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ГАЗЕТА � ДОКУМЕНТ ДОВІЧНОГО ЗБЕРЕЖЕННЯГАЗЕТА � ДОКУМЕНТ ДОВІЧНОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ
Га зе та як ак тив ний свідок пли ну ча су й сьо годні при на яв них новітніх тех но -
логіях є найбільш ти раж ним із за собів мас�медіа. Звер не на до всіх во на вод но час
на ма гається по ро зумітись із кож ним. І як що йдеть ся навіть про "ма ло ти раж -
ку", якою є на ша універ си тетська га зе та, то при мен ши ти її роль (не тільки
інфор ма тив ну, а й ви хов ну) у житті ви що го нав чаль но го за кла ду важ ко.

Пер шим дру ко ва ним періодич ним ви дан ням на шо го нав чаль но го за кла -
ду бу ло "Из вестія Ки ев ска го Ком мер че с ка го ин сти ту та". Во но ви хо ди ло 
4
6 разів на рік. Висвітлю ва ли ся, згідно з до зво лом київсько го гу бер на то ра на
це ви дан ня, вчені праці вик ла дачів з еко номічних, юри дич них, ма те ма тич них,
ко мерційних на ук, російської та за галь ної історії, філо софії, ста ти с ти ки, еко -
номічної гео графії, де мо графії, то ва роз нав ства, при ро до знав ства, фізи ки,
гео логії, тек с ти най к ра щих сту дентських на уко вих робіт і хроніка інсти тутсько -
го жит тя, нав чальні пла ни і мірку ван ня вик ла дачів що до нав чаль но го про це су,
а та кож звіти як інсти ту ту, так і київських то ва риств, ут во ре них при ньо му, на -
сам пе ред То ва ри с т ва еко номістів. Про фе сор Олек сандр Олек санд ро вич Ру -
сов 
 відо мий уче ний
ста ти с тик, завіду ю чий кабіне том ста ти с ти ки ККІ (за
освітою філо лог) 
 був ре дак то ром "Из вестій...".  Про тя гом 1909
1915 рр. (до
дня смерті ре дак то ра) вий шло 29 но мерів цьо го ча со пи су. 

З ли с то па да 1913 ро ку з'яви ло ся ще од не періодич не ви дан ня 
"Сту -
дентський бю ле тень Київсько го Ко мерційно го інсти ту ту" 
 яке що тиж ня ви пу -
с ка ло То ва ри с т во взаємо до по мо ги сту дентів ККІ. Це бу ло найбільше із
за галь ноінсти тутських сту дентських то ва риств. Крім то го, діяли
ще об'єднан ня
зем ляц тва (їхня кількість до хо ди ла до 40) та
то ва ри с т ва за інте ре са ми (такі, як гурт ки вив чен ня
національ них куль тур (єврейської, гру зинської,
фран цузь кої), му зич но
літе ра тур ний
драм гур ток, ве ли кий хор, гур ток
сте но г рафістів, гур ток ес пе ран -
тистів, гур ток лю би телів філо софії,
гур ток ту ристів).

Уже у 20
ті ро ки ми ну ло го
століття, на той час уже в Київсько му
інсти туті на род но го го с по дар ства, ви -
пу с ка лись і жур нал, і бю ле тень з од на -
ко вою на звою "Кінго вець".

Чи дру ку ва ли ся якість ви дан -
ня у 1934
1941 рр. (ча си пе ре бу -
ван ня інсти ту ту в Хар кові, так са -
мо й під час ева ку ації до Таш кен та
(1941
1943 рр.)) 
 та кої інфор мації,
на жаль, по ки не маю. 

А от пер ший но мер те перішньої
на шої га зе ти, при уро че ний до
100
річчя від Дня на ро джен ня вож -
дя світо во го про ле таріату, що ши -
ро ко відзна ча лось у Ра дянсько му 
Со юзі в ме не є. Га зе та, за твер д же на
як ор ган рек то ра ту, парт ко му та проф -
ко му, на ар куші фор ма ту А3 з двох боків,
спо чат ку ви хо ди ла що тиж ня і ко ш ту ва ла 
1 копійку. По сту по во зміню ва ли фор мат,
періодичність і на зву га зе ти.

По гор тав ши підшив ки "Еко номіста" за 
40 років йо го існу ван ня, мож на відтво ри ти в
уяві яс краві події з жит тя сту дентів і вик ла дачів
КІНГ-КДЕУ
КНЕУ.

Для культурологічного клубу "До ро га ми до
пре крас но го" га зе та ста ла "своєю" май же з пер ших
днів його існу ван ня, ад же до на шо го гур ту приєдна -

в ся її ре дак тор. Інсти тутська га зе та тоді ма ла на зву "Ра дянський еко номіст",
але ми її на зи ва ли "Ро ман
га зе та". Яс на річ чо му, бо підпи си до ста тей і
заміток бу ли: Ро ман, Ро манів, Ре дак тор... - тоб то май же всі ма теріали го ту вав
сам Р. М. Вечірко. Ви шу ку ва ти сту дентів і вик ла дачів 
 до пи су вачів у га зе ту,
го ло вний ре дак тор спро бу вав і се ред клубівців. Але повернемося до сього-
дення.

Слід ска за ти, що постійні сторінки з ло го ти па ми в універ си тетській га зеті
нині ма ють і сту дентський клуб "Скіфи", і більшість фа куль тетів, до то го ж на
де я ких фа куль те тах існу ють і власні су то сту дентські ви дан ня.

Клуб "До ро га ми до пре крас но го" в "Еко номісті" теж має свою сторінку,
висвітлюємо найцікавіше зі своїх поїздок та об го во рень на засідан нях згідно з
на пря ма ми те ма ти ки клу бу: "Пер ли ни Світо вої скарбниці", "Ви датні ук раїнці 

наші зем ля ки й ко ле ги", "Род зин ки з історії аль ма
ма тер". Ак тив ни ми до пи су -
ва ча ми ста ли клубівці 
 вик ла дачі й співробітни ки: І. В. Гордієнко, Р. І. За во -
ротній, П. А. Іллєнко, Л. О. Ко лот, Н. В. Ко ше ле ва, Л. А. Медвідь,  К. О. Не на хо -
ва, Л. М. Но рен ко, Б. І. Сам бор, Л. П. Со ко ло ва, Т. В. То ло ва.

Нині проб ле ми з до пи су ва ча ми га зе ти 
 не існує. То му за вер ши ти хо четь -
ся архівною ціка ви ною. У пер шо му но мері "Сту дентсько го бю ле те ня Київсько -
го Ко мерційно го інсти ту ту" бу ло вміще но "Лист до ре дакції":

"Сту дентський дру ко ва ний ор ган, як мені здається, 
 це на сам пе ред за -
клик до са модіяль ності. Я вза галі є ве ли ким прибічни ком найбільш

ранніх про явів са модіяль ності та са мостійної відповідаль ної
праці мо ло дих по колінь. Вчи ти ся потрібно як на укам,

так і жит тю. Та кою є го ло вна за да ча мо ло дості.
Але слід і до на уки, і до жит тя відно си ти -

ся кри тич но. Не обхідно ви ро би -
ти са мостійність су джен -

ня. І ось мені здається,
що та гро мадська
відповідальність, яку
не се ко жен з нас, ви с ту -
па ю чи з дру ко ва ним
сло вом, ця відповіда-
льність є сти му лом до
то го, щоб ко жен з нас са -
мостійно обмірку вав істи-
н ну суть ре чей, ця
відповідальність про бу -
джує в нас дум ку, відшлі-
фо вує її, сприяє про бу -
джен ню в нас са мосвідо -
мості і свідо мо го відно шен -
ня до от очу ю чої дійсності.
Так я звик ди ви ти ся на дру -
ко ва не сло во".

Підпи са ний цей лист
Ми т ро фа ном Вікто ро ви чем

До вна ром
За польським, за -
снов ни ком і пер шим рек то -

ром на шо го ви що го нав чаль -
но го за кла ду. По годь те ся, що

за май же 100 років жод не сло -
во з цьо го звер нен ня не за -

старіло. 

Люд ми ла Рінгіс,
го ло ва правління клу бу 

"До ро га ми до пре крас но го",
член Національ ної спілки жур -

налістів Ук раїни

Га лузь освіти фор мує май бутні по коління не за леж ної Ук раїни, ак тив -
но впли ває на соціаль но еко номічний роз ви ток суспільства, зба га чує
інте лек ту аль ний по тенціал дер жа ви. Кращі над бан ня вітчиз ня ної
освіти і творчі мож ли вості пе да гогічних і на уко вих кадрів є ос но вою
роз вит ку національ ної освіти на рівні міжна род них стан дартів.

На по чат ку бе рез ня у Па лаці дітей та юнац тва на Пе черську про хо ди ла Дру га
міжна род на ви с тав ка "Су часні нав чальні за кла ди
2011". Це по важ не зібран ня відбу ло -
ся під егідою Міністер ства освіти і на уки, молоді та спорту і Ака демії пе да гогічних на ук
Ук раїни. На ви с тавці  пре зен ту ва ли ва гомі здо бут ки вітчиз ня ної освіти і на уки, пред -
став ля ли най а в то ри тетніші нав чальні за кла ди, освітні ус та но ви, що до сягнули євро -
пейських стан дартів на те ре нах освітянської діяль ності. Київський національ ний
універ си тет імені Ва ди ма Ге ть ма на  пре зен ту вав свої над бан ня: пе да гогічний досвід,
прак ти ку впро ва джен ня інно ваційно го онов лен ня змісту освіти та ком пе тентнісні за са -
ди підго тов ки фахівців. А дип лом ГРАН�ПРІ "Лідер ви щої освіти" за ре зуль та та ми
рей тин го во го кон кур су Міжна род ної освітянської ви с тав ки "Су часні нав чальні за кла ди-
2011", який от ри мав рек тор, ака демік Ана толій Пав лен ко з рук Міністра освіти і на уки
Дми т ра Та бач ни ка та Пре зи ден та Національ ної ака демії пе да гогічних на ук Ва си ля Кре -
ме ня, став чер го вим до ка зом лідер ства КНЕУ у вітчиз ня но му освітянсько му про сторі. 

"С у  ч а с н і  н ав  ча л ь н і  за  кл а  д и � 20 1 1 "  �  " Су  ч а с н і  н а в  ча л ь н і  за  кл а  д и � 2 01 1 "  �  
фо  ру м  л ід ер івф о  р ум  л ід е р ів
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Офіціоз

Сьо годні знач но го по ши рен ня і роз вит ку в Ук раїні на був та кий тип фор маль них ор ганізацій
сту дентської мо лоді, як ор га ни сту дентсько го са мо в ря ду ван ня в нав чаль них за кла дах різно го
рівня ак ре ди тації, які по сту по во пе ре тво рю ють ся із підструк тур ви щих нав чаль них за кладів
на са мостійні ор ганізації.

Чо му ж пи тан ня функціону ван ня ор ганів сту дентсько го са мо в ря ду ван ня у ви щих нав чаль -
них за кла дах Ук раїни при вер тає сьо годні особ ли ву ува гу?

Сту дентське са мо в ря ду ван ня є ха рак тер ним лак му со вим папірцем для виз на чен ня то го, чи
є мо лодь, сту дент ство, спо жи ва чем, чи ак тив ним учас ни ком процесів, які відбуваються у
суспільно му жит ті.

У Київсько му національ но му еко номічно му універ си теті імені Ва ди ма Ге ть ма на існує ряд
різних за своїми ви да ми діяль ності са мо в ряд них та гро мадських сту дентських ор ганізацій, які
є своєрідною шко лою жит тя, що сприяє гар монійно му роз вит кові осо би с тості, от ри ман ню на -
ви чок май бут ньо го ор ганіза то ра, керівни ка. Ор га ни сту дентсько го са мо в ря ду ван ня є
невід'ємною скла до вою гро мадсько го са мо в ря ду ван ня ви що го нав чаль но го за кла ду і вирішу -
ють пи тан ня, що на ле жать до їхньої ком пе тенції.

Профспілко ва ор ганізація сту дентів і аспірантів КНЕУ є найбільшою сту дентською ор -
ганізацією в універ си теті. З 3 квітня 2008 ро ку Пер вин ну профспілко ву ор ганізацію сту дентів і
аспірантів виз на но ще й ор га ном сту дентсько го са мо в ря ду ван ня в КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма -
на. Во на об'єднує на гро мадських за са дах по над 99,8 % сту дентів. Ос нов ни ми на пря ма ми ро -
бо ти профспілко вої ор ганізації є соціаль ний і пра во вий за хист сту дент ства, ор ганізація йо го
оз до ров лен ня і са на тор но
ку рорт но го ліку ван ня, змістов но го дозвілля, спри ян ня у пра цев ла -
ш ту ванні.

Сту дентська ака демічна ра да (САР) є ор га ном сту дентсько го са мо в ря ду ван ня, ут во ре ним
з ме тою спри ян ня ство рен ню умов про зо рості, чес ності та відкри тості нав чаль но го про це су.
Не тре ба плу та ти Сту дентську ра ду і проф ком 
 це дві різні струк ту ри, не підзвітні од на одній,
але які співпра цю ють, що би зро би ти нав чан ня сту ден та мак си маль но ціка вим і ефек тив ним.
Як що по яс ню ва ти ко рот ко, то проф ком зай мається жит тям сту ден та по за нав чан ням, а САР
без по се ред ньо втру чається у сам нав чаль ний про цес з ме тою підви щен ня рівня і якості освіти.
Ос нов ни ми зав дан ням САР є пред став лен ня, за без пе чен ня і за хист прав та інте ресів сту -
дентів, зо к ре ма сто сов но ор ганізації нав чаль но
ви хов но го про це су.

Міжна род ний досвід свідчить про те, що, по чи на ю чи із се ре ди ни ХХ сторіччя, відбу вається
поєднан ня по нять "елітний універ си тет" і "дослідницький універ си тет". Кон цепція
дослідницько го універ си те ту ґрун тується на тісній інте г рації освіти і на уко вих досліджень у ме -

жах універ си те ту, включ но з ви ко ри с тан ням досліджень у прак тиці нав чан ня сту дентів. На дан -
ня КНЕУ ста ту су дослідницько го універ си те ту пе ред ба чає зро с тан ня ролі сту дентської на уки, а
от же ак тивізації ро бо ти На уко во го сту дентсько го то ва ри с т ва. В дослідницько му універ си теті
На уко ве сту дентське то ва ри с т во по вин но ста ти провідною сту дентською ор ганізацією. 

І. А. Балягіна,
заступник проректора з науково�педагогічної роботи

Сту дентське са мо в ря ду ван ня КНЕУ �
знайомство зблизька

Профком студентів та аспірантів: в єдності на ша си ла!Профком студентів та аспірантів: в єдності на ша си ла!

Студентське самоврядування 
на сторожі інтересів та прав студента

Як що хо чеш до ся гну ти успіху в житті, знай ти но вих друзів, ре алізу ва ти свої здібності, ор ганіза -
торські вміння та на вич ки, то мо жеш сміли во приєдну ва ти ся до ко ман ди проф ко му сту дентів та
аспірантів ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на", ад же де ще мож на так ве се ло, змістов но та ре зуль -
та тив но про во ди ти час?

Ор ганізація функціонує в універ си теті вже про тя гом знач но го періоду ча су. Але, по чи на ю чи з 2006,
ко ли до ви ко нан ня функціональ них обов'язків коміте ту при сту пи ла но ва ко ман да од но думців, на пев но,
більшість сту дентів відчу ла по ча ток но во го ета пу в роз вит ку гро мадсько го жит тя універ си те ту. 

На чолі сту дентсько го проф ко му стоїть Ча ба нюк Оль га Ана толіївна, її за ступ ни ки 
 До б ро вольська
Інна та Шен д рик На талія. Місце роз та шу ван ня на шої ор ганізації 
 нав чаль ний кор пус №1, кабіне ти 414а,
427, 423; кон тактні но ме ри те ле фонів 
 371
61
97, 371
61
44, 371
62
16.

За ос нов ни ми на пря ма ми ро бо ти профспілко вої ор ганізації 
 соціаль ний і пра во вий за хист сту дент -
ства, ор ганізація йо го оз до ров лен ня і са на тор но
ку рорт но го ліку ван ня, змісто во го дозвілля, спри ян ня
у пра цев ла ш ту ванні, пред став лен ня інте ресів сту дентів у Вченій раді і рек то раті КНЕУ 
 ство рені і
функціону ють 8 постійних комісій проф ко му:

���ор ганізаційно
фінан со ва (вирішує ор ганізаційні пи тан ня профспілко вої ро бо ти, роз роб ляє про ек -
ти внутрішніх нор ма тив них до ку ментів, вирішує пи тан ня, пов'язані зі сти пендіями, роз по в сю джує сту -
дентські проїзні квит ки, ве де профспілко вий облік і зби рає членські вне ски);

��з пи тань соціаль но го і пра во во го за хи с ту (за без пе чує соціаль ний і пра во вий за хист усіх ка те горій
сту дентів та аспірантів, ве де облік соціаль но не за хи ще них ка те горій сту дент ства 
 сиріт, інвалідів, "чор -
но бильців", сімей них із дітьми, оформ лює на лежні цим ка те горіям пільги, здійснює кон т роль за на дан -
ням ок ре мим ка те горіям пільг і соціаль них вип лат, оформ лює до ку мен ти, не обхідні для на дан ня сту ден -
там та аспіран там од но ра зо вої ма теріаль ної до по мо ги, на дає пра во ву до по мо гу);

��оз до ров ча (пра цює з ти ми сту ден та ми, які пе ре бу ва ють на ди с пан сер но му обліку; ор ганізо вує на -
дан ня путівок до са на торію
профілак торію КНЕУ; до по ма гає у про ве денні днів до но ра, ме дич них ог -
лядів сту дентів; про па гує здо ро вий спосіб жит тя);

�� жит ло во
по бу то ва (ор ганізо вує по се лен ня у гур то жит ки спільно з де ка на та ми, спільно з
адміністрацією студмістеч ка; за без пе чує на лежні умо ви про жи ван ня; кон т ро лює роз поділ ма теріаль них
цінно с тей між меш кан ця ми гур то житків; по дає про по зиції що до вдо с ко на лен ня по бу то вих умов то що);

��з пи тань куль ту ри (ор ганізо вує і про во дить спільно з Цен т ром куль ту ри і ми с тецтв КНЕУ куль тур -
но
ма сові за хо ди; бе ре участь у ро боті сту дентських клубів, гуртків; за лу чає до ро бо ти в них сту дентів
та аспірантів; ор ганізо вує і про во дить куль ту ро логічні, освітні, роз ва жальні за хо ди);

��з пи тань пра цев ла ш ту ван ня (впро ва джує у КНЕУ про ек ти Київсько го мо лодіжно го цен т ру праці і
Київської мо лодіжної біржі праці; ор ганізо вує і відря джає сту дентські тру дові за го ни під час канікул;
на дає до по мо гу у пра цев ла ш ту ванні то що; без по се ред ньо тісно співпра цює з Цен т ром зв'язків із ро -
бо то дав ця ми та спри ян ня пра цев ла ш ту ван ню сту дентів "Пер спек ти ва", а та кож Сту дентським
бізнес
інку ба то ром);

�� з пи тань спор ту і ту риз му (ор ганізо вує спільно зі спор тив ним клу бом міжфа куль тетські і
міжвишівські зма ган ня, олімпіади то що; здійснює взаємозв'яз ки з інши ми спор тив ни ми ор -
ганізаціями та ін.);

��з пи тань про фесійно го роз вит ку та зв'язків з гро мадськістю (інфор мує сту дентів що до різних за -
ходів, про во дить тренінги, семіна ри, май стер
кла си з відо ми ми людь ми та ком паніями).

Но вов ве ден ня ми у діяль ності проф ко му ста ли виїзні профспілкові нав чан ня, де у не ви му шеній ат -
мо сфері про во дить ся ряд пси хо логічних тренінгів з ме тою на ла го джен ня парт нерських, дружніх
стосунків між чле на ми профспілко вої ко ман ди.

Для без пе ребійної ро бо ти ор ганізації на кож но му з 9 фа куль тетів ство рені свої проф бю ро,
діяльність яких спря мо ва на на те, щоб урізно манітни ти сту дентське жит тя, зро би ти йо го не за бутнім,
а в разі ви ник нен ня якоїсь проб ле ми (зви чай но, не хай їх бу де по мен ше) 
 до по мог ти, по ра ди ти,
підтри ма ти.

Пред став ляємо до Ва шої ува ги голів проф бю ро фа куль тетів:
1. Фа куль тет еко номіки та уп равління 
 Ар те мен ко Іри на (0936448540).
2. Фа куль тет міжна род ної еко номіки  і ме нед ж мен ту 
 Ра пу та Ка те ри на (0932461155).
3. Юри дич ний фа куль тет 
 Ок се нен ко Дми т ро (0631453765).
4. Фа куль тет уп равління пер со на лом та мар ке тин гу 
 Ха ре вич Олек сандр (0978692796).
5. Обліко во
еко номічний фа куль тет 
 Жилінська Ма ри на (0662131636).
6. Фа куль тет еко номіки аг рар но
про мис ло во го ком плек су 
 Са мот кал Віта (0637000780).
7. Фінан со во
еко номічний фа куль тет 
 Іва но ва Евеліна (0501866844).
8. Кре дит но
еко номічний фа куль тет 
 Щег люк Мак сим (0662886811).
9. Фа куль тет інфор маційних си с тем і тех но логій 
 Міленіна Люд ми ла (0930975317).
Не пе релічи ти всіх за ходів, кон курсів, фе с ти валів, акцій, які ініціює та ор ганізо вує профспілка 


бла годійні акції "Усмішка Свя то го Ми ко лая", "По да руй каз ку ди тині", "Ди ти на має пра во на жит тя";
еко логічні акції "Зро би Тру ханів чистішим", "По са ди де ре во"; спор тивні за хо ди 
 щорічні чемпіона ти з
фут бо лу на ку бок проф ко му, зма ган ня з тенісу, во лей бо лу, турнір з бо улінгу; свят ку ван ня днів на ро -
джен ня фа куль тетів, про ве ден ня кон кур су кра си "Міс КНЕУ", кон кур су віде о ро ликів до Дня сту ден та,
те ма тич них вечірок і ще ба га то
ба га то ціка во го. 

Приємно відзна чи ти ак тивність голів проф бю ро фа куль тетів що до ство рен ня влас них фа куль -
тетських тра дицій, про ве ден ня різно манітних куль тур но
ма со вих за ходів, де ко жен сту дент мо же
відчу ти се бе ча с ти ною однієї друж ної сім'ї. Так, за ініціати ви проф бю ро ФМЕіМ про ве де но кон курс
"Містер ФМЕіМ", захід для пер шо кур сників "Піонерська зорь ка" та "Ал ло, ми шу каємо та лан ти"; на
ФЕФ тра диційно ор ганізо ву ють ся зма ган ня "Фут бол з де ка ном", кон курс сту дентської твор чості
"Успішний пер шо кур сник" та цьо го ро ку впер ше "Турнір юних еко номістів"; сту ден ти КЕФ змог ли
про яви ти свої та лан ти на "КЕФобаченні"; ОЕФ 
 у рам ках кон кур су "Точ ка опо ру"; ФЕтаУ 
 на фе с ти -
валі "Де бют пер шо кур сни ка"; проф бю ро ЮФ постійно вра жає своїм "ЗАГСом" до Дня Свя то го Ва лен -
ти на та щорічним кон кур сом
ог ля дом ху дож ньої са модіяль ності; ФЕАПК ор ганізо вує зустріч із пер -
шо кур сни ка ми 
 круг лий стіл "Я пи ша юсь тим, що вчу ся на ФЕАПК!" та "Фут бол із зам де ка на ми";
проф бю ро ФІСіТ 
 ініціатор Куб ку КВК на своєму фа куль теті та ігор "Що? Де? Ко ли?" між вик ла да ча -
ми та сту ден та ми; за ініціати ви профспілко вих ак тивістів проф бю ро ФУПтаМ та за підтрим ки де ка на
ви ще заз на че но го фа куль те ту відбу в ся ряд зустрічей з мар ке то ло га ми
прак ти ка ми та фахівця ми з уп -
равління пер со на лом з ме тою роз вит ку на уко во го по тенціалу сту дентів.

Інфор мацію що до ро бо ти проф ко му сту дентів та аспірантів Ви мо же те знай ти на сторінках га зе -
ти "Еко номіст", а та кож зай шов ши на сайт на шо го Інтер нет
ви дан ня "КРЕК", тоб то кра щий еко -
номічний (ад ре са 
 krek.org.ua).

Ва го мим здо бут ком ко ман ди ак тивістів проф ко му сту дентів та аспірантів є те, що у 2009 році
комітет виз на ли пе ре мож цем у щорічно му кон курсі�ог ляді на кра щу пер вин ну профспілко ву ор -
ганізацію, який про во ди в ся Фе де рацією профспілок Ук раїни, а на прикінці 2010�го � зраз ко вою за
рішен ням Ра ди Київської міської ор ганізації профспілки працівників освіти і на уки Ук раїни.  

Проф ком сту дентів та аспірантів із пер ших днів нав чан ня "кне увців" в універ си теті пра гне ста ти
вірним дру гом і по рад ни ком у вирішенні бу ден них сту дентських проб лем. Профспілко ва ро ди на до -
по ма гає ре алізу ва ти здібності, ра дить, як по до ла ти най менші склад нощі та ціка во про ве с ти дозвілля! 

РАЗОМ � МИ СИЛЬНА КОМАНДА, АДЖЕ В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!! 
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Чи мож ли во уя ви ти універ си тет без
ор га ну, який сприяє співпраці сту дентів та
вик ла дачів; пред став ляє, за без пе чує і за -
хи щає пра ва та інте ре си сту дентів з пи -
тань, що сто су ють ся ор ганізації нав чаль -
но
ви хов но го про це су; ак тив но співпра -
цює зі сту ден та ми універ си те ту за для
вирішен ня різно манітних нав чаль них
проб лем? Зви чай но, ні. Для цьо го і бу ла
ство ре на Сту дентська ака демічна ра да.
Цей ор ган сту дентсько го са мо в ря ду ван ня
виз на чає та вра хо вує по тре би сту дентів
під час ор ганізації нав чаль но го про це су та
ініціює пи тан ня що до їхньо го вирішен ня
пе ред керівниц твом універ си те ту; по пе ре -
джує та вирішує мож ливі конфлікти між
вик ла да ча ми і сту ден та ми, а та кож у сту -
дентсько му ко лек тиві; ство рює і ре алізує
парт нерські умо ви співпраці між про фе -
сорсько
вик ла дацьким скла дом та ко лек -
ти вом сту дентів універ си те ту; за без пе чує
де мо кра тичність та про зорість нав чаль но -
го про це су. 

За ко рот кий термін існу ван ня Сту -
дентська ака демічна ра да (офіційна да та
ство рен ня САР КНЕУ 23.03.2010 ро ку 
 
да та про ве ден ня ус та нов чої кон фе ренції)
має вже певні до ся гнен ня.

Впер ше у 2010 році у ро боті кон фе -
ренції Все ук раїнської сту дентської ра ди,
яка три ва ла від 27 до 30 трав ня, прий ма ли
участь і сту ден ти КНЕУ.

Свою ро бо ту ор ганізо ва на САР роз -
по ча ла про ве ден ням ра зом із Соціаль ною
служ бою КНЕУ фо ру му сту дентів, вик ла -
дачів та ро бо то давців "КНЕУ 
 час інно -
вацій". Сту ден ти мог ли за пи та ти у ро бо то -
давців, чо го са ме ті від них очіку ють чи ви -
ма га ють, а вик ла дачі, у свою чер гу, мог ли
по ба чи ти, які знан ня не обхідно да ва ти сту -
ден там, щоб ті бу ли кон ку рент но с про мож -
ни ми на рин ку праці. САР підійма ла пи тан -
ня що до си с те ми оціню ван ня в на шо му
універ си теті, яку за ос танні два ро ки
зміню ва ли вже кілька разів, на ма га ю чись
зро би ти її найбільш спри ят ли вою для сту -
дентів, наскільки це бу ло мож ли вим. На
фо румі бу ло пред став ле но підсум ки
моніто рин гу сту дентської дум ки  що до
ефек тив ності нав чаль но го про це су в
універ си теті. 

Та кож у травні по пе ред ньо го нав чаль -
но го ро ку САР, за ініціати ви го ло ви Сту -
дентської ака демічної ра ди універ си те ту
Свин чук Ана с тасії та го ло ви Сту -
дентської ака демічної ра ди фінан со во-
еко номічно го фа куль те ту Ка то ни Ми ро -
сла ва, взя ла ак тив ну участь у за хисті
прав сту дентів IV кур су універ си те ту:
бу ла про ве де на ро бо та що до зміни
струк ту ри та склад ності біле ту з
англійської мо ви при вступі до
магістра ту ри, в ході якої бу ло про ве де -
но ряд зустрічей із керівниц твом, про -
аналізо ва но досвід інших універ си тетів
та за про по но ва но вирішен ня да ної
проб ле ми.

Піклується Сту дентська ака демічна
ра да і про нор мальні ор ганізаційні умо -
ви нав чан ня. За підтрим ки керівниц тва
універ си те ту, бу ло зроб ле но ре монт у 
3 лекційних ау ди торіях III кор пу су, крім
то го роз по ча то про цес ство рен ня
спеціалізо ва них ау ди торій для про ве -
ден ня семінарських за нять, а са ме:
зроб ле но ре монт у 4 ау ди торіях для
прак тич них за нять, роз роб ле но ре ко мен -
дації що до їхньо го ос на щен ня та по даль -
шо го ви ко ри с тан ня ау ди тор но го фон ду.

На фінан со во
еко номічно му фа куль -
теті бу ло ство ре но ка нал у формі
Googlegroups, до яко го приєдна ли ся всі
ака демічні гру пи 
 те пер ко жен має
вільний до ступ до но вин Сту дентської ака -
демічної ра ди. Прак ти ку фінан со во
еко -
номічно го фа куль те ту пе рей ня ли й інші
фа куль те ти КНЕУ, ство рив ши подібні
Googlegroups для спілку ван ня і пе ре дан ня
інфор мації що до ро бо ти САР. Але од ним із
ос нов них дже рел інфор мації діяль ності
САР є сайт sarkneu.at.ua. Там ко жен мо -
же оз най о ми тись із ро бо тою Сту дентської
ака демічної ра ди, за хо да ми, які бу ли про -
ве дені, та іншою ко рис ною і ціка вою

інфор мацією. Та кож на сайті є зво ротній
зв'язок: для за пи тань і по ба жань сту дентів
та вик ла дачів. 

Та це не всі здо бут ки Сту дентської
ака демічної ра ди… Ад же роз роб ка про ек -
ту Ко дек су честі сту ден та та Ко дек су честі
вик ла да ча, про ве ден ня лекцій пер шо -
курсни кам з діяль ності САР, ак тив на
співпра ця з ка фе д ра ми і вик ла да ча ми 
 це
все та кож є ро бо тою Сту дентської ака -
демічної ра ди.

Роз по ча в ся цей нав чаль ний рік про ве -
ден ням круг ло го сто лу за уча с тю вик ла дачів
та сту дентів на те му "Інно ваційні тех но логії в
лекційних кур сах у су часній еко номічній
освіті". За ініціати ви Сту дентської ака -
демічної ра ди бу ло про ве де но опи ту ван ня
на те му "Лекції і прак тичні за нят тя в КНЕУ
очи ма сту дентів", ре зуль та ти яко го бу ли
пред став лені під час ро бо ти круг ло го сто лу.

Про тя гом цьо го нав чаль но го ро ку бу -
ло ініційо ва но про ве ден ня за галь но -
універ си тетських май стер
класів за уча с -
тю провідних бізне с менів країни, а та кож
про ве ден ня спільно го про ек ту з ком -
панією Ernst&Young. Універ си те ту бу ло за -
про по но ва но бра ти участь у за хо дах
"Шко ла в E&Y", "Чай з парт не ром" та "Кон -
курс дослідницьких робіт".

Од ним із найцікавіших за ходів ста ла
зустріч (12 ли с то па да 2010 ро ку) із
справжньою "аку лою бізне су", яка бра ла
участь в од ной менній те ле п ро г рамі на ка -
налі ICTV, успішним бізне с ме ном, ге не -
раль ним ди рек то ром ком панії "КАМІОН-
ОІЛ", влас ни цею ювелірно го са ло ну "Аб -
ри кос" 
 Оль гою Гу цал. У цьо му май стер-
класі бізне с ву мен роз повіда ла сту ден там
про те, як по чи на ла свій бізнес, які труд -
нощі ви ник ли при цьо му, про відно си ни з
кон ку рен та ми, про спе цифіку ринків, на
яких во на пра цює, про прин ци пи успішно -
го ве ден ня бізне су (за зви чай, подібні
зустрічі та май стер
кла си з та ки ми людь -
ми є плат ни ми, але Сту дентська ака -
демічна ра да фа куль те ту еко номіки та уп -
равління ор ганізу ва ла про ве ден ня цієї
зустрічі без ко ш тов но для своїх сту дентів). 

Ще од ним важ ли вим кро ком у цьо му
на прямі бу ла ор ганізація тренінгу з техніки
ве ден ня пе ре го ворів, зустріч із ди рек то -
ром з роз вит ку ТОВ "Сан до ра"  Ро ма ном
Радь ком, що бу ла при свя че на роз вит ку
ком панії "Сан до ра", історії успіху та

кар'єри Ро ма на Радь ка, а та кож мож ли -
вос тям вла ш ту ван ня на ро бо ту в ком панії
"Сан до ра". Бу ло про ве де но фо то кон курс
до Дня сту ден та, з ре зуль та та ми яко го ви
мо же те оз най о ми ти ся на на шо му сайті
(www.sarkneu.at.ua).

22 груд ня 2010 ро ку цен т ром бізнес-
стра тегій "Пер спек ти ва", Сту дентською
ака демічною ра дою фінан со во-еко -
номічно го фа куль те ту, за підтрим ки Ліги
стра хо вих ор ганізацій Ук раїни, бу ло
успішно про ве де но І Чемпіонат ФЕФ "Уп -
равлінські поєдин ки: тех но логія пе ре мо -
ги". Сподіваємо ся, що в цьо му ка лен дар -
но му році да ний захід бу де про ве де но і на
рівні універ си те ту

На ступ на подія, яка зібра ла по над 300
сту дентів з усь о го універ си те ту, 
 зустріч з

од ним із най к ра щих еко номістів і фінан -
систів су час ної Ук раїни 
 Вікто ром Пин зе -
ни ком. Це ви нят ко ва лю ди на, яка пра цю -
ва ла на по саді міністра еко номіки та двічі
на по саді міністра фінансів, за слу же ний
еко номіст Ук раїни, де пу тат 5 скли кань.
Віктор Пин зе ник по ка зав сту ден там своє
ба чен ня еко номічної си ту ації в Ук раїні,
діли в ся се к ре та ми з уп равлінням еко -
номікою на ма к рорівні та відповідав на за -
пи тан ня сту дент ства.

Для то го, щоб вміти по да ти свою точ -
ку зо ру, ар гу мен ту ва ти її у май бутній ро -
боті, Сту дентська ака демічна ра да фа -
куль те ту еко номіки та уп равління ініціюва -
ла (го ло ва 
 Заніздра Сергій), а Сту -
дентська ака демічна ра да ак тив но підтри -
ма ла ство рен ня Де бат но го клу бу, пре зи -
ден том яко го був об ра ний Жу ке вич Бо г -
дан, а віце
пре зи ден том 
 До б ро вольська
На талія. Пе ред відкрит тям клу бу бу ло про -
ве де но де бат ну шко лу, яку відвіда ли
близь ко 100 осіб. Для про ве ден ня
тренінгів про фор мат де батів, пра ви ла та
се к ре ти успіху бу ли за про шені кращі де ба -
те ри міста Києва. На сьо годнішній день
засідан ня Де бат но го клу бу відвіду ють
пред став ни ки всіх фа куль тетів та сту -
дентів з інших універ си тетів Києва. 

За підтрим ки Сту дентської ака -
демічної ра ди універ си те ту, 1 бе рез ня
2011 ро ку відбу ла ся акція "Яр ма рок мо -
лодіжних ор ганізацій", учас ни ка ми якої
бу ли ММГО "Євро пейський мо лодіжний
пар ла мент 
 Ук раїна", AIESEC, ВМГО,
"Сту дентська ре с публіка", На ука при каві,
ВМГО "Євро пейська мо лодь Ук раїни",
ВМГО "Ска у ти Києва", ВМГО "Де бат на
ака демія", Де мо кра тич ний Аль янс.  

Сту дентська ака демічна ра да КНЕУ
впев не но кро кує впе ред, ре алізо ву ю чи ті
зав дан ня, які по став лені пе ред нею як
провідною са мо в ряд ною ор ганізацією
універ си те ту.

Слід відзна чи ти, що са ме за ініціати ви
САР впер ше 1 бе рез ня 2011 ро ку бу ло
про ве де но захід "Час за пи тань до рек то -
ра". Ко жен сту дент мав змо гу за пи та ти
про те, що йо го хви лює сто сов но нав чаль -
но го про це су, си с те ми оціню ван ня, пер -
спек тив роз вит ку освіти в КНЕУ. Цей захід
прой шов із знач ним успіхом, ад же сту ден -
ти от ри ма ли ба га то змістов них відповідей
з уст Ана толія Фе до ро ви ча Пав лен ка, а
рек тор, у свою чер гу, дізна в ся про ос новні
проб ле ми, що тур бу ють сьо годнішньо го
сту ден та КНЕУ. 

Сту дентська ака демічна ра да ак тив но
роз по ча ла ре алізацію за ходів, за пла но ва -
них на II се местр 2010
2011 нав чаль но го
ро ку. Крім постійних обов'язків кож ної з
комісій, пла нується про ве ден ня на кож но -
му фа куль теті кон кур су "Кра щий сту дент
КНЕУ 2010
2011"; ор ганізація та про ве -

ден ня круг ло го сто лу
на те му "Су час на ви -
ща освіта: проб ле ми
та здо бут ки"; про ве -
ден ня семіна ру "Ви -
ща освіта без ха -
барів"; ор ганізація
р і з н о  м а н і т н и х
тренінгів та май стер-
класів. Важ ли ве
місце в ро боті Сту -
дентської ака -
демічної ра ди зай -
має про ве ден ня
моніто рингів, ан ке -
ту вань та опи ту вань
сту дентів. Ад же без
дум ки сту дентів, по -
ба жань та їхньо го ба -
чен ня різних нав -
чаль них проб лем ро -

бо та САР не бу де ефек тив ною. Че каємо на
ваші про по зиції, ідеї, про ек ти. Місце роз -
та шу ван ня на шої ор ганізації: нав чаль ний
кор пус №1, кабінет 443
а; 
кон такт ний но мер те ле фо ну  371
62
75.

На справді Сту дентська ака демічна
ра да 
 ще над зви чай но мо ло дий ор ган
сту дентсько го са мо в ря ду ван ня, у яко го
ве ли чезні пер спек ти ви. Успіх її діяль ності 

в ак тивній співпраці між сту ден та ми, вик -
ла да ча ми за для підви щен ня освітньо го
рівня на шо го універ си те ту. Усі ра зом 
 ми
по туж на си ла, і тільки плідною пра цею
змо же мо до ся гну ти ба жа них ре зуль татів.

Н. Да ни люк, 
го ло ва Сту дентської ака демічної ра ди 

фа куль те ту інфор маційних 

Сту дентська ака демічна ра да:Сту дентська ака демічна ра да:
"Ми зібралися за для спільної праці""Ми зібралися за для спільної праці"

За пи тай те пе ресічно го сту ден та, з якою ме тою він прой шов в універ си тет?
У кож но го бу де своя відповідь, але всі во ни бу дуть спря мо вані до однієї � от ри ма ти
якісні та про фесійні знан ня. Ад же са ме во ни до по ма га ють фор му ва ти осо -
бистість, а в май бут ньо му є по туж ним інстру мен том ви ко ри с тан ня в ро боті. І
щоб не го во ри ли � без знань у су час но му світі обійти ся не мож ли во. Ми � сту ден ти
Київсько го національ но го еко номічно го універ си те ту � як ніхто, маємо тур бу ва -
ти ся про рівень освіти в на шо му універ си теті, про те, що би в май бут ньо му,
закінчив ши йо го, ста ти пер шок лас ни ми спеціаліста ми у різних га лу зях еко -
номіки.

На уко ве сту дентське На уко ве сту дентське 
то ва ри с т во � осередокто ва ри с т во � осередок

потенціалу та творчої енергіїпотенціалу та творчої енергії
Ор ганізація на уко вої діяль ності є сьо -
годні пріори те том не тільки дер жав ної
стра тегії ста ло го роз вит ку, на галь ним
стає за лу чен ня до неї твор чої енергії і
дослідницько го по тенціалу мо лоді. Це
зу мов люється про це сом фор му ван ня
"суспільства знань" � си с те ми підго -
тов ки фахівців, що ба зується на прин -
ципі єдності освіти та на уки і за без пе -
чує спо лу чен ня цінно с тей фун да мен -
таль ної освіти та мож ли вості гнуч ко -
го ре а гу ван ня на по тре би в ка д рах для
роз вит ку ак ту аль них на уко вих на -
прямів і на укомістких тех но логій. 

На уко ве сту дентське то ва ри с -
т во, за сно ва не у 2000 р., ак тив но
вклю чи ло ся у ре алізацію ак ту аль -
них зав дань на уко вої діяль ності,
на ма га ю чись ре алізу ва ти увесь
ком плекс кре а тив но го мис лен ня,
вда ло поєдну ю чи ініціати ви мо ло -
дих дослідників з вик ли ка ми еко -
номічно го сьо го ден ня. Ма ю чи роз -
га лу же ну фа куль тетську струк ту ру і
відповідне ор ганізаційно
технічне
спри ян ня, То ва ри с т ву вда ло ся на -
ла го ди ти ро бо ту "Мо лодіжно го
клу бу еко номічних ди с кусій",
чле ни яко го, періодич но об го во рю -
ю чи ак ту альні проб ле ми еко -
номічної на уки, ге не ру ють
оригінальні про по зицій, про по ну ють
оп ти мальні на уко во
прак тичні рішен -
ня, вдо с ко на лю ють власні здібності ха -
рак те ри зу ва ти публіци с тич ний ма -
теріал, бра ти участь у ди с кусії, фор му -
лю ва ти й ар гу мен то ва но відсто ю ва ти
влас ну дум ку, вра хо ву ва ти дум ку сто -
ронніх ек с пертів та фахівців. За ре зуль -
та та ми ра ундів "Мо лодіжно го клу бу
еко номічних ди с кусій" пла нується ви -
да ва ти збірки на уко вих праць.

У ме жах НСТ уже кілька років
успішно функціону ють різно манітні
на укові гурт ки: при ка федрі ви щої ма -
те ма ти ки 
 сту дентський ма те ма тич -
ний гур ток; при ка федрі еко номіко
ма -
те ма тич но го мо де лю ван ня 
 сту -
дентський на уко во
прак тич ний семінар
із фінан со во го мо де лю ван ня; при ка -
федрі інфор маційних си с тем в еко -
номіці 
 сту дентська на уко ва ла бо ра -
торія; при ка федрі історії еко номічних
вчень та еко номічної історії 
 на уко ве
то ва ри с т во імені С. А. По до линсько го;
при ка федрі міжна род но го та євро -
пейсько го пра ва 
 на уко вий сту -
дентський гур ток "Ак ту альні проб ле ми
міжна род но го пра ва" та на уко ва сту -
дентська гру па "Прак ти ка за сто су ван -
ня пра ва СОТ"; при ка федрі цивільно го
та тру до во го пра ва 
 проб лемні гру пи
"Соціаль ний за хист в Ук раїні: проб -
лемні пи тан ня", "Пра во ве ре гу лю ван ня
еко логічних відно син", "Пра во ве ре гу -
лю ван ня ма ло го та се ред ньо го
підприємниц тва", "Пра во ве ре гу лю -
ван ня інве с тиційної та зовнішньо е ко -
номічної діяль ності", "Проб лемні пи -
тан ня інте лек ту аль ної влас ності"; при
ка федрі банківської спра ви 
 на укові
гурт ки "Цен т раль ний банк" та
"Банківські опе рації".

Найбільш ди намічно роз ви ва ють ся
мовні ди с кусійні гурт ки 
 ан г ло мов -
ний, німецько мов ний та іспа но мов ний.

На уко во му сту дентсько му то ва ри -
с т ву вда ло ся ор ганізу ва ти й успішно
про ве с ти Все ук раїнські на укові кон -
фе ренції сту дентів та мо ло дих вче -
них 
 "Гло бальні еко номічні про це си в
Європі та Ла тинській Аме риці" (2009) і
"Бізнес
мо делі та уп равлінські прак ти -
ки в умо вах гло баль но го еко номічно го
роз вит ку" (2010). Ре зуль та та ми ак тив -
ної участі сту дентів у цих на уко вих фо -
ру мах ста ло на ла го джен ня співро-

бітниц тва з низ кою офіційних
ус та нов ла ти но а ме ри канських
країн, фор му ван ня по зи тив но -
го іміджу універ си те ту в іспа но -
мов но му світі, ви дан ня на уко -
вих збірок та ши ро кий обмін
дум ка ми.

НСТ є ши ро ко за лу че ним у
співпра цю з фон дом Вікто ра
Пінчу ка в ме жах сти пендіаль ної
про гра ми "Зав тра.UA", ре зуль -
та том чо го ста ли от ри мані низ -
кою сту дентів КНЕУ гран ти на
на укові досліджен ня.

Кілька років поспіль НСТ
ор ганізо вує і про во дить кон -

курс "Кра щий сту дент КНЕУ". Кон -
курс ре алізується дво ма ета па ми 
 те с -
ту ван ням і розв'язан ням кей со вої си ту -
ації. З ро ка ми зро с тає кількість учас -
ників і роз ши рюється ко ло за лу че них
сторін.

Крім то го, НСТ на дає своїм учас ни -
кам всебічну підтрим ку з інфор -
маційно го за без пе чен ня що до участі в
міжна род них та все ук раїнських кон кур -
сах, олімпіадах, кон фе ренціях, сим -
позіумах, круг лих сто лах, гран то вих та
сти пендіаль них про гра мах.

Не од но ра зо во чле ни НСТ посіда ли
перші місця й от ри му ва ли на го ро ди на
подібних за хо дах, зо к ре ма у IV Міжна -
родній на уко во
прак тичній кон фе -
ренції "Бо лонський про цес очи ма сту -
дентів" (Угор щи на
Сло вач чи на), на
Міжна род но му на уко во му кон курсі
імені про фе со ра Ве ль яміно ва в Санкт-
Пе тер бурзі (Російська Фе де рація) то -
що. Чле ни НСТ бра ли участь і у сти му -
ляційних діло вих іграх, що про во ди ли -
ся про тя гом 2008
2009 рр.

На да ють ся кон суль тації з ви бо ру
те ми, фор му лю ван ня на уко вої гіпо те -
зи, ме тодів досліджен ня, оформ лен ня
на уко вих робіт, до повідей, тез.

НСТ на ла го джує співробітниц тво з
подібни ми струк ту ра ми інших на уко вих
за кладів, прий має участь в об го во ренні
на галь них проб лем сту дентської на -
уко вої ро бо ти, фор мує власні
оригінальні ме то ди і фор мат твор чої
діяль ності у кон тексті за галь но універ -
си тетських зав дань інно ваційно го роз -
вит ку.

Т. В.  Кальченко, професор,
голова Наукового студентського

товариства
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Студентське самоврядування 
на сторожі інтересів та прав студента

В університеті щодня щось відбувається � цікаве, значне, а іноді й нетипове, навіть унікальне. До такої
категорії подій можна зарахувати й ініційоване Студентською академічною радою (САР) засідання під
назвою "Час запитань до ректора". Відбулася зустріч студентів різних факультетів, членів САР,
студентського профспілкового активу Київського національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана з ректором, Героєм України, академіком Павленком Анатолієм Федоровичем. Були присутні
представники Центру суспільних зв'язків та інших підрозділів університету.

Спитаєте, і що ж унікального в тому, що відбулося?
Насамперед, унікальний (поки єдиний у вищих навчальних закладах України) саме такий орган як

САР, який існує, щоб опікуватися якістю освіти. У КНЕУ САР була створена не так давно, менш ніж рік
тому, але вже очевидні певні результати, принаймні, вибудована чітка програма дій, а найголовніше, що
запорукою успішної роботи ради є готовність керівництва закладу, орієнтованість на демократичні
відносини і відкритість, прозорість того, що відбувається в нашому університеті.

Розуміння навчального процесу "зсередини", тобто думка саме студента стосовно
найнеобхіднішого, найефективнішого у процесі підготовки спеціаліста, спроможного конкурувати на
ринку праці, безумовно, цікава для керівництва університету. Виявити "проблемні", "вузькі" місця з
метою їх усунення 
 в цьому мають бути зацікавлені і студенти, і керівництво, і викладачі. Найактивніше це
відбувається шляхом відповідального з усіх боків обговорення. Тобто на чітке, конкретне запитання 

відверта, щира відповідь.

Слід зауважити, що нинішні студенти вміють формулювати свою думку, адже це покоління з усіма
рисами, притаманними людині вільного демократичного суспільства. Як інформовані та інтелектуально
розвинені особистості вони впевнено знають, чого прагнуть. Це гідне поваги, до того ж накладає певні
вимоги до рівня фахової і світоглядної підготовки викладацького складу університету, як молодих
викладачів, так і зі стажем. Підвищення кваліфікації, опанування новітніх технологій, стажування
викладачів
початківців 
 все це питання постійної турботи ректорату.

Керівництво приділяє належну увагу будь
яким конфліктним ситуаціям, випадкам негативного,
невитриманого ставлення як до студентської аудиторії, так і проявів агресії з іншого боку, адже
взаємоповага 
 це перша умова нормального навчального процесу.

Не менш важливі також і побутові умови, в яких проходить підготовка майбутніх спеціалістів, серед
них вдосконалення вимагають чимало. Визначити першочерговість і механізми змін на краще 
 це теж
спільне завдання всіх об'єктів (до міністерського рівня) сьогоднішньої навчальної справи.

Ректор давав розгорнуті відповіді на кожне зі студентських запитань. Більшість із них для Анатолія
Федоровича не були зовсім несподіваними, наприклад, проблеми незадовільного становища
навчального корпусу № 2. Вони виникли не сьогодні і не вчора, обумовлені вкрай невдалим проектом,
який було розроблено в одному з радянських проектних інститутів. І тепер, щоби покращити становище,
треба, по суті, чимало перебудовувати. А це не тільки значні матеріальні витрати, кошти, які для цього
треба мати, а й необхідність на тривалий період вивести корпус із навчального процесу, та ще й при
наявному дефіциті аудиторного фонду. Тому швидко й кардинально покращити ситуацію сьогодні

неможливо. Це невідкладне завдання на перспективу. 
Так само не тільки на ректорському рівні вирішується питання про будівництво

нового гуртожитку, та ще й за умов, коли кошти, які університет отримує за оплату
освітніх послуг, відносяться до спеціального фонду бюджету під контролем державного
казначейства.

Ще до таких поставлених запитань, що розглядають як проблемні, можна
зарахувати пропозицію надавати стипендії успішним студентам контрактної форми
навчання або переведення з контрактної на бюджетну форму 
 це не передбачено
діючим законодавством.

Обговорювалося чимало й повсякденних складних моментів. Болючим (як для
ректора, так і для студентів) є недосконалий розклад занять, наявність "вікон", що
штучно подовжують робочий день студента, а іноді провокують на прогули та ін. Це
питання під особливим контролем ректорату: система організації занять дійсно
застаріла, але до початку нового навчального року питання має бути вирішено.

Заслуговують на увагу й найшвидше вирішення пропозиції стосовно створення
електронного фонду наукової та методичної літератури та запровадження безпровідного Інтернету,
надання можливості (на платній основі) додаткових занять з іноземних мов на старших курсах. А от щодо
забезпечення підручниками у бібліотеці, то тут проблема нерідко створюється штучно. Підручники
закуповують для стовідсоткового забезпечення, але деякі студенти та викладачі не повертають
підручники одразу після завершення семестру, тримають аж до моменту, коли після закінчення
університету підписують "бігунок".

Цікаво проходило обговорення реальних та сумнівних переваг поточного контролю знань
електронним журналом, особливо цікавила студентів система оцінювання знань і можливість змін в
освітньому процесі.

Словом, обговорення проходило активно, цікаво і корисно.

Матеріал надано Центром суспільних зв'язків

ВВ ІІ ДД ПП ОО ВВ ІІ ДД АА ЛЛ ЬЬ НН ЕЕ   СС ПП ІІ ЛЛ КК УУ ВВ АА НН НН ЯЯ ,,   
АА ББ ОО   ГГ ОО ДД ИИ НН АА   ЗЗ   РР ЕЕ КК ТТ ОО РР ОО ММ

Учас ни ка ми пер шо го яр мар ку в
Київсько му національ но му еко номічно му
універ си теті, який відбу в ся 1 бе рез ня 
2011 ро ку за підтрим ки Сту дентської ака -
демічної ра ди універ си те ту, бу ли ММГО
"Євро пейський мо лодіжний пар ла мент 

Ук раїна", AIESEC, ВМГО, "Сту дентська ре с -
публіка", На ука при каві , ВМГО "Євро -
пейська мо лодь Ук раїни", ВМГО "Ска у ти
Києва", ВМГО "Де бат на ака демія", Де мо -
кра тич ний Аль янс. Ор ганіза то ром за хо ду
ви с ту пи ла ММГО "Євро пейський мо -
лодіжний пар ла мент 
 Ук раїна". Ан на Су п -
ру нен ко, го ло вний ор ганіза тор, обґрун то -
вує свою ініціати ву: "У ме не пе ред очи ма
при клад од но манітно го сту дентсько го
жит тя. Мої од но груп ни ки не бе руть участі в
жод них мо лодіжних про ек тах, то му ду же
хотіла урізно манітни ти їхні будні. Я са ма
за лу че на до кількох мо лодіжних об'єднань,
зав жди шу ка ла спо со би поєднан ня діяль -
ності двох або більше ор ганізацій". 

Кож на ор ганізація при ваб ли ва по-
своєму. Яр ма рок 
 чу до ва на го да зро -
зуміти спе цифіку кож ної з них. На при клад,
у членів Де мо кра тич но го Аль ян су є мож -
ливість нав чан ня та ро бо ти за кор до ном.
Як чле ни ММГО "Євро пейський мо -
лодіжний пар ла мент 
 Ук раїна" мо лоді лю -
ди вчать ся пра цю ва ти в ко манді за мо дел -
лю ро бо ти справжньо го Євро пейсько го
пар ла мен ту. ВМГО "Сту дентська ре с -
публіка" на дає всім охо чим спектр про -
ектів, до яких мож на до лу чи ти ся: літній
цикл Сту д ре с публіки, Все ук раїнська кон -
кур сна про гра ма "Кра щий сту дент Ук -
раїни", "Но вий старт" та інші. Го ло вни ми
ціля ми AIESEC є на дан ня лідерсько го
досвіду, а та кож мож ливість поїха ти на ста -

жу ван ня за кор дон. ВМГО "Де бат на ака -
демія" ак тивізує де бат ний рух в Ук раїні.
Єди на спор тив но орієнто ва на ор ганізація
на яр мар ку, ВМГО "Ска у ти Києва", сприяє
по вно му фізич но му роз вит ку мо лоді. 

Коротко про завдання організацій.
ММГО "Євро пейський мо лодіжний

пар ла мент � Ук раїна" 
 спри ян ня інте г рації
Ук раїни до Євро пейсько го Со юзу шля хом
ви хо ван ня ук раїнської мо лоді на де мо кра -
тич них цінно с тях та іде а лах; роз бу до ва
гро ма дянсько го суспільства; на ла го джен -
ня співпраці з євро пейськи ми не уря до ви -
ми ор ганізаціями; фор му ван ня по зи тив но -
го іміджу Ук раїни на міжна родній арені; об -
го во рен ня на галь них світо вих проб лем на
зустрічах (сесіях) за мо дел лю ро бо ти "до -
рос ло го" Євро пейсько го пар ла мен ту та
ство рен ня відповідних до ку ментів із прий -
ня ти ми рішен ня ми 
 ре зо люцій. 

AISEC на дає мо лоді мож ливість роз ви -
ва ти ся як ліде ру зав дя ки ком плек с но му
досвіду, який фор мується за до по мо гою
трьох ос нов них еле ментів: досвід лідер -
ства, Про гра ма міжна род них ста жу вань
AIESEC, гло баль не освітнє се ре до ви ще.

ВМГО "Сту дентська ре с публіка" 
 про -
ве ден ня Міжна род ної про гра ми "Сту -
дентська ре с публіка", що має на меті
сфор му ва ти та підго ту ва ти мо лодь до до -
рос ло го жит тя, ре алізується від рівня ви шу
до фіна льно го ета пу (в кож но му регіоні);
роз ви ток сту дентсько го са мо в ря ду ван ня
та ак тив ності; на ла го джен ня ефек тив ної
співпраці зі сту дент ством Ук раїни та світу.

На ука при каві 
 про ект спря мо ва ний
на знят тя ко мунікаційних бар'єрів між сту -
ден та ми, вик ла да ча ми, про фе со ра ми та
інши ми відо ми ми людь ми. Зустрічі про хо -

дять у рам ках ви б ра ної те ми та тез до -
повіда ча(ів) і то го фор ма ту, який він обе ре:
ди с кусія, лекція то що. 

ВМГО "Євро пейська мо лодь Ук раїни" 

по ши рен ня у суспільстві ідеї євро ат лан тич -
ної інте г рації Ук раїни з ме тою ви хо ван ня
мо лоді в дусі євро пейсько го світог ля ду та
північно ат лан тич них прин ципів без пе ки;
всебічне спри ян ня еко номічній та куль -
турній інте г рації Ук раїни в Євро пу; спри ян -
ня прак тичній ре алізації про грам, спря мо -
ва них на вирішен ня проб лем дітей та мо -
лоді; роз ви ток сту дентсько го са мо в ря ду -
ван ня; спри ян ня діяль ності політич них сил
Ук раїни, що відсто ю ють ідею ре алізації
дер жав ної політи ки на за са дах євро -
пейської де мо кратії; відро джен ня та по пу -
ля ри зація ук раїнської куль тур ної спад щи -
ни; роз ви ток міжна род ної співпраці з де -
мо кра тич ни ми та інши ми ор ганізаціями
Євро пи та світу. 

ВМГО "Ска у ти Києва". Ме та ска у тинґу,
що виз на чає зміст йо го діяль ності, по ля гає
в то му, щоб че рез участь ска утів у місце -
вих, національ них і міжна род них ор -
ганізаціях ви хо ву ва ти відповідаль них і
гідних гро ма дян своєї країни, спри я ти роз -
вит ку мо лоді для роз крит тя її найбільш по -
вно го фізич но го, інте лек ту аль но го,
суспільно го й ду хов но го по тенціалу.

ВМГО "Де бат на ака демія" 
 об'єднан -
ня при хиль ників інте лек ту аль но
ри то рич -
ної гри "Де ба ти". Відповідно до Ста ту ту
Ака демії, ме тою її діяль ності є ак тивізація
та роз ви ток де бат но го ру ху в Ук раїні,
підтрим ка ціле с пря мо ва ної та ла но ви тої
мо лоді, на дан ня їй мож ли вості бра ти ак -
тив ну участь у ста нов ленні Ук раїни як євро -
пейської, за мож ної, пра во вої дер жа ви,
освіта та ви хо ван ня мо лоді відповідно до
ду ху де мо кратії, гу манізму, по ва ги до прав
і сво бод лю ди ни.

Де мо кра тич ний Аль янс. Ос нов ною
ме тою діяль ності є всебічна ре алізація мо -
ло ди ми людь ми своїх за кон них соціаль них,
еко номічних, твор чих та інших спільних
інте ресів, здібно с тей, прав та сво бод на
за са дах хри с ти янсько
де мо кра тич ної іде -
о логії.

В. Осміховська, А. Супруненко,
студентки IV курсу ФМЕіМ

Яр ма рок мо лодіжних Яр ма рок мо лодіжних 
ор ганізацій у КНЕУор ганізацій у КНЕУ

Київська мо лодь ма ла ще од ну на го ду дізна ти ся про мож ли вості са мо ре алізації та
ініціати ви мо лодіжних ор ганізацій. Під за кли ком "Вчиш ся, вчиш ся, а ду маєш, що мо -
жеш го ри звер ну ти? Тоді ця подія са ме для те бе! Мо лодіжні ор ганізації Києва че ка ють
на по зи тив них та ак тив них!" 20 лю то го стар ту ва ла акція "Яр ма рок мо лодіжних
ор ганізацій" се ред ук раїнських універ си тетів. Го ло вна ме та � за лу чен ня сту дентів до
ак тив ної соціаль ної по зиції. Ор ганізації�учас ни ки ви ко ри с то ву ють на го ду, щоб за -
охо ти ти яко мо га більше сту дентів до співпраці з ни ми шля хом ко рот ких пре зен -
тацій, роз по в сю джен ня ма теріалів і, що най го ловніше, спілку ван ня з ни ми. Пред -
став ни ки ор ганізацій відкриті для будь�яко го діало гу, і са ме ця мож ливість при ва би -
ла сту дентів універ си те ту. Ба га то сту дентів прий шли по слу ха ти про мож ли вості,
ад же це мо же ста ти стар том їхньої май бут ньої кар'єри чи ак тив ної гро мадської
по зиції! Сту ден ти, які прий шли на пер ший яр ма рок, із впев неністю ска за ли, що
схожі за хо ди ду же ко рисні для са мо роз вит ку та са мо ви ра жен ня.

З Днем на ро джен ня,З Днем на ро джен ня,
ОЕФ!ОЕФ!

3 бе рез ня най пре к расніший фа -
куль тет най пре к раснішо го універ си -
те ту свят ку вав свій День на ро джен ня!
А ми ну ло не ба га то не ма ло 52 ро ки!
52 ро ки сумлінної праці, ти сяч ви -
пуск ників
най к ра щих фахівців Ук -
раїни, ви со ко к валіфіко ва ний про фе -
сорсько
вик ла дацький склад 
 все це
обліко во
еко номічний фа куль тет,
який не тільки до по ма гає нам про -
кла с ти до ро гу в май бутнє, а та кож є
на шою ве ли кою і друж ньою ро ди ною!

З цьо го при во ду на фа куль теті
відбу в ся грандіоз ний кон церт, у яко -
му взя ли участь най та ла но витіші сту -
ден ти ОЕФ! А потіши ли нас ве селі та
ха риз ма тичні ве дучі Кри жа новський
Діма та Іса ков Стас і ба га то та лантів:
співа ки та тан цю ри с ти, які своїми яс -
кра ви ми ви с ту па ми да ру ва ли нам
свя то! Та кож до нас завіта ла ви пуск -
ни ця на шо го фа куль те ту з хітом
Scorpions Ан тоніна Крав цо ва. Се с т ри
Мар га ри та та Вікторія Ам бар чян ви с -
ту пи ли з дво ма чу до ви ми но ме ра ми.
Привіта ти нас зі свя том завітав сту -
дент ФМЕіМ з піснею
по да рун ком
Лук'янов Ро ман. Профспілко ве бю ро
на чолі з го ло вою Жилінською Ма ри -
ною та кож не за ли ши лось ос то ронь 

по да ру ва ло ве ли чез ний торт, яким
усі змог ли по ла су ва ти на про дов -
женні свят ку ван ня у Greenwich. Ор -
ганізацією свят ко во го кон цер ту ми
зав дя чуємо се с т рам Мар га риті та
Вікторії Ам бар чян, які вко т ре до ве ли
свої ор ганіза торські здібності та
відчут тя свя та. Най пре к раснішим но -

ме ром, на дум ку ба га ть ох, був ук -
раїнський та нець у ви ко нані сту дент -
ки Тоні Ге ра си мен ко. До сліз та му ра -
шок про бра ла пісня Каті Во линської
"Ой мій ми лий". Привіта ли обліко -
во
еко номічний фа куль тет з Днем на -
ро джен ня такі по чесні гості, як про -
рек тор КНЕУ Обо ленська Те тя на
Євгенівна, де кан фа куль те ту еко -
номіки АПК Ко цу па т рий Ми хай ло Ми -
ко лай о вич, де кан ФМЕіМ Лук'янен ко
Дми т ро Гри го ро вич, а та кож завіду ю -
ча ка фе д ри іно зем них мов Шев чен ко
Оль га Ле онідівна. 

Свя то ви да ло ся над зви чай но яс -
кра вим та ве се лим, кож ний но мер
кон цер ту ди ву вав нас, смішив чи про -
би рав до сліз. Сту ден ти, які вла ш ту -
ва ли йо го, дійсно ве ликі мо лодці 
 і за
це їм ВЕЛИЧЕЗНА под яка! Та най го -
ловнішу под яку хотіло ся б вис ло ви ти
на шо му вель ми ша нов но му і най к ра -
що му де ка нові Єфімен ку Ва си лю Іва -
но ви чу за те, що він ро бить для нас
усіх, за йо го зав жди ро зуміюче став -
лен ня та підтрим ку!

Фа куль тет наш ду же друж ний, і
на цьо му свят ку ван ня не скінчи ло ся,
всі ра зом ми про дов жи ли йо го у
нічно му клубі "Грінвіч", де ве се ло гу -
ля ли, тан цю ва ли до са мо го ран ку!

Те тя на Багрій,
І курс,

обліко во�еко номічний
фа куль тет

Обліко во�еко номічний фа куль тет як ок ре мий струк тур ний підрозділ ство ре но у
1959 р. Спо чат ку фа куль тет на зи ва в ся обліко во�ста ти с тич ним, після 1965 р.
йо го пе рей ме но ва но на обліко во�еко номічний. До 2003 р. обліко во�еко номічний фа -
куль тет здійсню вав підго тов ку фахівців за дво ма спеціаль но с тя ми: "Облік і ау -
дит" та "Еко номічна ста ти с ти ка". У 2003 р. спеціальність "Еко номічна ста ти -
с ти ка" пе ре да но до скла ду фа куль те ту інфор маційних си с тем і тех но логій.
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Твоя кар’єра

Це круто!

Ви за хо ди те до за лу, де про хо дить яр ма рок, ро би -
те гли бо кий вдих і рішу че пря муєте до сто ли ка ком -
панії, що заціка вить вас пер шою. Ви зустрічаєтесь по -
гля дом із ро бо то дав цем. Посміхаєте ся!!! Го во ри те:
"До б ро го дня!". Тис не те ру ку, як що ро бо то да вець про -
тя гує її. І от .... ви у пря мо му ефірі. Не зва жа ю чи на те,
що не має ви гуків "Ка ме ра... Мо тор...", ваш стан мак си -
маль но на бли жається до ста ну ак то ра у го ловній ролі
на зйомці. Що ви мо же те ска за ти або зро би ти про тя -
гом на ступ них 60 се кунд, що би цей ро бо то да вець за -
хотів роз г ля ну ти ва шу кан ди да ту ру як по тенційно го
кан ди да та на по са ду?

1. На по лег ли во ре ко мен дується за зда легідь
підго ту ва ти ко рот ку про мо ву, в якій ви змо же те роз -
повісти про се бе ос нов не. У рам ках са мо п ре зен тації
мож на на да ти ко рот ку інфор мацію про та ке: ім'я,
прізви ще, курс, спеціальність, інфор мацію про ро бо ту,
яку ви шу каєте, опис своїх про фесійних на ви чок і силь -
них сторін.

Справ ляє гар не вра жен ня інфор мо ваність кан ди -
датів про діяльність ком панії. Спи сок ор ганізацій, що
бу дуть пред став лені на Дні кар'єри, ви мо же те от ри ма -
ти в ор ганіза торів акції (дивіться на сайті kneu-
job.com.ua, чи тай те ого ло шен ня). Більшість ком паній
ма ють web
сай ти, де містить ся інфор мація про про -
дук ти і по слу ги ком панії. Ви та кож мо же те ви ко ри с то -
ву ва ти й інші ре сур си: статті в жур на лах, рей тин ги, що
знай де те в бібліот еці або в Інтер неті без особ ли вих 
зу силь.

Пам'ятай те, що у та ких ре чах, як
са мо п ре зен тація, вміння при хо дить
тільки з досвідом. Ек с промт 
 не кра -
щий спосіб вра зи ти ро бо то дав ця,
особ ли во, як що мо ва йде про ва шу
май бут ню ро бо ту. Ви бу де те ви п -
роміню ва ти чарівність під час са мо п -
ре зен тації, тільки бу ду чи аб со лют но
впев не ни ми в то му, що го во ри те.
Але те, що ви го во ри те, є тільки ча с -
ти ною ва шої пре зен тації. Ваші ма не -
ри, одяг 
 не менш важ ли ва ча с ти на
успішної пре зен тації. Зви чай но, ва -
ша впев неність у собі по вин на бу ти
яв ною, але не пе ребільше ною... про -
сто ви по винні виг ля да ти про -
фесійно!

2. Кількох ре чей фахівці ра дять
уни ка ти в ході пер шої зустрічі з ро бо -
то дав цем:

���Не вар то за пи ту ва ти, чим зай -
мається ком панія.

���Не вар то за пи ту ва ти, чи є у ком панії ва кансії.
���Не вар то у відповідь на за пи тан ня, яка по са да вас

ціка вить, го во ри ти, що ви згодні на будь
яку по са ду.
3. День кар'єри мо же ви я ви ти ся ко рис ним для тих,

хто ба жає:
���по знай о ми ти ся з ком паніями, що бе руть на ро бо -

ту мо ло дих фахівців;
���об ра ти місце для літньо го ста жу ван ня, пе ред дип -

лом ної прак ти ки, май бут ньої ро бо ти;
���більше довіда ти ся про ха рак тер ро бо ти, що про -

по нується, про особ ли вості кор по ра тив ної куль ту ри і
ка д ро вої політи ки ком паній;

�� � одер жа ти з пер ших рук об'єктив ну інфор мацію
про ри нок праці, по тре бу у ви пуск ни ках тих або інших
спеціаль но с тей;

�� � за ли ши ти своє ре зю ме відра зу в ба га ть ох ком -
паніях і прой ти співбесіду з ме не дже ра ми з пер со на лу.

Перш ніж ми роз г ля не мо, яким по вин но бу ти ва ше
ре зю ме, що обов'яз ко во має заціка ви ти ва шо го май -
бут ньо го ро бо то дав ця, зу пи ни мо ся на яко с тях Іде аль -
но го Кан ди да та.

4. Пор т рет Іде аль но го Кан ди да та ма ти ме такі
якості:

���знан ня, досвід і на вич ки ро бо ти в об ра но му ва ми
на прямі або в суміжних сфе рах (зга дай те досвід, от ри -
ма ний ва ми на прак тиці, ста жу ванні або про сто на 
ти м ча совій ро боті);

�� � во лодіння іно зем ною мо вою (для ро бо ти в
західних й у ба га ть ох ук раїнських ком паніях ча с то ви -
ма га ють знан ня англійської мо ви. Навіть як що знан ня
мо ви не за яв ле но як не обхідна умо ва, по годь те ся, во -
но ніко ли не бу де зай вим);

���здатність швид ко нав ча ти ся (іде аль ний здо бу вач
по ви нен ма ти гар ну те о ре тич ну підго тов ку, але ра зом
з тим він по ви нен бу ти го то вим до то го, що в ком панії
мо же бу ти своя спе цифіка, яку не обхідно ро зуміти,
прий ма ти і вив ча ти);

���уміння пла ну ва ти й ор ганізо ву ва ти свою ро бо ту,
виз на ча ти пріори те ти;

�� твор чий підхід і ви со ка ініціативність (для ба га ть ох
ком паній це є важ ли вою якістю здо бу ва ча, оскільки
ком панії постійно ди намічно роз ви ва ють ся, а це ви ма -
гає роз ви ну тих здібно с тей ви шу ку ва ти нові
не тра диційні підхо ди, рішен ня і тех но логії,
здат ності прий ма ти рішен ня в рам ках своїх
по са до вих обов'язків і до ся га ти їхньо го ви -
ко нан ня);

���ко муніка тивні на вич ки, вміння кон так -
ту ва ти з людь ми (вміння зна хо ди ти підхід у
спілку ванні як з клієнта ми, так і зі
співробітни ка ми ком панії, швид ко адап ту -
ва ти ся і бу ду ва ти сто сун ки у ве ли ко му ко -
лек тиві, бу ти не конфліктним, уміти пра цю -
ва ти в ко манді, бу ти надійним і ви т ри ма ним
в ек с тре маль них си ту аціях то що);

�� � го товність до по мог ти, дру же любність, так -
товність, по чут тя гу мо ру.

З усіх пе ре ра хо ва них яко с тей Іде аль но го Кан ди -
да та, найбільш склад ним пи тан ням, що по стає пе ред
ви пуск ни ком КНЕУ, ма буть, є над бан ня досвіду ро бо -
ти. Але тут не вар то гу би ти ся. Зав жди мож на заціка ви -
ти ро бо то дав ця влас ним пра гнен ням до тру до вої
діяль ності: мож ли во, за час сту дент ства у ва шо му спи -
с ку до ся гнень зга ду ють ся по са ди кур'єра, учас ни ка
про мо акцій то що. І про це тре ба повідом ля ти, оскільки
це свідчить про ціле с пря мо ваність і ба жан ня пра цю ва -
ти. В іде алі, зви чай но, потрібно на ма га ти ся в ро ки 
бур х ли вої юності прой ти ста жу ван ня або прак ти ку за
своєю спеціальністю.

А далі 
 спра ва тільки в ба жанні. Не лінуй те ся 
 і по -
пра цюй те в Інтер неті, довідай те ся, чим зай мається
ком панія, в чо му її до ся гнен ня і чим во на особ ли во пи -
шається. Зга дав ши про це у бесіді, ви змо же те на зав -
жди по ло ни ти сер це су во ро го ка д ро ви ка. За ли ша ють -
ся осо бисті якості: як що ви со ром'яз ли вий мов чун 
 з
цим потрібно бо ро ти ся! Не сидіть у кут ку, на брав ши в
рот во ди, і не ля кай те ся влас ної тіні. Спілкуй те ся з
людь ми, підтри муй те дружні сто сун ки з ко ле га ми.
Про по нуй те нові ідеї! За про гре сивні дум ки ще ніко го з
ро бо ти не ви га ня ли. Навіть як що вис ло ви те щось не
над то геніаль не, ви все од но ви я ви те ініціати ву, а це
по хваль но!

На га даємо ще раз, якою ж по вин на бу ти ва ша
візит на карт ка 
 ВАШЕ РЕЗЮМЕ.

У ба га ть ох мо ло дих лю дей скла дан ня ре зю ме вик -
ли кає паніку. "Яке ж це ре зю ме, ко ли в ньо му за зна чені
тільки освіта й осо бисті якості?", 
 ска же вчо рашній
сту дент. І бу де пра вий. Ті, хто не пер ший рік пра цює з
мо лод дю, ро зуміють, що роз повідь про се бе ви
вмісти те у трьох ряд ках. Про те гар не ре зю ме бу де
потрібно при пра цев ла ш ту ванні. Не полінуй те ся 
 і вра -
хуй те ви мо ги що до йо го скла дан ня!

Ре зю ме обов'яз ко во по вин но відповіда ти тій ва -
кансії, яку ви ба жаєте обійня ти. Ре зю ме � це ва ша са -
мо п ре зен тація, са мопіар, і до ньо го не мож на ста -
ви ти ся нед ба ло. Во но по вин но бу ти про ду ма ним,
точ ним, орієнто ва ним на кон крет ну ау ди торію. Щоб

йо го поміти ли і до чи та ли до кінця, во но по вин но бу ти
ла конічним, логічним, послідо вним, чітко струк ту ро ва -
ним (про по нуємо як зра зок пред став ле ний варіант ре -
зю ме).

На по чат ку ре зю ме вка зу ють осо бисті дані
(прізви ще, ім'я, по бать кові, кон тактні те ле фо ни, елек -
трон на ад ре са, да та на ро джен ня, сімей ний стан).

Про чи тав ши ре зю ме, ро бо то да вець по ви нен зро -
зуміти, чо го ви хо че те від май бут ньої ро бо ти. Ма буть,
це го ло вна ви мо га. А це оз на чає, що в ре зю ме по вин -
на бу ти чітко виз на че на ме та, як що є змо га навіть
відділ і по са да, де ви пуск ник хотів би пра цю ва ти.

Далі інфор мація про от ри ма ну освіту. Не вар то
зга ду ва ти шкільні ро ки, а от про фесійні кур си мож на
зга да ти. Інфор мація в цьо му розділі вка зується в пря -
мо му хро но логічно му по ряд ку.

Потім досвід ро бо ти... У цьо му розділі ре ко мен -
дуємо вка за ти місця ти м ча со во го підробітку, оскільки
це свідчить, що ви пра гну ли знай ти ро бо ту й одер жа ти
певні про фесійні на вич ки.

І на прикінці на дай те інфор мацію про свої осо бисті
якості, що до по мо жуть вам у по бу дові про фесійної
кар'єри.

На цьо му, на пев но, мож на бу ло б зу пи ни ти ся, як -
би в ре зю ме мо ло дих фахівців не за кра да ли ся так ча с -
то по мил ки 
 від ор фо графічних до не пра виль но го на -
пи сан ня на зви ком панії. Ці "дрібниці" мо жуть зіпсу ва ти
ре зю ме навіть ду же гар но го кан ди да та. Частіше во ни
ви ни ка ють че рез не уважність. На ша по ра да 
 ви робіть
звич ку пе ре чи ту ва ти і ко ри гу ва ти всі до ку мен ти, ад ре -
со вані ро бо то дав цеві.

Ще од на роз по в сю дже на по мил ка 
 не до речні для
ре зю ме ви ра зи, на при клад, "ко муніка бель ний до бес -
пре де лу", "маю на вич ки во лодіння дірко п ро би ва чем
на рівні про су ну то го ко ри с ту ва ча". На наш по гляд, ре -
зю ме 
 не місце для де мон страції до теп ності. До три -
муй тесь політко рект ності, ад же ви пи ше те роз повідь
про се бе для до рос лих серйоз них лю дей, а не для мо -
лодіжно го глян цю.

ПІДІБ'ЄМО ПІДСУМКИ
1. Йду чи на День кар'єри, ви обов'яз ко во по винні

взя ти з со бою:

���копії гра мот но скла де но го ре зю ме (15
20 прим.).
Як що ви роз г ля даєте кілька варіантів ро бо ти, зробіть
варіан ти ре зю ме, скла дені спеціаль но під виз на че ну
по са ду;

�� � посмішку, впев не ний по тиск ру ки й оп тимізм.
Пер ше вра жен ня вкрай важ ли ве, пам'ятай те про це
зав жди;

���30
се кунд ну са мо п ре зен тацію. Віддай те ро бо то -
дав цеві копію сво го ре зю ме і будь те го тові ко рот ко
про ко мен ту ва ти йо го! Повідом те ос нов ну інфор мацію
про се бе і свої про фесійні інте ре си;

���інфор мацію про ор ганізації, які ви пла нуєте відвіда -
ти. Ви ко ри с то ву ю чи до ступні за со би інфор мації, зберіть
за зда легідь як найбільше інфор мації про ор ганізації, які
вас заціка ви ли. Вам потрібно виз на чи ти ся, яким чи ном
те, що у вас є (на вич ки, досвід, ен тузіазм), відповідає по -
тре бам да ної ком панії. І не ку пуй те ся на відомі іме на!
На пев но, в акції бу дуть бра ти участь ряд невідо мих вам
ком паній, що та кож про по ну ють цікаві мож ли вості для
пра цев ла ш ту ван ня;

���енергію! Мож ли во вам до ве деть ся бу ти на но гах
не менш ніж півго ди ни, пе ре хо дя чи від стен да до стен -
да.

2. Ви обов'яз ко во по винні за пам'ята ти та ке:
���Не ходіть між стен да ми з юр бою друзів. Роз мов -

ляй те з ро бо то дав цем САМІ. Ство рюй те САМІ спри ят -
ли ве вра жен ня.

��� Не носіть із со бою ве ликі сум ки, рюк за ки. Май те
при собі кілька копій ре зю ме у папці або кейсі. Це дасть
вам мож ливість збе рег ти свої ре зю ме в аку рат но му
виг ляді та ма ти місце для візи ток ро бо то давців, з яки -
ми ви зустріне те ся.

�� � Не при ходь те на День кар'єри в спор тив но му
одязі, ад же це діло вий захід 
 мож ли во, ви впер ше ба -
чи те сво го май бут ньо го ро бо то дав ця.

���Не при ходь те в ос танні півго ди ни. Ба га то ро бо то -
давців ідуть з акції зав час но. Як що ви прий де те за над -
то пізно, ви мо же те не зустріти ся з пред став ни ка ми
ор ганізації, що вас заціка ви ла.

3. Чим по вин но закінчи ти ся для кож но го з вас
відвіду ван ня цьо го за хо ду:

���У вас по винні за ли ши ти ся візит ки ро бо то давців, з
яки ми ви зустріне те ся. Ви ко ри с то вуй те дані про ро бо -
то давців для то го, щоб надісла ти елек тронні повідом -
лен ня з ви я вом зацікав ле ності тим ком паніям, ро бо та
в яких вас найбільше при ваб лює.

���Про тя гом Дня кар'єри у вас мо же ви ник ну ти по -
тре ба ро би ти по знач ки про ваші кон так ти. За хопіть із
со бою зруч ний блок нот і руч ку, щоб за пи су ва ти важ -
ливі де талі про ор ганізації, у то му числі іме на лю дей, у
яких не ви я ви ло ся під ру кою візи ток. Після відвіду ван -
ня кож но го стен да про тя гом кількох хви лин ре ко мен -
дуємо ро би ти такі замітки.

�� � Як що бу де мож ливість, візьміть у ро бо то давців
їхні інфор маційні ма теріали: бро шу ри про ком панії,
опи си ва кансій та ін. У вас не бу де ча су пе ре гля ну ти
все це уваж но на са мо му за ході. Після відвіду ван ня
Дня кар'єри по вин но сфор му ва ти ся кра ще ба чен ня
мож ли во с тей пра цев ла ш ту ван ня. Як що ви пра виль но
підійшли до участі в цьо му за ході, ви про кон так туєте з
кілько ма ор ганізаціями, яким потрібні лю ди з ва ши ми
на вич ка ми й інте ре са ми. Зва жу ю чи на за пи ти цих ор -
ганізацій і свою підго тов ку, оцініть, яка з них найбільш
ціка ва для вас.

���День кар'єри дасть вам мож ливість по прак ти ку -
ва тись у про хо дженні співбесіди з ро бо то дав цем в
умо вах менш на пру же них, ніж об ста нов ка фор маль но -
го інтерв'ю під час пра цев ла ш ту ван ня. Ви ко ри с то вуй -
те цю мож ливість для то го, щоб спро бу ва ти роз повісти
про свої до ся гнен ня, інте ре си і знан ня. Усе це 
 вне сок
у фор му ван ня ва шої впев не ності як май бут ньо го про -
фесіона ла.

Го туй те ся, пишіть ре зю ме і при ходь те на Яр ма рок
ва кансій "День кар'єри�2011". Ми ба жаємо вам успіху і
сподіваємо ся, що для ба га ть ох з вас ця акція мо же
ста ти пер шим кро ком на шля ху ва шо го успішно го про -
фесійно го май бут ньо го.

Ма теріали підго то ва но цен т ром "Пер спек ти ва"

22 лю то го за підтрим ки Фран цузь ко�Ук раїнсько го інсти ту ту ме -
нед ж мен ту КНЕУ та ком панії L'Oreal відбу в ся фінал гри L'Oreal
Brandstorm 2011. З 10 ко манд фіналістів виз на чи ли дві ко ман ди, які

про дов жать бо роть бу на все ук раїнсько му етапі гри. 

L'Oreal Brandstorm 
 це діло ва гра, що дає мож ливість сту ден там спро бу ва ти се бе у ролі міжна род -
но го бренд
ме не дже ра. Зав дан ня ко манд 
 роз ро би ти свій інно ваційний про дукт у рам ках од но го з 
23 брендів кам панії L'Oreal, стра тегію йо го про су ван ня, рек лам ну кам панію, упа ков ку і т. д. У цьо му році
брен дом, що па т ро нує гру, ви с ту пає L'Oreal Professionnel Homme. Міжна род ний фінал гри відбу деть ся
у Па рижі, де ко ман ди бу дуть за хи ща ти свої про ек ти пе ред топ
ме не дже ра ми ком панії. Гра L'Oreal
Brandstorm по кли ка на підтри му ва ти та роз ви ва ти кре а тивність се ред сту дентів та у 2011 році впер ше
про хо дить на те ри торії Ук раїни.

Відбір учас ників відбу ва в ся у співробітництві з вик ла да ча ми мар ке тин гу. 58 ко манд, кож на скла -
дається з трьох учас ників, прий ма ли участь у пер вин но му відборі. 

Пе ред учас ни ка ми відкри ва ють ся при ваб ливі пер спек ти ви: по
пер ше, пред ста ви ти Ук раїну на
Міжна род но му фіналі в Па рижі у червні 2011 р., по
дру ге, мож ливість по пра цю ва ти над ство рен ням
кон цепції но вих про дуктів для існу ю чо го брен ду та бізне су, по
третє, ста ти співробітни ком ком панії
L'Oreal. При цьо му ос таннє сто сується не ли ше членів ко ман ди
пе ре мож ця, але й усіх, хто брав участь. 

22
24 лю то го прой шли Універ си тетські фіна ли, у ре зуль таті яких бу ло виз на че но 6 ко манд, які бу -

дуть пред став ля ти свій ВНЗ на Національ но му фіналі. 
Усі ко ман ди, що вий шли у Національ ний фінал, бу дуть

пра цю ва ти з кре а тив ним агент ством із втілен ня у жит тя їхніх
ідей та роз ро бок з мар ке тин гу. 

На ступ ни ми ета па ми гри бу дуть:
���Національ ний фінал по Ук раїні (квітень 2011 р.);
���Міжна род ний фінал у Па рижі (чер вень 2011 р.).

На Національ но му фіналі ко ман ди пред став лять свої
ма ке ти но вої лінії про дукції, свою візу алізацію ко -
мунікаційної ком панії для підтрим ки да ної про дукції, свій

про ект са ло ну кра си. 
Бо роть ба ко манд бу де серйоз ною, оскільки ли ше од на ко ман да бу де пред став ля ти Ук раїну у

Міжна род но му фіналі. 
Та ким чи ном, зма ган ня підхо дить до найцікавішо го ета пу! За йо го пе ребігом ви мо же те слідку ва ти

на офіційно му пор талі www.brandstorm.loreal.com чи ло кальній сторінці ком панії
facebook.com/Loreal.Ukraine. Там же ви мо же те підтри ма ти наші ко ман ди.

Вітаємо пе ре можців від КНЕУ � ко ман ди Baobab (Ана с тасія До ровська, Оле на Му зий чук, Іри на Ви -
но гра до ва) та LeeD (Євгенія Лісо вен ко, Люд ми ла Незліна, Дар'я Селінна) � і ба жаємо їм успіху у по -
дальшій бо ротьбі! 

"ШПАРГАЛКА" ДО ДНЯ КАР'ЄРИ

КНЕУ Baobab

Leed

Piople

Best decision

Gloss
Refreshmen

КНЕУ

KПІ

Універ си тет 
"Львівська Політехніка"

Києво
Мо ги лянська
Ака демія

Сту ден ти КНЕУ у Все ук раїнсько му фіналі 
L'OREAL BRANDSTORM 
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Вітаємо!

Із та кою на звою відбу ло ся дійство у
ве ликій залі універ си тетсько го Цен т ру
куль ту ри і ми с тецтв. Са ме дійство, а не
про сто ав торський ювілей ний кон церт,
як бу ло за зна че но у за про шенні. Впев -
не на, що істин не відчут тя свя та, над зви -
чай не підне сен ня на по вню ва ло всіх при -
сутніх, хіба тільки учас ни ки на сцені хви -
лю ва ли ся трішки більше, ніж гля дацька
скла до ва. Се ред гля дачів 
 вик ла дачі
різних ка федр, бу ло чи ма ло го с тей.
Знач на ча с ти на май же за по вне но го за -
лу 
 сту ден ти. А ще незлічен на кількість
бу кетів.

Вша но ву ва ли Те тя ну Во ло ди -
мирівну Блу до ву з на го ди ювілею. Ім'я
відо ме не тільки в стінах КНЕУ, а й да ле -
ко за ме жа ми, ся га ю чи рівня міжна род -
но го про сто ру. Після закінчен ня мех ма -
ту та аспіран ту ри Київсько го універ си те -
ту імені Та ра са Шев чен ка з 1988 ро ку
пра цює в на шо му ви що му нав чаль но му
за кладі на ка федрі ви щої ма те ма ти ки 

про фе сор, док тор еко номічних на ук,
кан ди дат фізи ко
ма те ма тич них на ук,
ав тор 70 на уко вих праць, мо но графії та
ше с ти підруч ників. І як би тільки цим ви -
чер пу ва ли ся за слу ги ювіляр ки та ко го

віку, бу ло би більш ніж до стат ньо для
гідно го по важ но го вітан ня. 

Та ба га ть ом відо ма й дру га ви со ко -
п ро фесійна іпо стась 
 во калістка,
співач ка, при зер ка чис лен них міжна -
род них кон курсів опер но го співу. Все -
вишній об да ру вав її над зви чай ної кра си
і си ли го ло сом, а опа ну ван ня май стер -
ності опер но го співу відбу ва лось у
Київській кон сер ва торії імені П. Чай -
ковсько го по кла су во ка лу на род ної ар -
тист ки СРСР Г. Туфтіної. Відтоді вже по -
над 20 років ча рує слу хачів ви ко нан ням
як кла сич но го ре пер ту а ру, арій із
найвідоміших опер, так і творів, на пи са -
них без по се ред ньо для її го ло су, на при -
клад, кон церт ної
про гра ми "Вес лу ю -
чи у не бо" на сло ва
Ка ро ля Вой ти ли 
(в пе ре кладі з
польської Станісла -
ва Шев чен ка) і му -
зи ку Оль ги Тур чен -
ко. Мені по ща с ти ло
чу ти цю про гра му у
ко с ть олі свя то го
Олек сан д ра, вра -
жен ня не за бутні.

Мож ли во не всі
зна ють, що Те тя на
Блу до ва 
 ав тор ви -
да них віршо ва них
ка зок для дітей:
"Зо ря на каз ка",
"Ди восвіт Свя то го Ми ко лая", "Но -
ворічна ка зоч ка", "Ка зоч ка про
чарівників", "Зо ло тий промінець Софії".
А не що дав но вий шла дру ком ав торська
по етич на збірка "Не має відліку у плин -
ності ча су", ку ди, крім віршів, увійшли
пісні на її сло ва та ціка ва п'єса.

Те тя ну Во ло ди мирівну обож ню ють
сту ден ти. Од на з при чин  та ко го щи ро го
став лен ня зро зуміла 
 са ма на ту ра
натхнен но
твор ча, во на ду шею відчу ває
по тенціал об да ру ван ня мо ло дих і 
тур бо тли во й так тов но сприяє йо го роз -
крит тю. З якою довірою не суть по -
чатківці своє со кро вен не ри мо ва не, ра -
дять ся, спілку ють ся, піджив лю ють ся
натхнен ням. У залі се ред гля дачів ба чи -
ла вже ко лишніх сту дентів, тих, ко го Те -
тя на Во ло ди мирівна (як од на з ук ла -
дачів) за лу чи ла до ав торів ко лек тив но го
універ си тетсько го по етич но го збірни ка
"Вітри ла натхнен ня". Для них кон церт
улюб ле но го вик ла да ча 
 справжнє свя -

то. Але ще більшою радістю бу ла радість
при чет ності тих, хто був без по се ред ньо
задіяний у кон цертній про грамі. Без -
умов но, на сам пе ред у Те тя ни та Оле ни
Блу до вих 
 сту ден ток IV кур су фа куль те -
ту МЕіМ. Олен ка бу ла співве ду чою кон -
цер ту, Та ня аком па ну ва ла ви ко нав цям

на ро ялі. А ко ли ма ма з
дво ма до неч ка ми співа ли
"Бар ка ро лу"  Ж. Офен ба -
ха, се ред за ча ро ва них
гля дачів па ну ва ла над зви -
чай на ти ша. І з не мен шим
за до во лен ням зал про сто
ви бух нув ап ло ди с мен та -
ми, ко ли ювіляр ка ви ко ну -
ва ла в ду еті з Дми т ром Ко -
зач ком, дру гим співве ду -
чим, "Реп содію. Уле тай" 

не очіку ва не (але на ди во
гар монійне!) поєднан ня
відо мо го кла сич но го тво -
ру і мо дер но го "ре пу",
улюб ле но го мо лодіжно го му зич но го
сти лю. В про грамі був іще один та кий
но мер, так са мо на сло ва сту ден та 

"Реп содія Memories", що ви ко ну ва лась
ду е том Т. Блу до ва та А. Наіста. 

Слід чес но за ува жи ти, що в ду еті з
Те тя ною Во ло ди мирівною роз кри ли ся
не аби які ар ти с тичні здібності не тільки
сту дентів. Чу до во співав   зам де ка на фа -
куль те ту МЕіМ І. За го родній, ви ко ну ю чи
на род ну пісню "Ти до ме не не хо ди".
Далі співа ли вже два зам де ка ни 
 це
приєдна в ся  Ю. Ру ден ко для ви ко нан ня
гімну ФМЕіМ на ме лодію "Бель". Де кан
фа куль те ту Дми т ро Гри го ро вич
Лук'янен ко цьо го ра зу не співав, але
натхнен но про чи тав ду же кра си вий
віршо ва ний ек с промт, при свя че ний ви -
ну ва тиці ав торсько го кон цер ту.

Ще на де я ких ри сах ха рак те ру (на -
пев не, сімей них чи ро дин них) теж слід
на го ло си ти 
 це взаємо до по мо га та ви -
мог ливість Блу до вих
Мар ти ненків до
се бе, уміння ста ви ти гідні, ва гомі осо -
бисті зав дан ня й ви ко ну ва ти їх, до най -
ви що го рівня своїх мож ли во с тей. Для

Те тя ни Во ло ди мирівни все жит тя
взірцем є її та то, відо мий уче ний. У свою
чер гу, її при клад об ран ня ви со кої про -
фесійної і ду хов ної план ки насліду ють її
діти, на ро джені у щас ли во му шлюбі. Так
са мо ще д ро об да ро вані дівчат ка ба га то
пра цю ють, па ра лель но з опа но ву ван -
ням міжна род ної еко номіки здо бу ва ють
дру гу ви щу освіту: Те тян ка 
 по кла су ро -
я лю і скрип ки, а Олен ка 
 в універ си теті
те а т ру, кіно і те ле ба чен ня імені Іва на
Кар пен ка
Ка ро го на ре жи серсько му
фа куль теті.

Хо четь ся по ба жа ти Те тяні Во ло ди -
мирівні міцно го здо ров'я, сімей но го ща -
с тя, ува ги близь ких і друзів, а та кож не -
ви черп но го натхнен ня і си ли для по -
даль шо го вдо с ко на лен ня сво го ба га то -
г ран но го та лан ту. Ад же ал маз тоді і виб -
ли с кує, ко ли май стер но шліфо вані всі
йо го грані.

Люд ми ла Рінгіс,
го ло ва правління клу бу "До ро га ми

до пре крас но го",
член Національ ної спілки жур -

налістів Ук раїни

"ВІДКРИЛАСЯ
ДУША"

Ще од на пе ре мо га!!!

Як відо мо, на Но вий рік прий ня то да ру ва ти та от ри му ва ти по да рун ки.
На прикінці груд ня 2010 ро ку наш Проф ком сту дентів та аспірантів от ри мав

ди во виж ний по да ру нок від Київської міської ор ганізації Профспілки працівників
освіти і на уки Ук раїни �  виз нан ня ор ганізаційної ро бо ти ППОСА ДВНЗ "КНЕУ імені
Ва ди ма Ге ть ма на" кра щою.

Приємним є той факт, що на базі ППОСА ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на"
у кінці бе рез ня бу де про ве де но виїзний семінар для голів пер вин них профспілко вих
ор ганізацій сту дентів. Це є підтвер д жен ням на шої плідної ро бо ти над вдо с ко на лен -
ням ор ганізації ви хов ної ро бо ти сту дентської мо лоді. 

Хо че мо под яку ва ти всім� всім� всім, хто до кла дає своїх зу силь для до ся гнен ня
ви со ких ре зуль татів на профспілковій ниві. Ваш вне сок �  оціни ти не мож ли во, йо го
еквіва лент �  це сотні щас ли вих сту дентських посмішок. Дя куємо вам за це!!!

З по ва гою адміністрація 
проф ко му сту дентів та аспірантів 

З при хо дом вес ни куль тур но
ма со ве жит -
тя в КНЕУ не стрим но ак тивізується, а то му з
радістю повідом ляємо Вам да ти про ве ден ня
най мас штабніших і най фейєричніших шоу на -
шо го універ си те ту.

Бе нефіс універ си тетської мо лоді
17.03 
 відкрит тя фе с ти ва лю (Кон церт ний

зал КНЕУ, по ча ток о 17:00)
21.03 
 кон кур сний день (Кон церт ний зал

КНЕУ, по ча ток о 17:00)
23.03 
 кон кур сний день (Кон церт ний зал

КНЕУ, по ча ток о 17:00)
25.03 
 кон кур сний день (Кон церт ний зал

КНЕУ, по ча ток о 17:00)
28.03 
 кон кур сний день (Кон церт ний зал

КНЕУ, по ча ток о 17:00)
30.03 
 кон кур сний день (Кон церт ний зал

КНЕУ, по ча ток о 17:00)
01.04 
 кон кур сний день (Кон церт ний зал

КНЕУ, по ча ток о 17:00)
04.04 
 кон кур сний день (Кон церт ний зал

КНЕУ, по ча ток о 17:00)
06.04 
 кон кур сний день (Кон церт ний зал

КНЕУ, по ча ток о 17:00)
08.04 
 кон кур сний день (Кон церт ний зал

КНЕУ, по ча ток о 17:00)
11.04 
 кон кур сний день (Кон церт ний зал

КНЕУ, по ча ток о 17:00)
13.04 
 кон кур сний день (Кон церт ний зал

КНЕУ, по ча ток о 17:00)
19.04 
 за крит тя фе с ти ва лю (Кон церт ний

зал КНЕУ, по ча ток о 17:00)
Відбірні ту ри у рам ках про ве ден ня

кон кур су кра си "Міс КНЕУ"
28.03 
 відбірний тур ФМЕіМ (нічний клуб

"Фор саж")
29.03 
 відбірний тур ФЕАПК та ОЕФ

(нічний клуб "Фор саж")
31.03 
 відбірний тур КЕФ та ЮФ (нічний

клуб "Аре на")
04.04 
 відбірний тур ФУПтаМ, ЕК та ФІСіТ

(нічний клуб "Фор саж")
05.04 
 відбірний тур ФЕтаУ (нічний клуб

"Фор саж")
07.04 
 відбірний тур ФЕФ (нічний клуб

"Аре на")

Поспішай те підтри ма ти свій фа куль тет
або ж взя ти ак тив ну участь у про ве денні за -
ходів твор чості, кра си та ра дості!!!

УВАГА !  НЕ  ПРОПУСТ І Т Ь ! ! !У ВАГА !  НЕ  ПРОПУСТ І ТЬ ! ! !

Вітаємо!
Пер вин на профспілко ва ор ганізація сту дентів та

аспірантів ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на" вітає
зи мо вих іме нин ників
ак тивістів профспілко во го
коміте ту!

Гру день
Ма му ше ву Ка те ри ну 
 го ло ву ревізійної комісії

ППОСА 
Са мот кал Віту 
 го ло ву проф бю ро ФЕАПК
Вой тю ка Іва на 
 за ступ ни ка го ло ви проф бю ро ЕК
Ар те мен ко Іри ну 
 го ло ву проф бю ро ФЕтаУ
Ха ре ви ча Олек сан д ра 
 го ло ву проф бю ро

ФУПтаМ
Ро ма новсько го Ко с тян ти на 
 за ступ ни ка го ло ви

проф бю ро ФЕАПК
Буд ня ка Дми т ра 
 го ло ву ор ганізаційної комісії

проф бю ро ФЕАПК
По ма зан ко Ок са ну 
 го ло ву комісії з пи тань пра -

цев ла ш ту ван ня проф бю ро ФМЕіМ
Ма рахівсько го Ми ко лу 
 го ло ву жит ло во
по бу то -

вої комісії проф бю ро ФІСіТ
Край о ву Зінаїду 
 за ступ ни ка го ло ви ор -

ганізаційно
фінан со вої комісії проф бю ро ФЕтаУ
Бу гая Сергія 
 за ступ ни ка го ло ви спор тив ної

комісії проф бю ро ФЕтаУ

Січень
Ро щи ну Ко с тян ти на 
 го ло ву ор -

ганізаційно
фінан со вої комісії проф бю ро ФМЕіМ
Саркісян Аг несію 
 го ло ву комісії з пи тань

соціаль но го та пра во го за хи с ту проф бю ро ФЕФ
Ок се нен ка Дми т ра 
 го ло ву проф бю ро ЮФ
Ма мон то ву Олек сан д ру 
 го ло ву комісії з пи тань

куль ту ри проф бю ро КЕФ
До б ро вольську На талію 
 го ло ву комісії з пи тань

інфор маційно го за без пе чен ня та про фесійно го роз -
вит ку проф бю ро ФЕтаУ

Во ло вик Іри ну 
 го ло ву комісії з пи тань пра цев ла -
ш ту ван ня проф бю ро ФЕФ

Сан д рацьку Марію 
 го ло ву комісії з пи тань
інфор маційно го за без пе чен ня та про фесійно го роз -
вит ку проф бю ро ФУПтаМ

Лю тий
Ку ш пер Іри ну 
 го ло ву комісії з пи тань соціаль но -

го та пра во во го за хи с ту ФЕАПК
Кен чошвілі Ка ри ну 
 го ло ву комісії з пи тань

інфор маційно го за без пе чен ня та про фесійно го роз -
вит ку проф бю ро ФЕАПК

Гри цен ко Дар'ю 
 го ло ву ор ганізаційно
фінан со -
вої комісії проф бю ро ФЕтаУ

Пан чук Аліну 
 за ступ ни ка го ло ви проф бю ро
ФУПтаМ

Ос мо ло ви ча Бо г да на 
 го ло ву спор тив ної комісії
проф бю ро КЕФ

Се ме нен ко Ан ну 
 го ло ву сту дентсько го
бізнес
інку ба то ра

Фомічо ву Оль гу 
 го ло ву на уко вої комісії проф бю -
ро ФЕФ

Трофімо ва Пав ла 
 го ло ву фінан со вої комісії
проф бю ро КЕФ

Гуріна Ан то на 
 го ло ву комісії з пи тань зв'язків з
гро мадськістю та про фесійно го роз вит ку ППОСА

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 ваші збу ва лись зав жди,
І ща с тя своє щоб змог ли збе рег ти.

Хай бу де здо ров'я міцне мов граніт.
Хай шлях жит тя всте ляє ясен цвіт.
Хай на ше щи ре привітан ня
Зву чить для вас не мен ше сотні літ.
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…Па ра док саль но, але факт, що на пе ре -
додні свят ку ван ня Дня всіх за ко ха них по го да
зіпсу ва ла ся 
 зи ма зно ву на га да ла про се -
бе…Про те на ков занці ТРЦ "Ка ра ван" 10 лю то -
го 2011 ро ку бу ло так теп ло, так по лум'яно,

що, зда ва ло ся, роз та нуть навіть сніги Арк ти -
ки… Ви, на пев но, здо га да ла ся, в чо му спра -
ва…За ко ха ний КНЕУ в об личчі 100 най к ра щих
пар відзна чав День свя то го Ва лен ти на…

Тра диційна ат ри бу ти ка свя та (повітряні
куль ки сер деч ка ми, ва лен тин ки), ро ман тич -
ний му зич ний су п ровід, за ко хані об лич чя, яс -
краві посмішки, чарівна ат мо сфе ра…

На ков занці ве се ло: хтось па дає, хтось
підво дить ся, хтось ко гось на здо га няє, фо то -
гра фується… І зовсім не сподіва но де я ким із
пар білень ке ян го лят ко зі справжнісіньким
німбом (Іри на Поліщук, ФЕтаУ) вру чає гра мо -
ти за пе ре мо гу у номінаціях "Най к ра ще
спільне фо то", "Най ро ман тичніша історія
знай ом ства", "Най о ригінальніше пред став -
лен ня па ри"…

Щас ли ви ми пе ре мож ця ми ста ли такі учас -
ни ки: 

�� � Сав чен ко Вікторія та Кри вен ко Дми т ро,
Мозіль Ро ман та Син чак Юліана, Ка та ран чук
Рус лан та Кузь мен ко Ан на, Вер ге люк Мак сим
та Пан ко ва Юлія, Вой ю ток Іван та Ба сацька
Ма ри на 
 най к ращі у номінації "Най ро ман -
тичніше спільне фо то";

���Ду бо вик Іри на та Ма ка ри чев Во ло ди мир

 "Най о ригінальніше пред став лен ня па ри";

���Ба ли бер дин Ми ко ла та Ря бокінь Аль о на,
Діден ко Ми ко ла та Да ни люк На талія, Си ро -
войський Андрій та Іва нен ко Марія, Пан чук

Аліна та Ли сен ко Дми т ро, Щег люк
Мак сим та Ми ро но ва Ан на, Лук'ян чук
Андрій та Зай ке вич На талія, Бе са ра ба
Віктор та Гри нен ко Вікторія зди ву ва ли
ор ганіза торів за хо ду ней мовірни ми
історіями знай ом ства. 

На пев но, такі сло ва "про вічне" 
мо жуть роз чу ли ти навіть най -
прискіпливішо го кри ти ка:

"…Не мож ли во пе ре да ти сло ва ми
наскільки силь но я те бе ко хаю... ли ше
по гля дом, до ти ком рук, ву с та ми п'ян -
ки ми і аро мат ни ми як пе люст ки тро ян -
ди � мож на відчу ти всю ве лич істин но -
го по чут тя, ім'я яко му � ко хан ня... Во но
� ніби обеліск жит тя, талісман, най к ра -

щий по да ру нок долі. Ми йо го че каємо � а во но
від нас біжить... ку дись да ле ко�да ле ко,
стрімго лов, зму шу ю чи про ли ва ти гірки сльо -
зи. Ми не щасні, зви ну ва чуємо се бе і не хо че -
мо нічо го, окрім теп ло го по гля ду ко ха ної лю -
ди ни. Але ко хан ня не че ка ють вічно, і по чут тя
зга са ють як во гонь, у який
ніхто уже не підки не су хо го
гілля, що би йо го во гняні
язи ки на були мо гут ньої си -
ли. Бу ває так, що ми не че -
каємо ко хан ня: жи ве мо ру -
тин ним, зви чай ним жит тям,
тільки десь гли бо ко в душі
ба жаємо зустріти істин но
спорідне ну ду шу. І не хай во -
на бу де зовсім іншою, навіть
кар ди наль но про ти леж ною �
все ж во на бу де ва шою,
тією, без якої жит тя не має
жод но го змісту, втра чає всі
бар ви і ко ло рит.

Ко жен день, місяць, рік
ми зустрічаємо де сят ки, а то
і сотні лю дей. Безліч невідо -

мих об лич про хо дять повз нас… І хто
знає, мож ли во, се ред них зустрінеть -
ся те рідне і ми ле, яке за кар бується в
серці навік і вже ніко ли не зітреть ся з
пам'яті. Історія на шо го ко хан ня не має
дра ма тич но го по чат ку: ми про сто жи -
ли � він од ним жит тям, а я іншим. До
знай ом ства з ним я вва жа ла, що ро -
зуміюся на справжніх по чут тях, але це
ви я ви лось не так. Ви за пи таєте, чим
він ме не при ва бив? Од но знач ної
відповіді, зви чай но, не має, та для ме -
не ця лю ди на ста ла тим промінням
сон ця, яке ще ніко ли не зігріва ло так
силь но ме не. З посмішкою на об личчі
при га дую перші тижні, що бу ли про ве дені
вдвох. Безкінечні про гу лян ки, жар ти, сміх.
Інко ли зовсім не ро зуміли один од но го і за пи -
ту ва ли  самі се бе: "Що в ній (ньо му) та ко го, що
зму шує сер це би ти ся частіше?". Час пролітав
миттєво, і йо го зав жди бу ло ма ло. Знаєте, що
найбільше мені по до бається в ньо му � те, як
він  посміхається, дивіться мені в очі, відшу ку -
ю чи ту іскру, яка ко лись спа лах ну ла; я люб лю,
як він ку хо ва рить, люб лю їсти з йо го до лонь; а
ще люб лю, ко ли він ніжно ме не обіймає і силь -
но�силь но при ти с кає до се бе... Ми ра зом уже

май же 10 місяців. Для од них
� це ве ли чез ний термін, а
для нас � це ли ше крихітна
крап ля в морі по чуттів. Я
втра чаю лік ча су, ко ли по ряд
із ним, ад же тоді здається,
що 24 го дин у добі � це за -
над то ма ло...  Ми про во димо
ра зом ко жен день � і знаєте,
він зовсім не на бри дає мені,
то му що ко жен день він
по�но во му на ма гається ди -
ву ва ти ме не: і річ не стільки в
по да рун ках, квітах, шо ко -
ладі, скільки в тих по зи тив -
них емоціях, які він пе ре дає
мені... У такі мо мен ти хо -
четь ся жи ти... У такі мо мен ти
відчу ваєш, що жи веш сьо го -

ден ням, а з ним, я мо жу ствер д жу ва ти спов на,
що са ме по ряд з ним відчу ваю не за бут ню
мить сьо годнішньо го дня і пре крас ну  ве лич
зав траш ньо го... Та хіба мож ли во жи ти без ко -
хан ня?... Хіба мож ли во жи ти без ньо го?...".

Па ри на льо довій арені ди ву ва ли своєю
щирістю, ніжністю, відвертістю по чуттів… Не
мож на не ди ви ти ся без радісної посмішки на
мо ло дих лю дей у фут бол ках з на пи са ми імені
ко ха ної чи ко ха но го, а про те, як світи ли ся ща -
с тям очі, вза галі сло ва ми не опи шеш, потрібно
тільки відчу ва ти…

Вар то под яку ва ти ор ганіза то рам "Роз то пи
лід по лум'ям сво го ко хан ня 
 2011": спор -
тивній комісії проф ко му сту дентів та
аспірантів на чолі з Олексієм Стро ка чем 
 за
не за бутні емоції та безліч по зи ти ву у зи мо вий
мо роз ний вечір; адміністрації кат ка ТРЦ "Ка -
ра ван" 
 за на да ну мож ливість про ве с ти свя то
ро ман ти ки. Особ ли ва вдячність за фо тозвіт
Ірині Поліщук.

А всім сту ден там КНЕУ хо четь ся по ба жа ти
ней мовірно го ко хан ня, ро ман тич них при год та
хо ро ших фо то, ад же по пе ре ду ще ба га то не -
сподіва них за ходів для Вас… 

Ан тон Гурін,
го ло ва комісії з пи тань інфор маційно го 

за без пе чен ня та зв'язків 
з гро мадськістю ППОСА

"Роз то пи лід по лум'ям сво го ко хан ня � 2011"

Вчимося разом

Логічно, що влітку щороку нам хочеться побувати
на морі. Взимку ж погляди наші спрямовані вбік
західних областей, гірськолижних курортів,
чарівних міст, кав'ярень Львова, Ужгорода та
інших локацій, що асоціюються в нашій уяві лише
з приємними речами.

У другій половині грудня західний напрямок
стає найбільш популярним серед усіх шукачів
романтичних пригод та просто цікавого і
захопливого відпочинку. "Укрзалізниця" щоразу
змушена виділяти додаткові рейси для перевезення
пасажирів. А казковий Львів стає справжньою
Меккою для тисяч туристів з усіх куточків України і
не тільки.

Звичайно, кожен студент залюбки б з'їздив
поближче до Карпат на кілька днів, а то й тижнів. Та як
це власне зробити, коли навчальне півріччя
закінчується лише у двадцятих числах напередодні
Нового року? А у дні напередодні самого свята
з'являється купа клопотів, треба вирішити безліч
питань, що встигають накопичитися за семестр. Що
тут казати? Лабораторні роботи, самостійні, модулі,
та ще й у комплексі з електронним журналом, не
дають спокою усім студентам в останній місяць року.
А відпочити так хочеться! Після новорічних
святкувань не встигнеш і оком моргнути, як уже

сесія. А ще якщо додати справи
самоврядування, то виходить, що на мріях
про поїздки у такий період можна поставити
хрест.

Але той не герой, хто не пробує героєм
бути. До того ж нас щодня навчають, як
оптимізувати свої справи, як встигнути все і
відразу та не зазнати при цьому збитків.
Студентський профком, як найактивніша
організація нашого ВНЗ, вирішив таки
спробувати поєднати і відпочинок, і роботу.
Як виявилося, це не так уже й складно. І
варто сказати, що вирішення робочих питань
і подорожі 
 досить таки сумісні речі. Останнє
позитивно впливає на робочий дух, дає
поштовх до взаємопідтримки і партнерських
стосунків у колективі, змогу дещо
розслабитися і набратися сил для нової
наполегливої роботи.

Недаремно ж у складні насичені працею кризові
часи 2008
2009 рр. багато топ
менеджерів провідних
компаній світу відправлялися у так звані road
show 

серію мандрівок далеко
далеко від буденних справ
та проблем, аби порозмірковувати, як далі
вирішувати злободенні питання. 

Звичайно, в нашій ситуації все не так складно. Та
ми ж і не збиралися їхати десь у Тибет чи на Аляску.

Всього лиш кілька годин проїхали в поїзді. І
зупинились у прекрасному місті Трускавець,
що на Львівщині. Та й справи ми не закидали
далеко. Наприкінці року слід було підбити
підсумки зробленого, виконаного,
перевиконаного… А також подумати над
новими ідеями, що підштовхнули б до нових
вдалих результатів самоврядної діяльності.

Виїхали ми у Різдвяну (за католицьким
календарем) ніч, 24 грудня. Захід зустрів нас
трохи дивною погодою. Майже дощ 
 певно
найвдаліша характеристика. Та це було
стимулом не надто розслаблятися. Тож
перейшли до справ. У поїздку відправились
усі найактивніші зі складу профкому. Як
завжди, всі факультети, всі комісії були
однією сім'єю. Основним завданням нашої
поїздки було проведення тренінгу, який
допоміг би нам у роботі. 

Цього разу тематика тренінгового заняття було
напрочуд актуальною. В навчальних центрах це
називають методикою 24+1. 24 
 це, як загально
відомо, кількість годин у добі. Та кому із нас їх
вистачає? Завжди ще б годинку
другу 
 і все б
встигалось. Але якби ж то та годинка була. Проблема
кількості часу стоїть сьогодні перед кожним із нас.
Затори, лінощі, затримки, втома 
 все це так часто
заважає нам встигнути все, чого ми бажаємо. 

Але головним питання є саме наша організація.
Як встигати навчатися, працювати, робити щось
творче, допомагати батькам по дому (чи прибирати
кімнату в гуртожитку), та мати при цьому час і на
особисте життя? 

Нелегко опанувати вміння витрачати час із
розумом, економити його, вміло розподіляти. 

Загалом тренінг можна розділити на дві частини:
аналіз того, як час ми витрачаємо сьогодні, і
міркування про те, як ми це хочемо робити.  В цьому
контексті можна міркувати по
різному. Хтось може
записувати свої зроблені та заплановані справи у
блокнот, втискаючи у проміжки між справами все
нові та нові, шукаючи прогалини у вже прожитому
графіку. Можна брати глобально 
 і оцінювати
витрати часу на рівні проектів та заходів. 

Ми зробили і одне, й інше. Адже активістам
профкому важливо як встигати все самим, так і вміти

вчасно організувати інших, реалізувати певний
проект чи ідею. 

Виявляється, якщо грамотно підійти до питання
часу, можна знайти йому набагато логічніше
застосування, ніж ми це робимо щодня. Так, деякі
справи часто логічніше передати іншим, деякі
об'єднати, а якісь (певно, всім знайома проблема)
поставити за пріоритетом вище, ніж сидіння в
соціальних мережах, годинні розмови по телефону з
подружками, читання безглуздих новин шоу
бізнесу
тощо. 

І ще одне, головне: необхідно завжди мати свій
план 
 приблизний розпорядок дій, які ми хочемо
реалізувати у своєму житті. Важливо, щоб план цей
включав як і найближчі, так і довгострокові події. 

Загалом в time
management'і багато складнощів.
І тут, як і у спорті, важливі постійні тренування. Ми
опанували лише частинку теорії розподілу часу. На
практиці це вилилося в озвучування певних
особистих задумів та ідей стосовно самоврядної
роботи в університеті. Думаю, тренінг не пройшов
даремно, і незабаром кожен студент побачить ще
більше позитивних змін у роботі профкому. Тепер ми
маємо все встигати. Тож чекайте на нові і нові
проекти.

У ті дні ми ще встигли і чудово відпочити.
Наступного ранку ми рушили до Львова. Знаєте, за
одну ніч і погода змінилися. На справжню казку став
схожим прикарпатський ліс. Засніжені обрії
нагадували про настання Нового року незабаром. А
львівські кав'ярні своїм затишком втілили у життя
наші мрії про такий бажаний відпочинок після
непростого семестру.

Вміло управляйте своїм часом і ви. Тоді
неодмінно встигнете втілити і свої мрії!

P.s. Активісти профкому студентів та аспірантів
щиро дякують незмінному тренерові Бойчук Олені
Сергіївні за надану підтримку та допомогу у проведенні
профспілкового навчання.

Антон Гурін,
голова комісії з питань інформаційного 

забезпечення та зв'язків з громадськістю
ППОСА

"Той не герой, хто не хоче героєм бути"
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СТК "Скіфи" про во дить що к вар таль ний
літе ра тур ний кон курс на кра щу стат тю
про ту ризм або за хо ди Клу бу. На кон курс
прий ма ють ся статті та тво ри на за галь -
но ту ри с тичні те ми (на при клад, пра ви ла
ко ри с ту ван ня спо ря джен ням, техніка про -
хо джен ня пе ре шкод) або ре пор тажі про
Скіфські за хо ди. Ро бо ти прий ма ють ся до
по чат ку черв ня.
Пред став ляємо до ва шої ува ги твір�пе ре -
мо жець літе ра тур но го кон кур су "Скіфське
пе ро 2010 (зи ма)" (умо ви на сайті:
http://skify.org/pero2010 exterms).

"Був зи мо вий со няч ний день" 
 так по -
чи на ють ся, за зви чай, тво ри та каз ки. Од -
нак старт на шої історії відбу ва в ся інак ше. 

Тоді бу ли ми 
 Скіфи, які, влас не, хотіли
по ба чи ти спад щи ну ук раїнської історії, за -
ли ше ну нам у сла вет но му місті Ба ту рині. А
день та ки був мо роз ним (ду же мо роз ним)
та со няч ним.

Квит кові ка си вок за лу "Київ
Па са -
жирський"... Дзвінка, Ярос ла ва, Та ня та я з
Ка те ри ною ку пуємо квит ки до станції Бах -
мач. Ціна: 12 грн. до рос лий, 6 грн. сту -
дентський. Нас бу ло се ме ро, та поїха ло
ше с те ро. Зу пин ка ме т ро "Політехнічний
інсти тут" ви я ви лась за над то да ле кою до
по тя гу, в яко му нас зібрав цей день, де ми
влас не че ка ли на Ок са ну та відправ лен ня.

По тяг ру шив, пе рон зо с та в ся 
 по ча ток
шля ху. До ро га про май ну ла швид ко 
 час не
пе ре шко да для хо ро шої ком панії.

З особ ли вих прик мет, на зва них Саш -
ком, ми впізна ли жо в тий ве ли кий вок зал.
Пер ша на ша зу пин ка 
 місто Бах мач.
Провінційне містеч ко ра дянсько го ти пу.
Ленін (напівзруй но ва ний), бу ди нок куль ту -
ри та най к ра ща спо ру да міста євро -
пейсько го ти пу 
 по дат ко ва інспекція. Ми
ро би мо обхід цен т ру міста. До відправ ки
на ступ но го ви ду транс пор ту, який мав нас
до пра ви ти до Ба ту рина, бу ло 50 хви лин.
Че ка ти цю ча с ти ну жит тя, див ля чись на
стіни ав то вок за лу, що більше на га ду ва ли
прий маль ню лікарні че рез за пах у

приміщені, ніхто не зби ра в ся. Ось ми і
виріши ли швид ким тем пом пробігти ся ву -
ли ця ми міста, аби ма ти кра ще уяв лен ня
про цей відрізок на шої по до рожі. 

Вра жен ня скла ло ся
Місто, в яко му ви со ка кон ку ренція на

ри ту альні по слу ги, най модніший колір
будівель жо в тий, на 18 гри вень мож на ку -
пи ти стільки са ла, що ви с та чить на півро ку
патріот ич них бу тер бродів.

Вхід тільки за біле та ми. Ціна пе -
реїзду "Бах мач�Ба ту рин": 9,6 грн.

Ми зай шли у швид ку ком фор та бель ну
мар ш рут ку із по слу га ми "все вик лю че но", і
опа лен ня теж. Теп ло от ри му ва ли ли ше від
друж ньої ба ла ка ни ни та ве се лої гри "Кри -
терій". 

Не за був ши ціка вий по ча ток історії про
Ба ту рин в елек тричці від Саш ка, ми по про -
си ли йо го про дов жи ти. 

Якась од на го ди на 
 і ми в Ба ту рині.
Од ра зу звер ну ли ува га на таб лич ку "До па -
ла цу Ро зу мовсько го наліво". Місто ста ро го
зраз ка, а от таб лич ка но ва
новісінька, що
відра зу виділяється з
поміж за галь но го
пей за жу то го місця.

На ву ли цях се ла жод ної жи вої душі. В
ко го ж за пи та ти, яка із двох доріг ве де до
па ла цу? О, хло пець на свій страх і ри зик
вий шов на ву ли цю 
 а тут йо го кли чуть, за -
пи тан ня став лять… Здається, він зля ка в ся,
але, на брав шись сміли вості, вка зав нам
пра виль ну до ро гу (ми ще по ки не зна ли,
що в Ба ту рині пра во 
 то є ліво, а ліво 
 то є
пра во). То бу ла пер ша жи ва ду ша. 

Здається, та ки на тра пи ли на пра виль -
ну архітек тур ну фор му, хоч і ма ли підо зри,
що то мо же бу ти будівля по дат ко вої, ад же
тре тя жи ва осо ба, яку ми по ба чи ли, був
міліціонер. Він ішов від па ла цу.

Пе ред на ми по ста ла кар ти на 
 три ве -
ликі спо ру ди. Оче вид ним бу ло, що цен т -
раль ний бу ди нок і є го ло вним. Ми знай -
шли те, що шу ка ли, а са ме па лац Ро зу -
мовсько го, в яко му йо го влас ник не про -
жив жод но го дня. 

Зай шли до па ла цу. Ціна квит ка: 10 грн.

(за сту дентським). Оскільки мо роз на дворі
по щи пав нас не тільки за щічки…, тож зда -
ва ти одяг у гар де роб ми не поспіша ли.
Гар де роб ни ця пе ре кон ли во ска за ла, що "у
па лаці теп ло" 
 ли ше після цих слів ми

відда ли їй наш верхній одяг та сум ки.
То дійсно ви я ви в ся па лац, а не гру да

каміння, що за ли шив після се бе період ра -
дянської Ук раїни. Зав дя ки Пре зи ден тові
Ук раїни Вікто рові Ющен ку бу ла зроб ле на
ре кон струкція па ла цу та ба ту ринських
цінно с тей повністю. Цей факт настільки ра -
ду вав, що хотілось співа ти "Ще не вмер ла
Ук раїна, ні сла ва, ні во ля", особ ли во ак цен -
ту ю чи на слові "сла ва". 

Па лац
Лю с т ри на за мов лен ня з Італії, Києва.

Їхня ва га бу ла то 300, то 500 кг, про те кра -
су кіло г ра ма ми не виміряєш! Оригіна льна і
різно манітна ліпни на на стінах. Гарні роз -
пи си на сте лях, пар кет із 20 видів де ре ви -
ни. Що тут го во ри ти, це дійсно зно ву па лац
із ве ли кою історією, про яку нам роз повіла
наш ек с кур со вод.

Осо би с то ме не найбільше вра зи ла зо -
ло та ва таб лич ка. На ній бу ло ви кар бо ва но
сло ва польсько го пись мен ни ка XVII
століття 
 Бар то ша Па п роцьо го 
 про ук -

раїнців: "Не ду май те, що я підле щую ук -
раїнцям... Не но сять во ни яс кра во го одя гу;
во ни вкриті сла вою, ко т ра до рож ча від ва -
шо го одя гу. Сла ва то го на ро ду по ши ре на
всю ди й зо с та неть ся при них по віки вічні,
хоч би По льща і за ги ну ла…". Є над чим по -
ду ма ти, чи не так? Яку ж то до бру сла ву за -
ли ши ли нам наші діди. Ми не маємо пра ва
її со ро ми ти!

Двері па ла цу за на ми за кри ли ся.
Кілька фо то 
 і ми ру ши ли далі, за но ви ми
вра жен ня ми та знан ня ми про це сла вет не

ко лись місто 

сто ли цю Ге ть -
ман щи ни.

За при кла -
дом Вінні
Пу ха
виріши ли "во -
вре мя под кре -
пить ся, чтоб не
по ху деть". На
якусь мить
відчу ли се бе да -
ле кобійни ка ми,
зай шов ши у ка -
фе "Сейм" на
трасі Київ
Мос -
к ва (у жи телів
Ба ту ри на, ма -
буть, існує ме -

ре жа ка фе "Сейм", ад же цю на зву ми
зустріли не впер ше), оскільки на вко ло бу ли
лю ди ли ше цієї про фесії. На все про все
ма ли 30 хви лин і при близ но 30 грн, що би
чітко йти за пла ном (як го во рив змій Го ри -
нич із мультфільфу "До бры ня Ни ки тич и
Змей Го ры ныч"), бо з транс порт ною
розв'яз кою у Ба ту рині ту гу ва то. Як що бу ти
відвер тою, то ча с то та ру ху транс пор ту на
до розі бу ла 1 ма ши на на 15 хви лин, і то 2
ра зи із 3 
 це бу ла швид ка до по мо га.

Жа га при год по ве ла нас до фор теці та
му зею ар хе о логії. Там ми дізна ли ся чи ма -
ло ціка вих фактів, ле генд, пе ре казів. Все у
ду же гар но му стані! Ком плекс "Ци та дель"
відкри ли 3 ро ки то му. Йо го бу ду ва ли всі
ОДА на шої країни! Мур ви го тов ле но май -
стра ми із За кар пат тя, цер к ва 
 зі Льво ва,
скарбни ця 
 із Рівно го, гар ма ти 
 із Черніго -
ва, кри ни ця 
 із Сум… Якість ек с по натів та
ек с курсійно го об слу го ву ван ня бу ла на до -
стат ньо ви со ко му рівні! Так би всім му зе ям
Ук раїни… Як ска за ли нам в му зеї ар хе о -

логії, "а те пер Ба ту рин пе ре тво рюється на
ту ри с тич ну Мек ку" 
 ну, дай Бо же!

За пам'ято ву ва ли все швид ко і чітко.
Ча су на зайві роз ду ми нам не за ли шав мо -
роз, який що се кун ди ба дь о рив на ше тіло й
дух. Хо ло ду не вда ло ся відби ти ба жан ня
за ли ши ти згад ку про на шу поїздку на
флешці фо то апа ра та. От ож, із кре а тив ним
підхо дом ми зро би ли фо то сесію на 228
фо то графій.

Оскільки наш вибір був та ким: спо чат -
ку фор те ця, потім бу ди нок Ко чу бея (як що
йо го не за кри ють до то го ча су), ми швид -
ким тем пом побігли цен т раль ни ми ву ли ця -
ми міста в по шу ках ще невідвіда но го бу -
дин ку. До речі, ціка во, що в цьо му місті є
про с пект та ву ли ця імені Ющен ка. Як що
так далі піде, то ми з ва ми жи ти ме мо ли ше
на ву ли цях із іме на ми всіх на ших пре зи -
дентів.

Після кількох спроб зустріти тве ре зу та
оз най ом ле ну із Ба ту ри ном лю ди ну, нам
все ж по ка за ли до ро гу до До му су до чин -
ства. Не менш ціка вою ви я ви лась і ця
знахідка. 

Дім Ко чу бея
Зна ряд дя тор тур, історії де мо кра тич -

но го су до чин ства то го ча су, ро дин не де ре -
во сім'ї Ко чу беїв, лю бов на дра ма Ма зе пи
та йо го по хрес ниці  Мотрі, по яс нен ня, що
ви ши то на руш ни ках кро ле вецьки ми май -
стри ня ми не російський герб, а  зо б ра жен -
ня го лубів 
 ко рот ко про го ло вне із роз -
повіді дівчи ни, яка про во ди ла нам ек с -
курсію у чо ти рь ох за лах та підвалі бу дин ку.

Ціна за ек с курсії в му зе ях: 8 грн.
Час та мо роз підга ня ли до ав то станції

міста. Ми ма ли їха ти в Бах мач, а по тра пи ли
до Ко но то па. Ма ли вий ти в Ніжині, а вий -
шли в Києві. Ось так
от і закінчи лась од на
зи мо ва та со няч на історія про Скіфів!

…І тільки зга ду ють ся сло ва на од но му
з чис лен них пам'ят ників у пар ку Ба ту ри на:
"У діян нях ге ть манів історія, сла ва та дер -
жав на ве лич Ук раїни"… Так і хо четь ся її пе -
ре фра зу ва ти зго дом сто сов но Скіфів.

Дя кую всім за пре крас ний, по -
вноцінний та над зви чай но но вий для ме не
день. Особ ли ва вдячність Саш кові, який
ор ганізу вав цю поїздку.

Вар ва ра Скрип ка,
сту дент ка III кур су, ФМЕіМ

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

Золоті ключі

Ук раїна очи ма Ук раїна очи ма ""СкіфівСкіфів""

Теп ло го бе рез не во го ве чо ра зібра ла за ла ЦКМ
сту дентів та вик ла дачів юри дич но го фа куль те ту,
за про ше них го с тей на щорічний кон курс
ог ляд ху -
дож ньої твор чості, що вже став до б рою та
радісною тра дицією. 

Цьо горічний VII кон курс
ог ляд прой шов під
зву чан ня ре т ропісень у ви ко нанні збірних ко манд
курсів та вик ла дачів ка федр. Кож на ко ман да пред -

ста ви ла на ог ляд гля да чам та
журі по три кон курсні пісні. 

Хвилі вічних ме лодій охоп -
лю ва ли зал та пе ре но си ли у ми -
ну ле, зму шу ва ли за мис ли ти ся
над одвічни ми те ма ми, ми лу ва -
ли, вик ли ка ли найрізно манітніші
емоції. Дружні ко ман ди сту -
дентів та вик ла дачів тво ри ли на
сцені ди ва, пе ревтілю ва лись у
творчі об ра зи, роз повіда ли чуйні
життєві історії. Зав дя ки чу до вим
по ста нов кам до кож ної пісні гля -
дачі по ри на ли то у місяч ну ук -

раїнську ніч, то на ву лиці Оде си, то за ла ш тун ки
улюб ле них ра дянських фільмів, круж ля ли у вальсі
та співпе ре жи ва ли по чут тям ге роїв. 

Ре т ро ат мо сфе ра об'єдна ла та згур ту ва ла
учас ників, але все
та ки журі ма ло об ра ти пе ре -
можців. До ро бо ти у журі бу ло за лу че но по пред -
став ни ку від кож ної ка фе д ри фа куль те ту, зо к ре ма,
до цен та ка фе д ри кон сти туційно го та адміністра ти -
вно го пра ва Ю. П. Бу -
ри ла, стар шо го вик -
ла да ча ка фе д ри те орії
та історії дер жа ви і
пра ва І. М. Шар ко ву,
за ступ ни ка завіду ва -
ча ка фе д ри пра во во -
го ре гу лю ван ня еко -
номіки, до цен та
Н. А. Фукс (го ло ва
журі), завіду ва ча ка -
фе д ри цивільно го та
тру до во го пра ва, до -
цен та А. В. Омель чен -

ка, стар шо го вик -
ла да ча ка фе д ри
міжна род но го та
єро пейсько го пра -
ва О. А. Ва ся но вич,
аси с тен та ка фе д ри
пе да гогіки та пси -
хо логії Л. В. Ян -
чарську та го ло ву
во каль ної студії
юри дич но го фа -
куль те ту Н. Но во -
сь о ло ву.

Кон церт прой шов у дружній теплій ат мо сфері.
Лу на ли старі добрі пісні: ве селі й сумні, про ко хан -
ня та щи ру друж бу, жартівливі та по
ди тя чо му
теплі. Все ко лись за вер шується. І ре зуль та ти 
VII кон кур су
ог ля ду бу ли такі.

Най к ра щою піснею від I кур су та ка фе д ри те орії
та історії дер жа ви та пра ва ста ла "Пісня про матір"
у ви ко нанні сту ден ток І кур су С. Ко ва лен ко, 

Я. Бісик, А. Філіпен ко та ла -
бо ран та ка фе д ри те орії та
історії дер жа ви та пра ва 
А. Лах ту но вої. Крім то го, ця
пісня от ри ма ла і відзна ку за -
лу.

Пісня "Як що лю биш…" у
ви ко нанні О. Гу ме нюк, 
В. Ор ло вої, Н. Со ро кун,
А. Су хо лей стер бу ла відзна -

че на на II курсі.
З кон кур сної про гра ми

III кур су журі відзна чи ло
пісню "Ніч яка місяч на", яку
ви ко нав Я. Плотніков. 

А на IV курсі най к ра щою бу ла виз на на пісня
"Как мо ло ды мы бы ли" у ви ко нанні О. Хілька. Пісня
"Ху то рян ка" у ви ко нанні Н. Ко с ти ни от ри ма ла
відзна ку у номінації "Но ве зву чан ня пісні".

І на решті пе ре мож ця ми VII щорічно го кон кур -
су
ог ля ду ху дож ньої твор чості на юри дич но му фа -
куль теті ста ли ко ман ди I кур су і ка фе д ри те орії та
історії дер жа ви і пра ва та IV кур су і ка фе д ри пра во -

во го ре гу лю ван ня еко номіки, які у кінце во му ре -
зуль таті на бра ли од на ко ву кількість балів. Ко ман -
ди-пе ре можці от ри ма ли пе рехідні куб ки та по чесні
гра мо ти.

У фіналі кон цер ту, з на го ди вес ня но го свя та,
хлопці всім дівча там
учас ни цям по да ру ва ли квіти.

Кон курс
ог ляд по да ру вав чу до вий настрій як
при сутнім, так і учас ни кам, а та кож приємне хви лю -
ван ня та вічне зву чан ня пре крас них ме лодій.

Ма теріал підго ту ва ли 
А. В. Ма ка рен ко та Ю. М.Ри жук 

У хви лях вічних ме лодій…
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В ос тан ню су бо ту січня наші сту ден ти,
за ініціати ви Сту дентської ака демічної
ра ди та спри ян ня адміністрації універ -
си те ту, відвіда ли філію Національ но го
військо во-істо рич но го му зею "Ме моріаль -
ний ком плекс "Пам'яті ге роїв Крут", де
вша ну ва ли пам'ять мо ло дих гімна зистів-
кру тянців, які про ли ли кров за щой но
ство ре ну Ук раїнську На род ну Ре с публіку!

29 січня ви пов ни ло ся 93 ро ки від дня ге -
роїчної та вод но час трагічної обо ро ни сту ден -
та ми-гімна зи с та ми та кур сан та ми залізнич ної
станції Кру ти. Там відбу в ся жор сто кий і

нерівний бій 300 мо ло дих ро ман тиків-
патріотів із 6 000 більшо вицькою "армією".

Май же 300 мо ло дих, ще не пізнав ши усієї
кра си жит тя, юнаків, не хо ва ю чись по своїх
домівках і не бо я чись смерті, пішли з Бо гом у
серці та надією відсто я ти но во с т во ре ну Ук -
раїнську На род ну Ре с публіку. 

Во ни не ма ли чинів, звань та на го род, во ни
(мо лоді ро ман ти ки) пішли ря ту ва ти май бутнє 

Нас. Во ни не зра ди ли своєї рідної землі на
відміну від керівниц тва Цен т раль ної Ра ди, во -
ни не зра ди ли ук раїнців 
 во ни взя ли до рук
зброю і під по кро вом національ но го жо в то-
бла кит но го пра по ра пішли в обійми смерті… й
увійшли у вічність. Увійшли не як дер жавні та
воєнні діячі, а як ли царі 
 як 300 "ук раїнських
спар танців".

Що би по ба чи ти на власні очі місце, де
відбу ва ли ся ті дра ма тичні події, та вша ну ва ти
пам'ять мо ло дих ге роїв,  бу ло виріше но виїха -
ти у с. Кру ти, що на Чернігівщині. Са ме там, у
засніже но му полі, під залізнич ною станцією,
мо лоді кру тянці про ли ли свою га ря чу від лю -
бові до Ук раїни
кров.

Приїхав ши на
місце, всіх нас вра -
зи ла кількість лю дей
та різно манітність
партійних ко ль орів,
які бу ли у Кру тах,
зда ва ло ся, на че вся
Ук раїна приїха ла
відда ти ша ну тим,
хто не зра див
Батьківщи ну і віддав
своє жит тя за неї.

Дійство роз по ча ло ся з
національ но го гімну Ук раїни, після
чо го відбу ла ся па на хи да за спо чи -
ли ми.

Віддав ши ша ну своїм од -
ноліткам, ми ви ру ши ли в на прям ку
до імпровізо ва ної залізнич ної
станції, де роз та шу ва в ся то го час -
ний залізнич ний по тяг, у яко му
зна хо дить ся му зей. Зай шов ши
усе ре ди ну од но го із ва гонів, ми
на че опи ни ли ся у вирі ве ли ких
подій то го ре во люційно го ча су, де
фор му ва ла ся мо ло да Ук раїнська
На род на Ре с публіка. В іншо му 

ми по ба чи ли фо то графії тих, хто
був при чет ним до по ра зок та пе -
ре мог ук раїнської історії по чат ку 
ХХ століття, дізна ли ся про
військо вий чин та зви тя гу мо ло дих
сту дентів, по ба чи ли од нострій та
зброю учас ників бою. Пе рей шов -
ши до на ступ но го ва го на, ми опи -

ни лись у моз ко -
во му центрі
з а л і з н и ч  н о  г о
по тя гу 
 штаб -
но му ва гоні…
Від по ба че но го
зда ло ся, що час
до вко ла нас за -
вмер 
 і ми за 
45 хви лин ек с -
курсії встиг ли
про жи ти ре во -
люційні ро ки, де
відчу ли се бе ча -
с тин кою ве лич -

ної історії ве ли ко го
на ро ду.

Після закінчен ня
ек с курсії працівни ки
"Ме моріаль ний ком -
плекс "Пам'яті ге -
роїв Крут" по да ру -
ва ли на шо му універ -
си те тові збірни ки
про той бу рем ний
січень 1918 ро ку. 

Змерзлі та спов -
нені гор дості ми 
на пра ви ли ся до
спеціаль но вста нов -
ле ної по льо вої кухні.
Зігрівшись і на брав -
шись сил, ру ши ли
на зад до Києва.

За кілька днів до
поїздки я дізна в ся,
що у бою під Кру та -
ми бу ли і юна ки з

Київсько го ко мерційно го інсти ту ту (КНЕУ �
сьо годні). Хтоз на, мож ли во, ко лись нам
вдасть ся віднай ти у за пи ле них архівних сто сах
па перів іме на тих, хто ввійшов у вічність…

ПАМ'ЯТАЙМО ПРО КРУТИ…!

Ген надій Бо ро дай,
го ло ва нав чаль но�ви хов ної комісії 

Сту дентської ака демічної ра ди 
(сту дентсько го де ка на ту) 

юри дич но го фа куль те ту 

Незабутнє

Дозвілля

ПП іі дд   ККииєєвв оомм ,,   ппіі дд   КК ррууттааммии ……
Ой, ви, Кру ти, ой, ви, Кру ти � біль мо го на ро ду,

Про ли ли жит тя ге рої за на шу сво бо ду…
Пав ло Дворський

І зно ву лю би телі ве се лих та до теп них
жартів змог ли до схо чу насміяти ся, ад же  
3 бе рез ня у VІІ кор пусі КНЕУ про хо ди ли
зма ган ня "Клу бу ве се лих та кмітли вих". У
зма ган нях взя ли участь дві ко ман ди сту -
дентів ІV кур су спеціаль ності "Ста ти с ти ка"
фа куль те ту  інфор маційних си с тем і тех но -
логій, які й бо ро ли ся між со бою за зван ня
най к ра щої. Ко ман ди "Мінімалізм" та "Не ор -
ди нарні мо делі" ма ли до три му ва ти ся те ми
"Май бутні спеціалісти у га лузі ста ти с ти ки".
Зма ган ня скла да лись із 4 кон курсів:
"Привітан ня", "Ре бус", "Кон курс за пи тань"
та "До машнє зав дан ня". 

Чле ни журі 
 Ба ра ник Зоя Павлівна
(про фе сор, док тор еко номічних на ук),
Трофімо ва Га ли на Гри горівна (до цент,
кан ди дат еко номічних на ук), Іщук
Ярос ла ва Во ло ди мирівна (до цент,
кан ди дат еко номічних на ук), Галіци на
Оль га Во ло ди мирівна (кан ди дат еко -
номічних на ук, до цент), Гор на Ма ри на
Олексіївна (аспірант ка) 
 та при сутні
от ри ма ли справжнє за до во лен ня.

Гравці бли с ку че про де мон стру ва -
ли кре а тивні здібності, по чут тя гу мо ру
та ба га то г ранність та лантів: як сце на -
ри с ти та ре жи се ри, ак то ри та гу мо ри -

с ти, співа ки та тан цю ри с ти. Ав торські
пісні, пан томіму, гімни, цікаві ко с тю ми
та ре бу си гравці ко манд до теп но
поєдна ли із за да ною те мою. Осо бисті
ри си вик ла дачів, сту дентів та ро бо ту
ка фе д ри учас ни кам зма гань вда ло ся
влуч но та  кмітли во обігра ти, що яс кра -
во відо бра зи ли такі са ло га ни, як "на ша
ка фе д ра ша", "чай
Ва щай" та інші.

Гля дачі на со ло ди ли ся зма ган ня ми
"Клу бу ве се лих та кмітли вих" і до схо чу
насміяли ся з до теп них жартів. Чле ни
журі та вик ла дачі Ва щаєв Сергій

Сергійо вич (до цент, кан ди дат еко номічних
на ук) і Рож де с т венська Ла ри са Гри горівна
(до цент, кан ди дат еко номічних на ук) вис ло -
ви ли под яку сту ден там. До речі, на явність
ко с тюмів і му зич них інстру ментів у ко ман ди
"Мінімалізм" та особ ли во ви ко нан ня кон -
кур су "До машнє зав дан ня" свідчить про
серйоз ну підго тов ку до гри. Обидві ко ман -
ди "Мінімалізм" та "Не ор ди нарні мо делі"
от ри ма ли при зи.  

У складі ко ман ди "Не ор ди нарні мо делі"
зма га ли ся: Мусієнко Та рас (капітан), Мо с -
ка лен ко Та ня, Ти мофєєва Оля, Ліван -

довська Да ша, За ха ро ва На стя, Ру ден ко
Са ша, Ба бош ко Віталій. У складі ко ман -
ди "Мінімалізм" 
 Те ре щен ко Іван
(капітан), Дат чук На та ля, Шельвінська
Мар'яна, Оніщен ко Ка ри на, Ліхо лат Іра,
При ма ков Са ша, До ро шен ко Па ша, Вла -
дян Іло на, Джи жу лен ко На стя.

Вик ла дачі ка фе д ри ста ти с ти ки ба жа -
ють сту ден там і на далі ви ко ри с то ву ва ти
свої творчі здібності для до ся гнен ня
успіху в усіх сфе рах жит тя.

Ма ри на Гор на, 
аспірант ка фе д ри ста ти с ти ки

""ККллуубб  ввеессееллиихх  ттаа  
ккммііттллииввиихх""
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Хай ладиться скрізь: на роботі, у домі,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно буде у Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Нехай кожен день вашого життя буде сповнений
весняним теплом, осяяний світлом віри, надії та любові.

Колектив кафедри, 
завідувач кафедри Т. А. Гузік

Искренне по здрав ля ем  
ме то ди с та выс шей ка те го рии
учеб но�ме то ди че с ко го от де ла

КО С ТЕН КО 
ИРИ НУ АНА ТО ЛЬ ЕВ НУ 

с юби ле ем!

Ана то ль ев на Ири на
Так строй на, как ба ле ри на,
С мо ло дё жью на рав не,
Хоть и ба буш ка вдвой не.

Бо гом по сла но с не бес
Ко все му бу дить ин те рес,
А для по ис ков в ине те �
Луч ший сы щик на пла не те.

Ес ли в хо ло де мо роз ном
Бу дешь го ло ву дер жать,
И в ра бо чий день не слож но
Ок на ча с то от кры вать,

Раз в не де лю не ле нить ся,
Нож ки в са у не по греть,
То, на вер но, как Ири на
Бу дешь толь ко мо ло деть.

Ря дом с ней со в сем, по хо же,
Мы со ску чить ся не смо жем,

Ведь та лан тов всех не счесть,
Что у на шей Иры есть.

Пусть же бу дет жизнь бес печ -
ной,
Сча с тье дол гим, бес ко неч ным,
Мо ре ра до ст ных мо мен тов,
Обал ден ных ком пле мен тов!

Яр ких, до брых, свет лых дней,
Что б сбы лись меч ты ско рей!
Чувств Вам све жих и глу бо ких,
На сто я щих и вы со ких,

Крас но щё ко го здо ро вья,
Ан ге ла у из го ло вья,
Что б хра нил Вас и бе рёг
От бе ды и от тре вог.

Кол лек тив 
учеб но�ме то ди че с ко го 

от де ла 

Кафедра іноземних мов ФЕФ
сердечно вітає своїх колег  

з ювілеями

Касьян Валентину Миколаївну
Гаращенко Раїсу Андріївну

Голуб Ніну Михайлівну

Шановну Людмилу Андріївну Медвідь, 
доцента кафедри педагогіки та
психології, вітаємо з ювілеєм!

Люд ми ла Андріївна
пра цює в на шо му
універ си теті з 1994 р. 

Ви щу освіту здо -
бу ла у Київсько му
дер жав но му універ си -
теті імені Та ра са Шев -
чен ка (1979 р., істо -
рич ний фа куль тет,
дип лом з відзна кою).
У 1989 р. за хи с ти ла ди -
сер тацію на здо бут тя
вче но го сту пе ня кан -
ди да та пе да гогічних
на ук. Має 35
річний
пе да гогічний досвід: 

з 1976 р. 
 вчи тель історії се ред ньої шко ли № 145 
м. Києва, з 1986 р. 
 вик ла дач пе да гогіки Пе да -
гогічно го ко ле джу № 1 при Київсько му дер жав но му
універ си теті імені Та ра са Шев чен ка, з 1994 р. 
 до -
цент ка фе д ри пе да гогіки та пси хо логії КНЕУ. 

Ко ло на уко вих інте ресів: досліджен ня роз вит ку
національ ної освіти та пе да гогічної дум ки в Ук -
раїні, ви ко ри с тан ня інно ваційних тех но логій нав -

чан ня сту дентів з пред метів пси хо ло го
пе да -
гогічно го цик лу у ВНЗ еко номічно го профілю,

фор му ван ня ко муніка тив них умінь у сту дентів,
особ ли вості ста нов лен ня еко номічної освіти в Ук -

раїні. 
Ша нов на ювіляр ка 
 ав тор по над 60 на уко вих

праць, се ред яких 3 мо но графії, 7 на уко вих та нав чаль -
но
ме то дич них ви дань. 

Вик ла дає курс "Пси хо логія спілку ван ня"; бе ре
участь у про ве денні тренінг
курсів для вик ла дачів

"Су часні ме то ди нав чан ня" і "Фор му ван ня пси хо ло го-
пе да гогічної ком пе тент ності вик ла дачів"; чи тає лекції
та про во дить тренінги в Цен т рах після дип лом ної освіти
та магістерської підго тов ки КНЕУ.

Люд ми ла Андріївна 
 зна вець своєї спра ви,
сумлінний та ціле с пря мо ва ний працівник. Її пра -
це
здатність та на по лег ливість вик ли кає по ва гу як се -
ред ко лег, так і се ред сту дентів, а ре зуль та ти її ба га -
торічної на уко во
пе да гогічної діяль ності ста ли знач ним
вне ском у роз ви ток на шої ка фе д ри.

Ша нов на на ша ювіляр ко! Щи ро вітаємо Вас зі свя -
том! Ви зба га чуєте цей світ своєю кра сою і чарівністю!
Не хай Ва ша енергійність, ак тивність та пра це любність
при вер та ють до Вас тих, хто пра цює і спілкується з Ва -
ми, а та кож но вих надійних друзів, жи вить Ваші мрії та
до по ма гає у здійсненні всіх Ва ших по чи нань.

Ба жаємо Вам здо ров'я, ща с тя, успіхів і твор чо го
натхнен ня у по дальшій на уко во
дослідницькій та пе да -
гогічній ро боті. Не хай рідні зав жди от очу ють Вас лю -
бов'ю та ро зумінням, а ко ле ги 
 по ва гою. Сподіваємо -
ся, що все це ста не за по ру кою успіху та ра дості у Ва -
шо му житті.

До зволь те з ювілеєм привіта ти
І по ба жа ти від душі
Ба га то ща с тя і до бра ба га то.
Хай бу де світлим ко жен день в житті!
Ба жаєм успіхів ве ли ких у ро боті
Й побільше твор чих Вам натхнень.
Не хай ми на ють зав жди всі тур бо ти,
І хай при но сить радість ко жен день!

Ко лек тив ка фе д ри пе да гогіки та пси хо логії

Ба жаємо ко заць-
ко го здо ров'я, нез га -
си мої енергії, твор чо -
го натхнен ня в ро боті.

Вже май же 50 ро-
ків Хо рун жий Ми ко ла
Йо си по вич пра цює в
на шо му універ си теті.
Ви пуск ник ка фе д ри
еко номіки аг ро про -
мис ло вих фор му вань
та її аспіран ту ри, кан -
ди дат еко номічних на -
ук, про фе сор, відмін-
ник освіти Ук раїни, за -

слу же ний працівник універ си те ту та Ка товіцької еко -
номічної ака демії (По льща). На го ро дже ний Гра мо -
тою і По чес ною Гра мо тою Кабіне ту Міністрів Ук раїни,
а та кож "Зна ком по ша ни" Міністер ства аг рар ної
політи ки Ук раїни, Пам'ят ним Зна ком Ви щої еко -
номічної шко ли в м. Бра тис ла ва (Сло вач чи на) та
Універ си те ту ім. Е. Мон да ле (Мо замбік). 

Ми ко лу Йо си по ви ча ду же по ва жа ють сту ден ти і
ко лек тив працівників фа куль те ту еко номіки аг рар но-
про мис ло во го ком плек су як му д ро го на став ни ка, та -
ла но ви то го пе да го га і вче но го, до б ро зич ли во го то -
ва ри ша. Про фе сор М. Й. Хо рун жий є ав то ром низ ки
фун да мен таль них на уко вих і нав чаль но
ме то дич них
робіт. Зо к ре ма, впер ше над ру ко ва но го в Ук раїні
підруч ни ка "Аг рар на політи ка" з гри фом

Міністер ства освіти і на уки Ук раїни,

10 мо но графій і нав чаль них посібників, ба га ть ох на -
уко вих ста тей з най ак ту альніших проб лем роз вит ку
АПК Ук раїни. Ми ко ла Йо си по вич та кож член ре -
дакційної ко легії (за ступ ник го ло вно го ре дак то ра)
ювілей но го ви дан ня, при свя че но го 100
річчю на шо го
універ си те ту, "Сторічний по ступ" (ви ко нав  знач ний
об сяг робіт з йо го підго тов ки). 

Ми ко ла Йо си по вич не тільки ви дат ний уче ний-
еко номіст
аг рар ник, а й істин ний ук раїнський
патріот, інтелігент, по ет, з
під пе ра яко го вий шла вже
не од на збірка чу до вих по езій. Ці віршо вані ряд ки ми
при свя чуємо на шо му до ро го му ювіля рові:

Сьо годні день бу ває раз в житті, 
Цей день, ко ли Вам 75 на ста ло.
Хай Вам здається � це ба га то літ,
Але на справді ду же й ду же ма ло.
На дов гий вік, на мно га літ,
На ша ну від лю дей сте ли ся до ле.
Крізь все жит тя лиш для до б рої лю ди ни,
Яка го рить са ма й за па лює
Усіх своєю пра цею щод ни ни.
Не хай ду ша у Вас ніко ли не старіє,
На білій ска тер тині бу дуть хліб і сіль,
Своїм жит тям Вас зав жди сон це гріє,
Сло ва под яки ли нуть звідусіль.
Зи чи мо Вам літ ба га то,
Ра дості, ні крих точ ки біди,
Щоб жит тя для Вас бу ло як свя та,
І да ру ва ло посмішку зав жди.
Не хай вас охо ро няє Ма ти Бо жа
Від злих лю дей і різних бід,
Хай Го с подь Бог здо ров'я по си лає,
І про жи ти в щасті, і мно гая літ ба жаєм!

З по ва гою ко лек тив ка фе д ри еко номіки 
аг ро про мис ло вих фор му вань

Ша нов ний Ми ко ло Йо си по ви чу, 
щи ро вітаємо Вас із ювілеєм!

Вітаємо!
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Ней мовірна пра цез датність і відповідальність 

усім відомі ри си Сергія Ана толійо ви ча Чез га -
но ва, стар шо го вик ла да ча ка фе д ри ук -
раїнської мо ви та літе ра ту ри, за ступ ни ка
завіду ва ча ка фе д ри з нав чаль ної ро бо ти. У
КНЕУ він пра цює вже 27 років. Ко ле ги люб лять
і по ва жа ють йо го за спра вед ливість і помірко -
ваність, лю дяність і сер дечність.

Пе да гогічний досвід і ре зуль та ти на уко вих
роз ро бок він уза галь нив у 33 на уко вих і нав -
чаль но
ме то дич них пра цях. Се ред них "Ук -
раїнська мо ва як іно зем на. Ч.1", що вий шла у
2008 році.  Цією пра цею по слу го ву ють ся не
ли ше в Ук раїні, а й за кор до ном. За раз по да на
до дру ку дру га ча с ти на цієї ро бо ти. 

Сергій Ана толійо вич нині нав чає сту дентів
з
за кор до ну, котрі, як відо мо, по тре бу ють особ ли вої ува ги. Оз най ом лю ю -
чи їх з ук раїнською мо вою, літе ра ту рою, куль ту рою, вик ла дач по
особ ли во -
му відкри ває для них Ук раїну. Сту ден ти по ва жа ють і люб лять йо го не ли ше
за пе да гогічний і на уко вий та лант,  відданість ро боті, а й за не ор ди нарність. 

Сім'я зай має в житті особ ли ве місце. Він із ніжністю і ша ною ста вить ся
до дру жи ни, з тре пе том та лю бов'ю го во рить про дітей.

Ка фе д ра ук раїнської мо ви та літе ра ту ри щи ро вітає Сергія Ана толійо ви -
ча Чез га но ва 
 до б ро го спеціаліста, вик ла да ча від Бо га, інтелігент ну й хо ро -
шу лю ди ну 
 з ювілеєм.

Ба жаємо Вам, до ро гий ко ле го, міцно го здо ров'я, ве ли ко го людсько го
ща с тя, дов гих й енергійних років жит тя, твор чих злетів, знач них успіхів у
праці, до б ро бу ту й зла го ди, здійснен ня всіх мрій і за думів!

Щи ро Ваші ка фе д ра ли 

Вітаємо 
Сергія Ана толійо ви ча!

Лютневі ювіляри:

Алек сан д ро ва Те тя на Олек сандрівна, завіду вач кабіне том ГЦІС
Бес ко ро вай на Ніна Олек сандрівна, стар ший вик ла дач ка фе д ри іно зем -
них мов МеіМ
Блохіна Те тя на Ге оргіївна, завіду вач НКП банківської спра ви
Блу до ва Те тя на Во ло ди мирівна, про фе сор ка фе д ри ви щої 
ма те ма ти ки ФУПтаМ
Ве т ра чен ко Віктор Іва но вич, опе ра тор 4
го роз ря ду ко тельні
Га ра щен ко Раїса Андріївна, стар ший вик ла дач ка фе д ри іно зем них мов ФЕФ
Го луб Ніна Ми хайлівна, стар ший вик ла дач ка фе д ри іно зем них мов ФЕФ
Ка сь ян Ва лен ти на Ми ко лаївна, стар ший вик ла дач ка фе д ри іно зем них 
мов ФЕФ
Ко в тун Гри горій Ва си ль о вич, робітник ви со кої кваліфікації студмістеч ка
Ко ряк Ана толій Ми хай ло вич, стар ший вик ла дач ка фе д ри банківської
спра ви
Ко с тен ко Іри на Ана толіївна, ме то дист ви щої ка те горії Нав чаль но
ме то -
дич но го відділу
Ла зеп ка Ігор Ми хай ло вич, про фе сор ка фе д ри банківської спра ви

Літвінський Пе т ро Гри го ро вич, водій відділу ав то транс пор ту
Медвідь Люд ми ла Андріївна, до цент ка фе д ри пе да гогіки та пси хо логії
Пе т ри на Оль га Іванівна, при би раль ни ця ФСК "Еко номіст"
При ходь ко Олек сандр Пе т ро вич, робітник ви со кої кваліфікації дільниці
по точ но го ре мон ту
Ру ден ко�Су дарєва Ла ри са Во ло ди мирівна, про фе сор ка фе д ри міжна -
род них фінансів
Са вен ко ва Люд ми ла Олексіївна, завіду вач ка фе д ри пе да гогіки та пси хо -
логії
Си до ро ва Лю бов Ва силівна, гар де роб ни ця го с по дарсько го відділу кор пу -
су №3
Смо ляр Олек сандр Олексійо вич, двірник го с по дарсько го відділу кор пу су №1
Хо рун жий Ми ко ла Йо си по вич, про фе сор ка фе д ри еко номіки АПФ
Чез га нов Сергій Ана толійо вич, стар ший вик ла дач ка фе д ри ук раїнської
мо ви та літе ра ту ри
Швид ка Марія Ми хайлівна, при би раль ни ця го с по дарсько го відділу кор пу -
су №1
Штуль Ва лен тин Пе т ро вич, про рек тор з на уко во
пе да гогічних, еко -
номічних та соціаль них пи тань рек то ра ту

Березневі ювіляри:

Ан то нюк Станіслав Ни ки фо ро вич, до цент ка фе д ри історії
та те орії го с по дар ства
Бо го рад Ка те ри на Іванівна, робітник по об слу го ву ван ню
об лад нан ня служ би го ло вно го енер ге ти ка
Бу гаєнко Ніна Петрівна, провідний бух гал тер бух гал терії
Ва си левська Ніна Іванівна, при би раль ни ця го с по дарсько -
го відділу кор пу су №3
Гон ча ров Олег Олек сан д ро вич, чер го вий з ре жи му служ би
охо ро ни
Ка лаш ник Ана толій Ми хай ло вич, слю сар
елек трик служ -
би го ло вно го енер ге ти ка
Кол па ков Ми ко ла Іва но вич, помічник про рек то ра з ре жи му

 на чаль ник служ би охо ро ни 
Ніко лаєнко Євдокія Ми хайлівна, при би раль ни ця гур то -
жит ку №6 студмістеч ка

Олійник Ва лерій Ко с тян ти но вич, робітник ви со кої
кваліфікації го с по дарсько го відділу кор пу су №1
Олійник Те тя на Во ло ди мирівна, при би раль ни ця го с по -
дарсько го відділу кор пу су №3
Пше нич на Ка те ри на Іванівна, при би раль ни ця го с по -
дарсько го відділу кор пу су №7
Ря за но ва Надія Сергіївна, до цент ка фе д ри фінан со ві ринки
Сініци на Надія  Ми ко лаївна, стар ший вик ла дач ка фе д ри іно -
зем них мов МЕіМ
Спасічен ко Олек сандр Во ло ди ми ро вич, слю сар по ре -
мон ту об лад нан ня і об слу го ву ван ню 6
го роз ря ду ко тельні
Ти мо шен ко Лю бов Ва силівна, при би раль ни ця Цен т ру
магістерської підго тов ки
Чер някіна Ва лен ти на Петрівна, стар ший вик ла дач ка фе д ри
німецької мо ви
Шма ток Те тя на Гри горівна, стар ший вик ла дач ка фе д ри
іно зем них мов МЕіМ

Не що дав но відсвят ку вав своє 50
річчя
завіду вач ка фе д ри політо логії та соціології
Смо ля нюк Во ло ди мир Фе до ро вич, про фе -
сор, док тор політич них на ук. Ювіляр на ро -
ди в ся 11 січня 1961 ро ку. У 1982 р. закінчив
Пол тавське ви ще військо ве ко манд не учи -
ли ще зв'яз ку, у 1993 р. 
 Військо во
політич -
ну (Гу манітар ну) ака демію Зброй них сил.
По над 26 років слу жив на офіцерських по са -
дах у Зброй них си лах, має шість уря до вих
на го род. У 1995 році став кан ди да том, а че -
рез 5 років 
 док то ром політич них на ук. 

В. Ф. Смо ля нюк 
 виз на ний ук раїнський
уче ний, член ек с перт ної ра ди ВАК Ук раїни
та за ступ ник го ло ви спеціалізо ва ної вче ної 
ра ди по за хи с ту ди сер тацій, ав тор по над
200 на уко вих праць і нав чаль но
ме то дич них
роз ро бок. Здійснює на уко ве керівниц тво
підго тов кою кан ди датських і док торських
ди сер тацій.

Ша ну ють Во ло ди ми ра Фе до ро ви ча ко -
ле ги і сту ден ти як чу до во го фахівця, чуй ну,
до б ро зич ли ву та ввічли ву лю ди ну, яка зав -
жди дасть по ра ду, до по мо же у вирішенні
будь
якої проб ле ми. 

Ваші ро ки � то Ваш скарб, 
Їм ціни не має. 
Ко жен рік ба га то варт,
Всі про це ми знаєм.
Ва шу мудрість  знаєм  ми,
По ва жаєм досвід,
Ша на в Вас поміж людь ми,
І по ва ги до сить.
Тож прийміть уклін від нас,
Щирі сло ва ша ни,
Вся кий день і вся кий час
Пи шаємось Ва ми.

Ко лек тив 
ка фе д ри політо логії та соціології,

Ра да ве те ранів універ си те ту

З НАЙКРАЩИМИ 
ПОБАЖАННЯМИ!
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Мак сим Та дей о вич Рильський 
 яс кра ва по -
стать: по ет, кла сик ук раїнської літе ра ту ри, пе ре -
кла дач, за снов ник шко ли ук раїнсько го пе ре кла -
ду, публіцист, гро мадський діяч, уче ний. По над
20 років ке ру вав Інсти ту том мо воз нав ства, фоль -
к ло ру та ет но г рафії. Йо го вірші 
 це зра зок ви со -
кої по етич ної куль ту ри, що аку му лює у собі 
най к ращі тра диції ук раїнської та євро пейської
літе ра ту ри. 

Бать ко Та дей був си ном ба га то го польсько го
па на Ро зес ла ва Рильсько го і княж ни Тру бецької.
Дід Ро зес лав був освіче ною лю ди ною, уч нем ба -
зиліанської шко ли. Ро довід Рильських відо мий із
XVII ст. Відо мо, що один із предків був київським
пи са рем. Є згад ки ще про од но го із предків 
 Ро -
му аль до, який під час взят тя гай да ма ка ми Умані в
1768 р. вря ту вав від стра ти ба га ть ох по ляків та
євреїв, заспівав ши пра во слав ний гімн "Пре чи с та
Діво, ма ти русь ко го краю". Спів так вра зив ва таж -
ка гай да маків, що він відпу с тив усіх. 

Та дей Ро зес ла во вич вчи в ся в Харківсько му
універ си теті з Ми ко лою Ли сен ком і Ми хай лом
Ста рицьким. З Ли сен ком їздив Ук раїною, зби рав
і за пи су вав на родні пісні та ду ми. Потім, як Ли -
сен ко і Ста рицький, вчи в ся в Київсько му універ -
си теті, по знай о ми в ся з В. Ан то но ви чем і став ак -
тив ним чле ном Київської гро ма ди. Пи сав під
псев донімом Мак сим Чор ний на еко номічні,
соціальні, ет но г рафічні й фоль к лорні те ми,
найбільше йо го ціка ви ла історія Ук раїни. А ще Та -
дей Рильський вчи в ся на про фе сорській ка федрі
Краківсько го універ си те ту. Там же вчи в ся і йо го
брат. Бра ти Рильські  то ва ри шу ва ли із національ -
но свідо мою ча с ти ною мо лоді 
 це бу ла вже "Но -
ва Гро ма да". Мо лоді ук раїнофіли по до ро жу ва ли
Ук раїною, вив ча ли по бут, фоль к лор, умо ви жит тя.
За ходіння в на род та на уко во
просвітницьку ро -
бо ту се ред на ро ду їх на зи ва ли "хло по ма на ми". У
польських панських дво рах їх вва жа ли май -
бутніми ор ганіза то ра ми но вої Коліївщи ни, на зра -
зок Гон ти і Залізня ка. Пізніше діяльність цьо го
періоду оціню ва ли, як "цілу епо ху" у суспільно му
житті Ук раїни XIX ст. Бать ко Та дея, Ро зес лав,
підтри му вав бла го род ну просвітницьку діяльність
синів та їхніх друзів. Ба га ть ом із них "світи ла" ви -
сил ка за такі пе ре ко нан ня до Ка зані, та вря ту ва ло
ска су ван ня кріпац тва в 1861 р.

Відмо вив шись від про фе сорської ка фе д ри, а
от же і від на уко вої кар'єри, Та дей відкрив у селі
Ро манівка шко лу. Там на ща док польської шлях ти
до кінця своїх днів учи те лю вав. По мер у 1902 р.  

Ма ти Мак си ма Рильсько го 
 Чу п ри на Ме ланія
Фе дорівна 
 по хо джен ням із про стої се лянської
сім'ї, відзна ча ла ся при род ною шля хетністю та то -
ва рись кою вда чею. Та дей при ще пив дру жині лю -

бов до кни жок, яку во на
збе рег ла до кінця своїх
днів. По мер ла у 1936 р. 

Після смерті бать ка
Мак си мові бу ло 7 років 

тре ба бу ло вчи ти ся. Спо -
чат ку нав ча в ся вдо ма, а
потім поїхав до Києва в
гімназію, до по ма га ли друзі
бать ка. Мак сим жив і ви хо -
ву ва в ся у Ми ко ли Ли сен ка,
навіть спав у йо го кабінеті.
Де я кий час жив і опіку ва в -
ся у Олек сан д ра і Софії Ру -
со вих. У цей час по знай о -
ми в ся з Ре вуцьким, Ста -
рицьким, Сак са ганським,
ро ди ною Ко сачів.

Після гімназії всту пив
на ме дич ний фа куль тет
Київсько го універ си те ту, а
потім 
 на істо ри ко
філо -
логічний фа куль тет На род -

но го універ си те ту, за сно ва но го Пав лом Ско ро -
падським. Але жод но го з них не закінчив. Зай ма -
в ся са мо освітою, вив чав мо ви, му зи ку. Від 1919
до 1922 ро ку вчи те лю вав у се лах, зо к ре ма й у Ро -
манівці. Пра цю вав у Київській залізничній школі,
на робітфа ку Київсько го універ си те ту лінгвістич -
ної освіти. 

Мак сим Та дей о вич на ро ди в ся в Києві, але
ди тин ство йо го ми ну ло на бе резі ма ль ов ни чої
річки Уна ва в ро до во му маєтку Рильських 
 в селі
Ро манівка. На все жит тя Рильський зберіг лю бов
до сво го краю. Пізніше він пи сав: 
Там десь, у сніжній тьмі, моє се ло ле жить,
Де світ по ба чив я, де річ не про сту � жить
Вив чав на впо мац ки, як цу цик напівзрілий, 
Там річка протіка, відкіль на пивсь я си ли... 

Са ме у Ро манівці се мирічний Мак сим на пи -
сав свій пер ший вірш "Про шак": 
Ішов про шак обідра ний,
Од всіх лю дей оби же ний,
Шко да мені про ша ка,
Що у ньо го гірка до ля та ка.
Але я про ти Бо га не йду, 
А за стар ця мо люсь і вве чері, і вранці.

Вірш про стий, наївний, але з ньо го вид но,
яким зро с тав май бутній по ет 
 співчут ли вим, 
до брим, лю дя ним. Пер ша збірка "На білих ос т ро -
вах" вий шла у 1910 р., ко ли по етові бу ло 15 років.
Ле ся Ук раїнка, яка поміти ла "Іскру Бо жу" у по -
ета
по чатківця, про ро ку ва ла йо му "роль сво го
по етич но го спад коємця". Схваль но відгук ну в ся і
мо ло дий по ет Пав ло Ти чи на. Ціка ве про до лю од -
но го з примірників збірки дізна ла ся в с. Ве ликі
Бе режці, Тер нопільської об ласті, в му зеї ще од -
но го на шо го ко лиш ньо го сту ден та О. Не прицько -
го
Гра новсько го. Олек сандр нав ча в ся в Ко -
мерційно му інсти туті і пра цю вав у ча со писі "Ук -
раїнська ха та", де М. Рильський публіку вав свої
перші по езії. Ко ли у 1912 р. виїжджав до Аме ри ки,
ря ту ю чись від пе ресліду вань жан дармів, то най -
до рож чим скар бом взяв ра зом із руш ни ком,
"Коб за рем", дво ма своїми збірка ми і збірку, по -
да ро ва ну Мак си мом. Те пер ця кни жеч ка пе ре бу -
ває в універ си теті Мінне со ти у фонді ук раїністи ки,
який і ство рив О. Не прицький
Гра новський (відо -
мий аме ри канський вче ний
ен то мо лог, гро -
мадський діяч), пе ре дав ши свою зібра ну за жит тя
бібліот еку.

У бу рем но му 1918 ви хо дить  на ступ на збірка
"Під осінніми зо ря ми".

Рильський у Києві знай о мить ся з пе ре до вою
мо лод дю то го ча су, гурт ком по етів
інте лек ту алів,
їх на зи ва ли тоді "не ок ла си ка ми", се ред них:  
М. Зе ров, П. Фи ли по вич, М. Драй
Хма ра та інші.
В 20
ті ро ки Мак си му Рильсько му до бре пи шеть -

ся. Ви хо дять збірки "Си ня да лечінь", "Крізь бу рю і
сніг", "Три над ця та вес на", "Де схо дять ся до ро -
ги". Кож на збірка ви я ви ла но вий крок у твор чо му
зро с танні, в ут вер д женні за галь но людських
цінно с тей.

У цей час Мак сим Рильський без по се ред ньо
своєю творчістю не ре а гу вав на політичні події і
цілко ви то ізо лю ва в ся від ра дянської дійсності.
Та ка по ведінка по ета вик ли ка ла гострі на пад ки
офіційної кри ти ки, що врешті закінчи ло ся аре ш -
том НКВС у 1931 році. По ет май же рік про сидів у
Лук'янівській тюрмі, безпідстав но зви ну ва че ний
за участь в "контрре во люційній ор ганізації". Бу ли
що денні до пи ти, по гро зи, пси хо логічний тиск.
Все це при зве ло до не га тив них змін у по етичній
твор чості по ета.

З тюр ми Мак си ма Рильсько го за брав до се бе
в Харків Ос тап Виш ня.

Він не в змозі ви с ту па ти про ти ре жи му, зму -
ше ний підко ри ти свою по езію цьо му ре жи мові.
Це особ ли во вид но зі збірки "Знак те резів", що
вий шла у світ у 1932 р. З цьо го ча су вся йо го по -
езія ділить ся на офіційне і лірич не. В лірич но му
Рильсько му вда ло ся ство ри ти не за лежні від
політи ки, ви со ко ху дожні тво ри, що пе ре жи ли ав -
то ра. Най виз начнішим тво ром цих часів є не ве ли -
ка ліри ко
епічна по ема
ора торія "Сло во про рідну
матір", де по ет відкри то ви с ту пає патріот ом Ук -
раїни, по бор ни ком ду хов них цінно с тей ук -
раїнсько го на ро ду. За це зно ву за знає гонінь кри -
тиків: зви ну ва чується у відсут ності "імені вож дя"
та у втечі в ми ну ле.

В період 1930
1940 років ви хо дять па фосні
тво ри. Але дра ма тичність твор чої біог рафії
Рильсько го не ви ни щи ла в ньо му та лан ту ліри ка.
У 1950
1960 ро ки ви хо дять збірки: "Тро ян ди і ви -
но град", "Да лекі не бо с хи ли", "Го лосіївська
осінь", "Зграя  ве се ликів", "В за тиш ку жай во рон -
ка", "Зи мові за пи си", які є до стой ною ок ра сою ук -
раїнської літе ра ту ри дру гої по ло ви ни ХХ століття.
Особ ли во збірка "Тро ян ди і ви но град", яку Олесь
Гон чар на звав "ше де в ром  ви дат но го май стра". У
по езіях ос танніх років ви я ви ла ся но ва якість
лірич но го та лан ту по ета, йо го гу маністич не спря -
му ван ня, вболіван ня за до лю не тільки сво го на -
ро ду, а й усь о го люд ства.

Мак сим Рильський був пре крас ним пе ре кла -
да чем кла сич них творів на ук раїнську мо ву. По ет
знав 13 іно зем них мов. Те о ре тичні праці "Проб -
ле ма ху дож ньо го пе ре кла ду" та "Ми с тец тво пе -
ре кла ду" Мак си ма Рильсько го є настільни ми кни -
га ми і до нині для пе ре кла дачів. Пе ре кла да ми по -
ет зай ма в ся з мо ло дих років 
 "Пан Та де уш" і 
"Ко н рад Ва ле н род" Міцке ви ча; "Бо же с т вен на ко -
медія" Дан те; "Ор ле анська діва" Вольт ера; "Слід"
Кор не ля; "Ко роль Лір", "Два над ця та ніч"
Шекспіра; "Ко роль ба вить ся" Гю го; "Євгеній
Онєгін" та "Мідний верш ник" Пушкіна. Пе ре кла -
дав тво ри М. Лер мон то ва, О. Бло ка, А. Че хо ва.

У 1972 р. в га лузі ху дож ньо го пе ре кла ду за -
сно ва но премію імені М. Т. Рильсько го.

Мак сим Рильський був чу до вим імпровіза то -
ром, пре крас но грав на ро ялі, нав чив шись цьо му
у Ми ко ли Ли сен ка. Ма буть са ме це по яс нює
особ ли ву ніжність, чи с то ту, ме лодійність йо го
ліри ки. Йо го вірші про ни зані літе ра тур ним та
філо софським звер тан ням до яс них і трагічних,
але до ступ них зем них людських по чуттів. 
М. Рильський  ве ли кий май стер со не ту, фор ма
яко го  ви ма гає пи са ти яс но, ла конічно, про зо ро і
вод но час гли бин но та му д ро.

Мак сим Рильський 
 пре крас ний зна вець
слов'янських літе ра тур, лю ди на чи с то го сер ця,
чи с тих по мислів і не зви чай ної до б ро ти. По ет
му -
д рець, філо соф, мис ли тель і пра це люб, який му -
д ро при мру жив шись, ба чив увесь світ, але ніко ли
не за бу вав своєї батьківщи ни. То му й на щад кам
за повідав:

Як па рость ви но град ної ло зи,
Пле кай те мо ву. Пиль но і не стан но
Політь бур'ян. Чистіша від сльо зи 
Во на хай бу де. Вірно і слух ня но
Во на що ра зу слу жить нам,  
Хоч і жи ве жи вим своїм жит тям.
При слу хай тесь, як оке ан співає � На род го во рить.

Хтось за ки не, що Рильський пи сав ба га то на
до го ду ко муністич но му ре жи мові та Сталіну,
навіть пісню про ти ра на, ре ко мен до ва ну для все -
на род но го співу. Бу ло та ке. Але тре ба зро зуміти,
що та епо ха бу ла не лег кою для ба га ть ох митців, і
не тільки ук раїнців. Тре ба бу ло ви жи ва ти. Тво ри
партійної те ма ти ки ча с то за хи ща ли їх від ре п -
ресій. 

По мер Мак сим Та дей о вич Рильський 24 лип -
ня 1964 ро ку, по хо ва ний на Бай ко во му кла до -
вищі. То го ж ро ку бу ло відкри то ме моріаль ну до -
шку на фа саді бу дин ку пись мен ників у Києві. Ву -
ли ця, на якій жив, і Го лосіївський парк на зва но
йо го іме нем. У 2006 р. ону ка ми Мак си мом Ге -
оргійо ви чем і Андрієм Бо г да но ви чем та пра вну -
ком На за ром Та ра со ви чем за сно ва но бла -
годійний фонд імені М. Т. Рильсько го "Тро ян ди і
ви но град".

У Мак си ма Та дей о ви ча бу ло два стар ших
бра ти 
 Іван та Бо г дан. Обид ва бра ти бу ли об да -
ро ва ни ми осо би с то с тя ми, закінчи ли Київський
універ си тет, за ли ши ли слід в історії ук раїнської
літе ра ту ри як бли с кучі пе ре кла дачі. Іван упер ше
пе ре клав Гі де Мо пас са на, Меріме, Дже ка Лон -
до на. 

Мак сим Рильський у 31 рік од ру жи в ся з вчи -
тель кою ук раїнської мо ви Ка те ри ною Ми ко -
лаївною, у якої вже був син Ге оргій. Зго дом на ро -
ди в ся Бо г дан. Обид ва си ни здо бу ли ви щу освіту.
Ге оргій 
 жур наліст, Бо г дан 
 юрист. Най мен шу
донь ку стар шо го бра та Іва на після йо го смерті
ро ди на Рильських ви хо ва ла як свою. На жаль, їх
се ред жи вих уже ніко го не має. Сьо годні рід
Рильських про дов жу ють ону ки Та рас, Андрій і
Мак сим та пра вну ки На зар, Мак сим і Ка те ри на.
Один із онуків жи ве у Москві.

Після війни Рильські жи ли в Києві, в 1951 р. в
Го лосієві по бу ду ва ли бу ди нок. Після смерті
батьків си ни Ге оргій і Бо г дан, про дав ши ма ши ну,
що за ли ши ла ся від бать ка, спла ти ли дер жав не
ми то за ус пад ко ва ний дім і по да ру ва ли будівлю
дер жаві під му зей. Бо г дан був пер шим ди рек то -
ром му зею, про пра цю вав 25 років.

Му зей 
 це 8 кімнат, ве ли ка бібліот ека, 9 ти -
сяч кни жок, із них 2,5 ти сячі з ав торськи ми підпи -
са ми. Є ви дан ня ра ри тетні. Де що збе рег лось і з
ко лекції діда і бать ка Рильських, знач на ча с ти на
якої за ги ну ла під час війни. 

У вітальні стоїть ро яль "Шре дер", на яко му
Мак сим Та дей о вич грав Шо пе на, Скрябіна, Рах -
маніно ва, Чай ковсько го, аком па ну вав Іва нові
Коз ловсько му, який був ча с тим го с тем у
Рильських. В цьо му бу дин ку бу ва ли Ти чи на, Со -
сю ра, Ма лиш ко та інші по ети і про заїки. Тут по ет
прий мав відвіду вачів як де пу тат (М. Рильський
був де пу та том Вер хов ної Ра ди СРСР і УРСР).

Му зей до гля ну тий, працівни ки ра до зустріча -
ють відвіду вачів. Зу пин ка ме т ро "Го лосіївська
пло ща" 
 потім  чу до ве озе ро 
 102 схо дин ки на го -
ру ве дуть до скарбів ро ди ни Рильських. У бе резні
що ро ку про хо дять вес няні слу хан ня. У вітальні
зби ра ють ся ша ну валь ни ки твор чості по ета.

У Ро манівці шко ла но сить ім'я по ета. Тут теж
відкри то ме моріаль ний му зей
са ди бу Рильських,
там відбу ва ють ся слу хан ня що о сені. 

Ду же хо четь ся клу бом поїха ти по ди ви ти ся й
по чу ти про улюб ле но го по ета.

Л. О. Ко лот, 
клуб "До ро га ми до пре крас но го" 

ДАЛЕКІ НЕБОСХИЛИ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО

Знайомство зблизька

Газету віддруковано в друкарні ПФ “Оранта”
м. Київ, вул. М. Кривоноса, 2б. 

Друк офсетний, тираж 1500.
За зміст і достовірність викладених фактів редакція

відповідальності не несе.

Відповідальний редактор Тетяна ПРОКОПЧУК
Верстка Ганна ГАРАЩУК

Літредактор Інна СТЕФАНЕЦЬ
Фотокореспондент  Іван ГІЛЕВИЧ

Ре є с т ра цій не сві до ц т во № 161 се рії КІ від 21.05.96.
Ад ре са ре да к ції: 03680, Ки їв, просп. Пе ре мо ги, 54/1,
КНЕУ, кімн. 340, тел.: 456
6900, 456
7146, 371
6101,

e
mail: EKONOMIST_1972@ukr.net


