
Від щирого сердця вітаємо вас зі святом доблесті та героїзму, святом
великого подвигу патріотів �Днем Перемоги!

Цей день назавжди залишиться взірцем національного тріумфу, символом
героїчного минулого, величі духу. Стійкість, мужність, самоввіданність

старшого покоління на полях битвт і на трудовому фронті в ім’я
перемоги � істинний приклад патріотизму для нащадків.

9 Травня для нашої нації � це печаль і радість. За чотири роки
війни українці заплатили за свою свободу, за право жити на

своїй землі мільйонами людських життів. Це нестерпно висока
плата за свободу. Але це те єдине що могли зробити сучасники

задля майбутнього. Сьогодні ми низько схиляємо голови перед
світлою пам’яттю тих, хто нехтуючи смертю, зупинив

фашистську навалу ціною власного життя. Складаємо
глибоку шану тим, хто виборював перемогу в жорстоких
боях і самовіддано трудився в тилу. Адже це вони своїми
руками підняли з попелу вщент зруйновані міста й села,
заводи й фабрики, відродили майже знищену країну.

Пам’ять про це непідвладна часу. Так було і буде завжди �
і через десять років, і через сто. Нехай 9 Травня служитиме

нагадуванням � немає більшої цінності, ніж радість життя
на вільній землі!

Вічна слава переможцям! Нехай мир і злагода вічно живуть
поряд з нами!

Рада ветеранів Київського національного економічного  
університету імені Вадима Гетьмана
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Свято

Дискутуємо по�економічному
На уко ва і на уко во	техні-

чна діяльність у ви щих нав -
чаль них за кла дах є невід'єм-
ною скла до вою освітньої
діяль ності і здійснюється з
ме тою інте г рації на уко вої,
нав чаль ної і ви роб ни чої
діяль ності в си с темі ви щої
освіти. Ор ганізація на уко -
во	дослідної ро бо ти сту -
дентів спря мо ва на на фор -
му ван ня кре а тив ної осо би с -
тості та підго тов ку фахівців
ви со кої кваліфікації. Зав дан -
ням сту дентської на уки є по -
шук об да ро ва ної мо лоді,
здат ної ге не ру ва ти на укові
ідеї; за без пе чен ня спад ко -
вості на уко вих шкіл; фор му -

ван ня внутрішніх та міжвузівських ко муніка тив них на уко вих зв'язків; роз -
ши рен ня світог ля ду мо ло дої лю ди ни; за без пе чен ня іміджу та ви со ко го на -
уко во го рей тин гу ву зу. Ці зав дан ня повністю ре алізу ють ся у На уко во му

сту дентсько му то ва ристві, яке ста ло невід'ємною скла до вою в зро с танні
Універ си те ту. 

Старт но вої діяль ності Мо лодіжно го клу бу відбу в ся на по чат ку 2011 ро -
ку. Сфор мо ва на но ва ко ман да ініціатив них лю дей, які пра гнуть до ак тив но -
го та ціка во го роз вит ку. Й вже є перші ре зуль та ти діяль ності МолКЕД. А са -
ме, 13 квітня 2011 ро ку відбу в ся круг лий стіл "Сту дентська на уко ва
діяльність: фор му ван ня кре а тив ної осо би с тості в стра тегії роз вит ку
Універ си те ту". Те ма ти ка на уко во го за хо ду ви хо ди ла з ме ти круг ло го сто лу
	 от ри ма ти осо би с то від сту дентів відповідь на пи тан ня, що са ме во ни хо -
чуть ба чи ти в діяль ності Мо лодіжно го клу бу й На уко во го сту дентсько го то -
ва ри с т ва за га лом. З до повідя ми ви с ту пи ли: керівник Мо лодіжно го клу бу,
Во ло ди мир Фри дель (аспірант ка фе д ри Банківської спра ви КНЕУ) на те му:
"Мо лодіжний клуб еко номічних ди с кусій як осе ре док на уко вої ро бо ти сту -
дентів в Універ си теті"; Дми т ро Пінчук (сту дент КЕФ), до повідь: "Проб лемні
пи тан ня ор ганізації сту дентської на уко вої ро бо ти", Те тя на Вин ни чен ко
(сту дент ка ЮФ), до повідь: "Пер спек ти ви роз вит ку сту дентської на уки в
Київсько му національ но му еко номічно му універ си теті ім. Ва ди ма Ге ть ма -
на". До ди с кусії до лу чи лось чи ма ло сту дентів, а та кож вик ла дачів КНЕУ.
Найбільш жва во ди с ку ту ва ли сто сов но проб лем мо ти вації сту ден та;
відсут ності чіткої та за твер д же ної про гра ми пільг для сту дентів, які ак тив -
но зай ма ють ся на уко вою діяльністю; відсут ності по даль шо го за сто су ван -
ня на уко вих робіт сту дентів. За підсум ка ми ро бо ти круг ло го сто лу сфор -

мо ва но ряд ре ко мен дацій, що бу дуть спря мо вані на вирішен ня
проб лем, пов'яза них із роз вит ком сту дентської на уко вої діяль -
ності в КНЕУ. 

Мо лодіжний клуб еко номічних ди с кусій дає мож ливість не
тільки бра ти участь у чис лен них на уко вих за хо дах, а й нав чи ти ся
гра мот но фор му лю ва ти на уко ву дум ку, успішно ви с ту па ти пе -
ред ау ди торією, пра виль но ха рак те ри зу ва ти на уко вий ма теріал.
Не менш ва го мим є знай ом ство з од но дум ця ми в інших ву зах та
прак тич ни ми фахівця ми. Ко ман да клу бу з пер спек ти вою ди -
вить ся у май бутнє, і вже за пла но ва но чи ма ло но вих на уко вих за -
ходів, які знай дуть свою зацікав ле ну ау ди торію. Ми відкриті для
всіх ак тив них!

Во ло ди мир Фри дель,
керівник Мо лодіжно го клу бу еко номічних ди с кусій КНЕУ

Мо лодіжний клуб еко номічних ди с кусій бу ло за сно ва но 24 ли с то па да 2005
ро ку в Київсько му національ но му еко номічно му універ си теті в рам ках ре алізації од ной -
мен но го про ек ту за підтрим ки Міжна род ної мо лодіжної па ла ти, Ра ди мо ло дих
підприємців та На уко во го сту дентсько го то ва ри с т ва КНЕУ. Впро довж на ступ них років
Мо лодіжним клу бом еко номічних ди с кусій (МолКЕД) бу ло про ве де но ряд круг лих
столів та на уко вих семінарів, зго дом про ект був при зу пи не ний.

Сьо годні Мо лодіжний клуб еко номічних ди с кусій діє на базі НСТ КНЕУ й успішно на -
би рає обер ти в на уко во му по шу ку сту дентів. В універ си теті діє чи ма ло сту дентських са -
мо в ряд них ор ганізацій, які вда ло ви ко ну ють по кла дені на них функції. Вод но час учас ни -
ки МолКЕД впев нені, що й се ред їхньої ко ман ди знай деть ся місце для зацікав ле них сту -
дентів. На сам пе ред клуб еко номічних ди с кусій дає мож ливість сту ден там бра ти участь
в круг лих сто лах на еко номічні те ми із за лу чен ням фахівців	прак тиків;  в про ек тах, гран -
тах, кон кур сах, кон фе ренціях з ак ту аль них соціаль но	еко номічних пи тань; здійснювати
міжвузівські об го во рен ня су час них еко номічних проб лем; спілку ватися з відо ми ми

бізне с ме на ми та успішни ми людь ми.
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Незабутнє

Звернення до ветеранів

Ділити досить
В вільній Україні 
Тих, хто живий 
Остався ще з війни. 
Для них одних, 
Повірте, треба нині 
Життя спокійного
І тишини.

Той нескінченний
Чорний смерч воєнний 
Вони здолали 
В праведних боях.
Збороли і дощі, 
Мороз шалений. 
Забувши і про сон,

Забувши і про страх.
"За Сталіна"
Одні ішли свідомо. 
То що ж тепер 
Засуджувати їх! 
"За Україну" 
Інші йшли із дому, 
То ж в чім, скажіть,
Тепер провина тих?
Бездумна вража 
Куля їх косила. 
Та вистояли
І перемогли. 

Як переможців 
Їх сім'я зустріла.
І вшанувала 
Тих, хто полягли.

Тепер усі ми 
У одній країні.
То ж годі нам 
Її чомусь ділить. 
Лишаймось вірні 
Нашій Батьківщині, 
Бо як же нам 
Надалі усім жить!
Потисніть руки 
В дружбі, ветерани, 
Бо Україна в нас 
На вік одна. 
І цим вшануймо 
Незагойні рани, 
Які полишила 
В душі війна.
Нам Бог послав 

Свободу в Україні, 
Аби пишатись 
Нею ми могли. 
Вона нам рідна 
Стала врешті нині. 
Адже у бій 
За неї всі пішли.
Землекпокпонно 
І святопокпонно 
Звертаюсь, ветерани, 
Я до вас. 
Ми 	 українці, 
Браття ріднокровні. 
Для нас настав 
Цей довгожданий час.

М.Й. Хорунжий, 
професор кафедри ФЕАПК

ТИ ТА РЕ Н КО Яків Ав ра мо вич
Про фе сор ка фе д ри по лі тич ної іс то рі ї. 
У ро ки вій ни: по мі ч ник на ча ль ни ка
шта бу пол ку з роз ві д ки.
На го ро дже ний: ор де на ми «За му же с т -
во», «О те че с т вен ной вой ны ІІ ст.»,
2�ма ор де на ми «Кра с ной зве з ды», та
21 ме дал лю. Уча с ник Па ра ду Пе ре мо -
ги у Мо с к ві 24 че р в ня 1945 ро ку.

БА БА Є ВА Оле к са н д ра Ка пі то ні в на
Ка н ди дат еко но мі ч них на ук, до цент.
Пра цю ва ла ви кла да чем по лі тич ної еко -
но мі ї.
У ро ки вій ни: сан ін стру к тор, мед се с т ра.
На го ро дже на: ор де на ми «О те че с т вен -
ной вой ны ІІ ст.», «За му же с т во», та 15
ме да ля ми.

ОГО РО Д НИК Са ва Яко вич
Про фе сор ка фе д ри фі нан сів. За слу -
же ний еко но міст Укра ї ни.
Мо ло д ший лей те нант у від ста в ці. 
У ро ки вій ни: за ві ду вач ді ло вод с т ва
шта бу тан ко во го пол ку.
На го ро дже ний: ор де на ми «О те че с т -
вен ной вой ны І ст.», «Кра с ной зве з -
ды», «Знак По че та» та 18 ме да ля ми.

ЖДАНОВИЧ Ана толій Домініко вич 
Керівник відділу ор ганізаціно го за без -
пе чен ня нав чаль но го про це су. Пол -
ков ник у відставці. 
У ро ки війни: пілот�ви ни щу вач. На го -
ро дже ний: 2�ор де на ми “Крас ной
звез ды”, ор де на ми “От ече с т вен ной
вой ны II cт”, “За служ бу Ро ди не ІІІ ст”
та інши ми на го ро да ми. 

ГРИГОРЬЄВ Ана толій Ми ки то вич
Про фе сор, ко лишній завіду вач ка фе д ри
РПС. Капітан у відставці. 
У ро ки війни: на чаль ник шта бу ар ти -
лерійсько го дивізіону. На го ро дже ний ор -
де ном “От ече с т вен ной вой ны I�ІІ cт”  та
ме да ля ми “За обо ро ну Мос к вы”,”За ос -
во бож де ния Пра ги”, “За взя тие Бер ли на”
та інши ми на го ро да ми.

БУРАК Ми хай ло Ва си ль о вич
Пра цю вав ме то ди с том підго тов чих
курсів. Пол ков ник у відставці. 
У ро ки війни: ко ман дир про ти тан ко вої
ар ти лерії. На го ро дже ний ор де на ми
”Крас но го зна ме ни”, “Крас ной звез -
ды”, 3�ор де на ми “От ече с т вен ной вой -
ны I cт” та інши ми на го ро да ми.

Земний уклiн борцям заЗемний уклiн борцям за
мир i свободумир i свободу

Президія урочистих зборів присвячених 66�й річниці Великої Перемоги
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Офіціоз

На прикінці квітня, у кон тексті підсумків на уко во�ме то дич ної кон фе ренції "На уко ва скла -
до ва нав чаль но го про це су та інно ваційні тех но логії йо го роз вит ку", за слу хав ши до повідь
про рек то ра з на уко во�пе да гогічної ро бо ти А.М. Ко ло та, Вче на ра да КНЕУ імені Ва ди ма Ге -
ть ма на відзна чи ла, що до ос нов них зав дань універ си те ту на су час но му етапі йо го роз вит -
ку на ле жить роз роб лен ня і впро ва джен ня у нав чаль ний про цес до ся гнень фун да мен таль них
і при клад них досліджень, по си лен ня на уко вої ком по нен ти змісту освіти, впро ва джен ня
інно ваційних тех но логій у нав чаль ний про цес.
По тре ба підви щен ня фун да мен таль ності, на укомісткості змісту освіти ви ма гає від вик -
ла дачів но вих підходів до скла дан ня про грам нав чаль них дис циплін, ме то дич но го за без пе -
чен ня нав чаль но го про це су, підго тов ки но вих підруч ників, що містять су часні до ся гнен ня
на уки та ви роб ни чої прак ти ки.
Згідно з цим бу ло ви не се но ух ва лу:

1. Відзна чи ти ви со кий на уко во�ме то дич ний та ор ганізаційний рівень кон фе ренції на уко во-
пе да гогічних працівників універ си те ту "На уко ва скла до ва нав чаль но го про це су та інно -
ваційні тех но логії йо го роз вит ку".
2. Ви да ти на уко во�ме то дич ний збірник ма теріалів кон фе ренції та ознайомити з ним
членів ка федр та учас ників кон фе ренції.
3. Завіду ва чам ка федр: 
3.1. Ор ганізу ва ти ре тель ний аналіз ро бо чих нав чаль них про грам дис циплін, що закріплені

за ка фе д рою, на пред мет їх відповідності су час но му рівню на уки, пе ред ба чи ти си с -
темність опа ну ван ня знань сту ден та ми, ро зуміння ни ми зв'язків між еле мен та ми те о ре -
тич них та фа хо вих знань.
3.2. Пе ре гля ну ти та оно ви ти па с пор ти дис циплін, пе ред ба чи ти впро ва джен ня інно ваційних
нав чаль них тех но логій по кожній з тем лекційних, семінарських і прак тич них за нять, вра ху -
ва ти досвід ка федр, які пре зен ту ва ли свої здо бут ки на на уко во�ме то дичній кон фе ренції.
3.3. Пе ред ба чи ти ши ро ке ви ко ри с тан ня у нав чаль но му про цесі та підго товці до
семінарських і прак тич них за нять новітньої мо но графічної літе ра ту ри, інших на уко вих
ви дань вітчиз ня них та за рубіжних ав торів.
3.4. Роз ро би ти план підви щен ня кваліфікації на уко во�пе да гогічних працівників ка фе д ри на
2011/2012 та 2012/2013 нав чальні ро ки, звер нув ши особ ли ву ува гу на та ку фор му підви щен -
ня кваліфікації як ста жу ван ня, що має здійсню ва ти ся у ви щих нав чаль них за кла дах IV
рівня ак ре ди тації, які ма ють ста тус національ но го або дослідницько го; провідних ком -
паніях, підприємствах, на уко вих за кла дах НАН Ук раїни, на уко во�дослідних інсти ту тах, у
то му числі за кор до ном.
Про ек ти планів підви щен ня кваліфікації роз г ля ну ти на засідан нях Вче них рад фа куль тетів
та по да ти на за твер д жен ня. 
До ува ги чи тачів, "Еко номіст" пред став ляє до повідь про рек то ра з на уко во�пе да гогічної ро -
бо ти, про фе со ра А.М. Ко ло та.

Час кар ди наль них змін в ор ганізації нав чаль но го
про це су на став

Ша новні чле ни Вче ної ра ди!
Цьо горічна на уко во	ме то дич на кон фе -

ренція бу ла при свя че на такій ак ту альній темі, як
на уко ва скла до ва нав чаль но го про це су та інно -
ваційні тех но логії її роз вит ку.

Ви не сен ня на Вче ну ра ду пи тан ь, що роз г -
ля да ють ся, 	 це не тільки і не стільки підве ден ня
підсумків кон фе ренції, як мож ливість ще і ще
раз при вер ну ти ува гу членів Вче ної ра ди, від
яких знач ною мірою за ле жить ви ко нан ня місії
універ си те ту, до тих зав дань, що по ста ють пе -
ред на ми і задля ви ко нан ня яких маємо об'єдна -
ти свої зу сил ля та на да ти но вої ди наміки роз -
вит ку на уко во	освітньої діяль ності.

Пе ре ко на ний у то му,  що ви не сен ня на об го -
во рен ня кон фе ренції проб ле ма ти ки на уко во го
за без пе чен ня роз вит ку освіти, імпле мен тації
ре зуль татів на уко вих досліджень у нав чаль ний
про цес бу ло і ак ту аль ним, і своєчас ним, і не -
обхідним освітньо	пе да гогічним за хо дом. Мож -
на на зва ти при наймні три ос новні при чи ни, які
ак ту алізу ють цю проб ле ма ти ку на нинішньо му
етапі.

Пер ша 	 це на дан ня універ си те ту ста ту су
дослідницьо ко го, а це оз на чає, що наш нав чаль -
ний за клад має бу ти од но час но провідною і
освітньою, і на уко вою, інно ваційною ус та но вою
у са мо му ши ро ко му ро зумінні цих по нять. Но вий
ста тус 	 це нові зав дан ня, но ва відповідальність,
нові ви мо ги та роз ши рен ня мож ли во с тей.

Дру га при чи на бу ла пов'яза на з тим, що, ма -
ю чи певні здо бут ки, до ся гнен ня у цій ца рині, все
ж виз наємо, що на уко ва скла до ва ще не ста ла
на прак тиці доміну ю чою ком по нен тою освітньої
діяль ності, не відбу ло ся на леж но го, аде к ват но -
го ви мо гам сьо го ден ня поєднан ня на уко во го
знан ня і про це су освіти.

Тре тя при чи на. Во на по вя за на з тим, що
провідні нав чальні за кла ди усь о го світу зна хо -
дять ся у по шу ку шляхів мо дернізації, шляхів на -
бут тя кон ку рент них пе ре ваг та по вноцінно го ви -
ко нан ня своєї місії.

От ож і ми зна хо ди мо ся у по шу ку, і про ве дені
кон фе ренції, як  ка фе д ральні, так і за галь но -
універ си тетська, роз г ля да ли ся у кон тексті підви -
щен ня кон ку рент но с про мож ності та задіян ня
но вих ре зервів, но вих мож ли во с тей і не в ос тан -
ню чер гу зав дя ки якісно но во му рівню на уко вої
скла до вої освітньої діяль ності.

На ве ду декілька дан них, які де мон стру ють
участь про фе сорсько	вик ла дацьо ко го скла ду у
кон фе ренції, а точніше у кон фе ренціях, оскільки
про ве ден ню за галь но універ си тетської кон фе -
ренції пе ре ду ва ли ка фе д ральні. Маю засвідчи -
ти, що кон фе ренції відбу ли ся на усіх ка фе д рах
універ си те ту за участі аб со лют ної більшості
членів ка фе д р.

У ро боті за галь но універ си тетської кон фе -
ренції взя ли участь 521 вик ла дач або 38% від
штат ної чи сель ності. Цілий ряд ка федр про яви -
ли особ ли ву ак тивність. Не зва жа ю чи на те, що
ми не пе ре ри ва ли нав чаль ний про цес, більша
по ло ви на вик ла дачів бу ли учас ни ка ми кон фе -
ренції від та ких ка федр, як: 

	 політич ної еко номії (обох ка федр);
	 регіональ ної еко номіки;
	 політо логії та соціології;
	 пра во во го ре гу лю ван ня еко номіки;
	 те орії та історії дер жа ви і пра ва;
	 міжна род ної торгівлі;
	 євро пейської інте г рації;
	 іно зем них мов фа куль те ту міжна род ної

еко номіки та ме нед ж мен ту;

	 фінан со вих ринків;
	 стра ху ван ня;
	 ме нед ж мен ту банківської діяль ності;
	 банківських інве с тицій;
	 обліку підприємницької діяль ності;
	 ау ди ту;
	 еко номіки аг ро про мис ло вих фор му вань;
	 обліку, аналізу та ау ди ту АПК.
Ще один по каз ник не менш важ ли вий

(cкоріше більш зна чи мий) 	 це кількість і част ка
вик ла дачів, які ви я ви ли ба жан ня поділи ти ся
своїми здо бут ка ми та по да ли те зи своїх ви с -
тупів на кон фе ренції.

Та ких вик ла дачів 495 або 36%. Тут у ліде рах
такі ка фе д ри, як:

	 історії та те орії го с по дар ства;
	 регіональ ної еко номіки;
	 інфор ма ти ки;
	 те орії та історії дер жа ви і пра ва;
	 пе да гогіки та пси хо логії;
	 міжна род ної еко номіки;
	 євро пейської інте г рації;
	 іно зем них мов фа куль те ту міжна род ної

еко номіки та ме нед ж мен ту;
	 німецької мо ви;
	 ук раїнської мо ви та літе ра ту ри;
	 фінан со вих ринків;
	 іно зем них мов фінан со во	еко номічно го

фа куль те ту.
Слід звер ну ти ува гу на низь ку ак тивність як у

плані при сут ності на кон фе ренції, так і що до по -
дан ня тез ціло го ря ду ка федр універ си те ту. Це
на гляд но де мон стру ють ті данні, що пред став -
лені на слай дах (ко жен уже встиг се бе по ба чи ти
на фоні за галь но універ си тетських по каз ників).

Ще од на невтішна інфор мація 	 низь ка ак -
тивність на ших аси с тентів у ро боті кон фе ренції.
Із 291 аси с тен та у ро боті кон фе ренції взя ли
участь 62 або 21% (це в умо вах, ко ли се редній
по каз них при сут ності склав май же 40%).

Нев же во ни у нас настільки та ла но виті, що у
них не має по тре би по слу ха ти своїх стар ших ко -
лег та на бу ти но вих знань, досвіду?

Су дя чи з якості про ве ден ня семінарських та
прак тич них за нять, з уміння оціни ти по точ ну ро -
бо ту сту дентів, цьо го не ска жеш. До то го ж хо чу
звер ну ти ува гу на те, що нема ла част ка на ших
аси с тентів не за хи ща ють ся і шість, і сім, і більше
років, пе ре бу ва ю чи на цій по саді. Чи не вар то
нам взя ти на оз броєння досвід на ших за -
рубіжних ко лег та й ба га ть ох вітчиз ня них ви щих
нав чаль них за кладів, які вве ли об ме жен ня що до
пе ре бу ван ня на по саді аси с тен та без за хи с ту
ди сер тації та от ри ман ня на уко во го сту пе ню.

Які вис нов ки маємо зро би ти, що маємо ви -
не с ти з ро бо ти кон фе ренції, з тих ви с тупів, що
про зву ча ли та ма теріалів, що по дані до збірни ка.

1. За ос танній час ка фе д ра ми про ве де на
кропітка, плідна ро бо та що до роз роб лен ня та
впро ва дженння у нав чаль ний про цес до ся гнень
фун та мен таль них і при клад них досліджень,
підви щен ня на уко вої ком по нен ти змісту знань,
уп ро ва джен ня інно ваційних тех но логій в нав -
чаль ний про цес.

2. Рек то рат, Вче на ра да, ка фе д ри універ си -
те ту не по ми ли ли ся, ко ли шість років то му, при -
сту па ю чи до впро ва джен ня Бо лонських
ініціатив, виз на чи ли як магістральні на пря ми на -
шої діяль ності:

1) фун да мен талізацію, на уко вомісткість
еко номічної і юри дич ної освіти, яка має суттєво
підви щи ти її якість;

2) ви пе ре джаль ний ха рак тер всієї си с те ми
освіти;

3) індивіду алізацію нав чаль ної діяль ності,
скла до вою якої є, зо к ре ма, роз ши рен ня
варіатив ної ком по нен ти.

Не зва жа ю чи на на ма ган ня Міністер ства
ско ро ти ти част ку цик лу фун да мен таль них дис -
циплін ми цьо го не зро би ли. Провівши пев ну ре -
с т рук ту ри зацію на шо го га лу зе во го стан дар ту,
ми збе рег ли всі наші фун да мен тальні дис -
ципліни і че рез нав чальні про гра ми спро мог ли -
ся спільни ми зу сил ля ми по си ли ти на -
укомісткість усіх дис циплін нав чаль но го пла ну.

У ви с ту пах та ма теріалах кон фе ренції
доміну ва ла дум ка, що са ме фун да мен таль на
на укомістка освіта дає змо гу підго ту ва ти
соціаль но за хи ще но го, кон ку рен тоз дат но го
фахівця з ви со ким рівнем інте лек ту аль но го,
твор чо го по тенціалу, на уко вої куль ту ри мис лен -
ня і діяль ності.

Фун да мен талізація,  на уко вомісткість 	 це
не щось аб стракт не, "зовнішньо за да не" 	 це за -
кла де ний у нав чаль ний план і нав чальні про гра -
ми на уко вий, ме то до логічний рівень змісту кож -
ної дис ципліни, а на ви ході 	 це ком пе тенції з ви -
со ким рівнем на уко во го мис лен ня.

На уко вим є мис лен ня, що має сфор му ва ти:
	 су час ну па ра диг му ро зуміння пер шо дже -

рел та за ко номірно с тей суспільно го роз вит ку;
	 си с тем не ба чен ня струк ту ри, змісту еко -

номічної си с те ми та ме ханізмів її функціону ван -
ня;

	 си с те му знань, які по яс ню ють при ро ду
соціаль но	еко номічно го роз вит ку;

	 здатність ви о к рем лен ня доміну ю чих тен -
денцій еко номічно го роз вит ку; усвідом лен ня
пер шо п ри чин та при ро ди про цесів, що зна хо -
дять ся за ка д ром і обу мов лю ють нестійку
соціаль но	еко номічну ди наміку.

Фун да мен талізація, як спра вед ли во за зна -
чив на кон фе ренції про фе сор Да нюк В.М., не
зво дить ся до збільшен ня го дин на вив чен ня
нав чаль них дис циплін то го чи іншо го цик лу.
Йдеть ся про до ся гнен ня прин ци по во но вих
цілей ви щої освіти. Зав дан ням фун да мен таль -
ної універ си тетської освіти є ство рен ня умов
для ви хо ван ня та фор му ван ня су час но го на уко -
во го мис лен ня, внутрішньої по тре би у са мо роз -
вит ку, са мо освіті уп ро довж жит тя лю ди ни.

Універ си тетська освіта мо же вва жа ти ся
фун да мен таль ною, як що во на про ду кує не вузь -
ко с пеціалізо вані, а си с темні, ме то до логічно
важ ливі, інваріативні, "дов го жи вучі" знан ня, які
спри я ють інте лек ту аль но му роз вит ку осо би с -
тості, її адап тації до щвид ко зміню ва них тех но -
логічних і соціаль но	еко номічних умов.

Фун да мен тальні на уко вомісткі знан ня 	 це
си с те мо ут во рю ючі, цілісні, гли бинні, змістовні,
ме то до логічно зна чимі уяв лен ня про на вко -
лишній світ, за ко номірності йо го функціону ван -
ня та роз вит ку. Без та ких знань не мож ли во гар -
монізу ва ти відно си ни лю ди ни з при ро дою, за -
без пе чи ти ви со ку за галь ну куль ту ру та інте лек -
ту аль ний роз ви ток осо би с то с тей і суспільства в
ціло му.

Фун да мен талізація освіти мо же до ся га ти ся
шля хом за про ва джен ня ком плек су за ходів,
скла до ви ми яких є:

1. Зміна співвідно шен ня між праг ма тич ною
та за галь но куль тур ною, за галь но на у ко вою
скла до ви ми освіти. При цьо му пріори тет ни ми є
фор му ван ня у май бутніх фахівців на уко вих за -
сад си с тем но го мис лен ня, за галь ної куль ту ри
мо ло дої лю ди ни.

2. Зміна змісту дис циплін, які опа но ву ють ся.

При цьо му ос нов ну ува гу слід зо се ре джу ва ти на
вив ченні фун да мен таль них за конів роз вит ку
при ро ди та суспільства, фор му ванні цілісних
уяв лень про гло баль ний світ, йо го проб ле ми та
шля хи їх вирішен ня.

3. За без пе чен ня пріоре тет ності інфор -
маційних, інте лек ту аль них, на уко во	при род ни -
чих ком по нент в си с темі освіти лю дей, які жи ти -
муть і пра цю ва ти муть в інфор маційно му
суспільстві, фор му ва ти муть еко номіку знань,
на бу ва ти муть кон ку рент них пе ре ваг.

Ре алії сьо го ден ня не за пе реч но вка зу ють на
те, що вищі нав чальні за кла ди на всіх кон ти нен -
тах все більше ува ги приділя ють фун да мен -
талізації нав чаль но го про це су. Навіть аме ри -
канська освіта, якій при та манні праг ма тичність,
орієнтація на от ри ман ня пе ре дусім фа хо вих
ком пе тенцій, все більше ува ги приділяє інте лек -
ту алізації освіти, ви хо ван ню у май бутніх
фахівців уміння са мо нав ча ти ся і са мов до с ко на -
лю ва ти ся, щоб за будь	яких об ста вин фахівець
не за ли ши в ся на узбіччі жит тя. 

Наш ко лек тив має ве ли чез ний по тенціал,
має певні не за пе речні кон ку рентні пе ре ва ги,
при ро щен ня здо бутків, і це на гляд но бу ло про -
де мон стро ва но на кон фе ренції пред став ни ка -
ми усіх фа куль тетів універ си те ту.

Але оче вид но є й по тре ба по даль шої роз бу -
до ви те о ре ти ко	ме то до логічно го фун да мен ту
за галь но	на уко вої і на уко во	при клад ної підго -
тов ки май бутніх еко номістів та впро ва джен ня
су час них тех но логій нав чан ня. Як і до те пер, од -
ним з ос нов них зав дань за ли шається на си чен ня
нав чаль но го про це су новітніми знан ня ми,
новітніми нав чаль ни ми тех но логіями. І це на си -
чен ня сто сується як дис циплін, що тра диційно
вва жа ли ся фун да мен таль ни ми (при род ни чо-
на уко ви ми), так і дис циплін су то фа хо во го спря -
му ван ня.

Хо чу при вер ну ти ува гу при сутніх до ря ду пе -
ре ду мов на укомісткості освіти або, що їй має
пе ре ду ва ти, і від ко го (чо го) во на за ле жить:

1. Ефек тивність, рівень фун да мен талізації
нав чан ня сту дентів зна хо дить ся у прямій за леж -
ності від рівня про фесійної ком пе тент ності на -
уко во	пе да гогічно го скла ду, ос но ву якої (ком -
пе тент ності) скла дає їх ме то до логічна, інте лек -
ту аль на, кре а тив на, інфор маційна куль ту ра,
рівень су час но го еко номічно го мис лен ня.
Сфор му ва ти су часні ком пе тенції та су час не еко -
номічне мис лен ня не мож ли во без ак тив ної
участі аб со лют ної кількості вик ла дачів у на уко -
вих досліджен нях, у підго товці за ко но дав чих
актів, роз робці національ них та регіональ них
про грам соціаль но	еко номічно го роз вит ку, ви -
ко нанні го с по до говірних робіт на за мов лен ня
бізне со вих струк тур.

Не аби я ко го зна чен ня на бу ває ста жу ван ня
вик ла дачів універ си те ту у провідних ком паніях,
ор га нах дер жав но го уп равління. При цьо му
звільнен ня ста жистів від пед на ван та жен ня має
но си ти не фор маль ний, а ре аль ний ха рак тер;

2. Ефек тивність фун да мен талізації, на -
укомісткості освіти зна хо дить ся і в без по се -
редній за леж ності від рівня куль ту ри, мо ти вації,
кре а тив ної на ла ш то ва ності, неінфан тиль ності
тих, хто нав чається.

Що зро би ти для то го, щоб очі на ших сту -
дентів "горіли", щоб їм бу ло ціка во на за нят тях,
над цим маємо пра цю ва ти і ду же плідно пра цю -
ва ти. Не обхідно за про ва джу ва ти са ме ті тех но -
логії нав чан ня, які ак тивізу ють нав чаль но	пізна -
валь ну діяльність.
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В та ко му фор маті  День інно ваційної освіти
в КНЕУ відбу в ся впер ше. Йо го про ве ден ню пе -
ре ду ва ла три ва ла ро бо та з вив чен ня та ап ро -
бації в нав чаль но му про цесі ЦМП су час них
освітніх ме то дик та тех но логій, котрі, як
свідчить світо вий досвід, ефек тив но ви ко ри с -
то ву ють ся в бізнес	освіті. 

Ще у 2008 році, відра зу після за твер д жен -
ня  інно ваційної стра тегії роз вит ку КНЕУ, в
Центрі магістерської підго тов ки роз по ча ла ся
діяльність що до її ре алізації:

� Пер шим кро ком на цьо му шля ху бу ло про -
ве ден ня засідан ня секції "Ан д ра гогіка: ви ко -
ри с тан ня інно ваційних тех но логій (досвід
ЦМП)" на уко во	ме то дич ної кон фе ренції вик -
ла дачів КНЕУ, де бу ло про аналізо ва но на -
працьо ва ний вик ла да ча ми ЦМП досвід. 

� З новітніми ме то да ми ор ганізації нав чаль -
но го про це су на ос нові ви ко ри с тан ня  web 2.0.
сервісів, ігро вих ме то дик і ком пе тентнісно го
підхо ду. З досвідом їх за сто су ван ня у МДІМВ
(Росія) вик ла дачі оз най о ми ли ся на тренінгу-
семінарі "Ме то ди ор ганізації нав чаль но го про -
це су в епо ху інтер не ту". Він був про ве де ний у
ЦМП 14.11.2008 го ло вним роз роб ни ком стра -
тегії інно ваційно го роз вит ку МДІМВ, ди рек то -
ром Цен т ру Інтер нет	політи ки Дми т ром
Пєско вим (ко т рий в те перішній час ре алізує у
"Скол ко во" кон цепцію ство рен ня універ си те ту
май бут ньо го 	 "Ме та вер", з ос нов ни ми прин -
ци па ми якої бу ли оз най ом лені наші вик ла -
дачі).  За ко номірним ре зуль та том про ве де но -
го семіна ру	тренінгу ста ла прак тич на ре -
алізація за ходів що до вив чен ня та за про ва -
джен ня су час них ме тодів ор ганізації нав чаль -
но го про це су, аналіз інтер нет	політи ки ЦМП
КНЕУ та ство рен ня гул	гру пи "Інно ваційні вик -
ла дачі ЦМП КНЕУ" з ме тою обміну інфор -
мацією і роз по в сю джен ня досвіду у вик ла -
дацько му се ре до вищі.  

� У 2009 році на за галь но універ си тетський
кон фе ренції "Тренінгові тех но логії як засіб
фор му ван ня знаннєвих та прак тич них ком пе -
тенцій: досвід фа куль тетів і ка федр" гру па
викла дачів	інно ва торів на чолі з ди рек то ром

ЦМП проф. По руч ни ком А.М. поділи ла ся
досвідом ви ко ри с тан ня тренінго вих тех но -
логій в ЦМП та пре зен ту ва ла інно ваційний
про дукт "Міждис циплінар ну си с те му візу -
алізації знань". 

� З 2009 ро ку в Центрі магістерської підго -
тов ки за про ва дже но соціаль но	пси хо логічний
тренінг "Роз ви ток
осо бистісних яко с -
тей ме не дже ра". У
2009 та 2010 рр.
ініціатив на гру па
вик ла дачів ЦМП
двічі брала участь у
фе с ти валі прак тич -
ної пси хо логії та
тренінго вих про -
грам, що да ло
мож ливість зба га -
ти ти про гра му
соціаль но	пси хо -
логічно го тренінгу
н а й  н о в і т н і ш и  м и
ме то ди ка ми та
тренінго ви ми тех -
но логіями у цій га -
лузі. 

� Про ве де ний
влітку 2009 р. для
вик ла дачів ЦМП
дво ден ний тренінг
по роз вит ку пам'яті
та ора торської
май стер ності на -
дав мож ливість йо го
учас ни кам вдо с ко -
на ли ти свої ора -
торські на вич ки, ово лодіти прий о ма ми спілку -
ван ня з "важ кою ау ди торією" та оз най о ми ти ся
з ме то ди кою швид ко го за пам'ято ву ван ня ве -
ли ких об сягів інфор мації.

� На ос нові по пе ред ньо на працьо ва но го
ма теріалу в 2009	2010 рр. в ЦМП роз по ча ло ся
фор му ван ня влас ної серії ви дань для бізнес-
освіти "MBA	studio", а са ме: нав чаль но-ме то -

дичні ком плек си для магістерських про грам
ЦМП, прак ти ку ми та інша нав чаль на літе ра ту -
ра.

От же, за про ва джені в Центрі магістерської
підго тов ки за хо ди, про тя гом всьо го за зна че но -
го періоду спри я ли вдо с -
ко на лен ню нав чаль но го
про це су: по сту по во му пе -
ре ве ден ню лекцій в ак -
тив ний ди дак тич ний фор -
мат та ак тивізації про це -
су ви ко ри с тан ня інно -
ваційних ме то дик та нав -
чаль них тех но логій (кейс-
ме тодів; діло вих ігор;
тренінгів; прий омів "моз -
ко во го штур му" то що). Це
да ло змо гу за лу чи ти сту -
дентів до твор чо го спілку -
ван ня в ау ди торії, нав чи ти
пра цю ва ти в ко манді,
підви щи ти ефек тивність
сприй нят тя ма теріалу та
на бу ти інших на ви чок.

Відкри ва ю чи EID, за -
ступ ник ди рек то ра ЦМП
доц. Ку ла га І.В. відзна -
чила, що в Центрі
магістерської підго тов ки
тренінгові тех но логії на бу -
ли ши ро ко го ви ко ри стан -
ня при вик ла данні дис -
циплін про фесійної підго -
тов ки на про гра мах "Магістр бізнес адміністру -
ван ня", "Ме нед ж мент підприємницької діяль -
ності", "Уп равління міжна род ним бізне сом". В
ос танній час все частіше прак ти кується про ве -
ден ня міждис циплінар них тренінгів, що дає
змо гу сту ден там си с те ма ти зу ва ти от ри мані з
різних дис циплін знан ня та на бу ти прак тич них
на ви чок та про фесійних ком пе тенцій. 

Са ме то му, роз г ля да ю чи бізнес	тренінги
як важ ли ву скла до ву су час них інтен сив них
тех но логій нав чан ня в бізнес	освіті, Еducation
innovation day "Су часні нав чальні ме то ди ки і
тех но логії у бізнес	освіті" бу ло виріше но роз -
по ча ти з май стер	кла су по міждис циплінар но -
му тренінгу на ос нові бізнес	сіму ляції вик ла -

да ча	інно ва то ра, до -
цен та ка фе д ри стра -
тегії підприємств Бан -
щи ко ва Пе т ра Гав ри -
ло ви ча. 

Роз по чи на ю чи свій
май стер-клас, Пе т ро
Га в ри ло вич за зна -
чив, що підго тов ка
фахівців з еко номіки
за на прям ком "Еко -
номіка і підприємниц -
тво" в ЦМП має певні
спе цифічні особ ли -
вості. Од на з при чин,
що обу мов лює спе -
цифіку нав чан ня, є
ви со ка ступінь ди фе -
ренціації знань, умінь
та прак тич них на ви -
чок абітурієнтів та,
відповідно, сту дентів
пер шо го кур су. Се -
ред слу хачів однієї
гру пи мо жуть бу ти як
ви пуск ни ки КНЕУ, так
і осо би, що не ма ють

ба зо вої еко номічної
освіти. Їх поєдну ють

на буті на вич ки у про фесійній діяль ності та на -
ма ган ня ово лодіти су час ни ми інстру мен та ми
еко номічно го уп равління підприємства ми. Ці
об ста ви ни вра хо ву ють ся при вик ла данні та ких
ба зо вих дис циплін, як мікро	 та ма к ро еко -
номіка, еко номіка підприємства. Сту ден ти от -
ри му ють певні ком пе тенції, але в ме жах тих
дис циплін, які во ни вив ча ли. 

Про те, існу ю чий фор мат їх вив чен ня не до -
зво ляє сту ден там от ри ма ти цілісне, ком плек с -
не уяв лен ня про те, як функціонує еко номічна
ор ганізація в су час них умо вах. Прак тич ний
досвід ро бо ти слу хачів не вирішує цієї проб ле -

ми, то му що по са ди, які
во ни за зви чай обійма -
ють, не да ють їм до сту -
пу до всієї інфор мації,
якою во лодіють влас ни -
ки або топ	ме не дже ри. 

То му ду же важ ли -
вим у нав чаль но му про -
цесі є ство рен ня умов
для си с тем ної інте г -
рації на бу тих ком пе -
тенцій за різни ми дис -
ципліна ми. Найбільш
при дат ним для до ся -
гнен ня цієї ме ти за со -
бом є впро ва джен ня
міждис циплінар но го
тренінгу.

Ме та міждис -
циплінар но го тренінгу
	 до по мог ти сту ден там
за своїти ме то ди ку і
відповідний інстру -
мен тарій про цес но го
підхо ду до за галь но е -

ко номічно го уп равління
підприємством та от ри -
ма ти че рез це досвід

си с тем ної інте г рації на бу тих ком пе тенцій.
У про цесі до ся гнен ня за зна че ної ме ти

вирішу ють ся такі зав дан ня:
� ово лодіння ба зо ви ми ка те горіями та по нят -

тя ми про цес но го уп равління підприємством;
� уміння фор му ва ти ком плек с ну бізнес	мо -

дель підприємства;
� фор му ван ня прак тич них на ви чок з уп -

равління та ки ми бізнес	про це са ми, як
"Логісти ка", "Ви роб ниц тво", "Мар ке тинг",
"Фінан си" та зв'яза ни ми з ни ми підпро це са ми;

� на бут тя досвіду ви ко нан ня аналітич них
функцій в уп равлінні підприємством;

� от ри ман ня досвіду ко манд ної ро бо ти в
про цесі прий нят тя уп равлінських рішень;

� ово лодіння ме то ди кою уза галь нен ня ре -
зуль татів діяль ності підприємств, куль ту рою і
технікою про ве ден ня пре зен тацій.

Ос но ву для вирішен ня вка за них зав дань
скла да ють ті си ту ації, які пе ред ба чені сце -
нарієм діло вої гри. Оскільки тренінг пе ред ба -
чає обґрун ту ван ня як стра тегічних, так і так -
тич них рішень про тя гом всьо го тренінго во го
періоду, то ви ни кає ефект на бут тя най важ -
ливіших ком пе тенцій в їх ком плек с но му
поєднанні. Це ро бить да ний міждис циплінар -
ний тренінг ду же ко рис ним для сту дентів, які
ма ють різно манітну ба зо ву ви щу освіту та
різний рівень прак тич но го досвіду. Після йо го
про ве ден ня сту ден ти в од на ко во му сту пені го -
тові сприй ма ти ма теріали спеціаль них дис -
циплін різних магістерських про грам, оскільки
ба зо вий ком плекс ком пе тенцій в них вже
сфор мо ва но.

Відповіда ю чи на чи сельні за пи тан ня учас -
ників EID що до ефек тив ності ви ко ри с тан ня
міждис циплінар них тренінгів, Пе т ро Га в ри ло -
вич за зна чив, що йо го важ ли вою особ ливістю
є гнуч ке на ла го джу ван ня ок ре мих мо дулів та
ча су про ве ден ня. Так, для сту дентів
магістерських про грам різно го спря му ван ня
під час про ве ден ня тренінгу мож на ро би ти на -
го лос на різні йо го ас пек ти (логісти ка, мар ке -
тинг, фінан си, інве с тиції, уп равлінський та
фінан со вий облік), крім то го спільна ро бо та
тренінго вої гру пи для до ся гнен ня кінце вої ме -
ти за умо ви ор ганізаційної підтрим ки з бо ку
вик ла да ча-тре не ра ство рює не обхідні умо ви
для на бут тя по ведінко вих ком пе тенцій. Ще од -
ним із по зи тив них ас пектів тренінгу слід вва -
жа ти роз ви ток на ви чок пре зен тації ре зуль -
татів дій ко ман ди. Са ме у цій сфері про яв ля -

День інно ваційної освіти в
Центрі магістерської підго тов ки

Актуально

Наприкінці квітня в Центрі магістерської підго тов ки КНЕУ відбу в ся Еducation innovation day
(EID) "Су часні нав чальні ме то ди ки і тех но логії у бізнес�освіті" . В ро боті EID брали участь 50
вик ла дачів � пред став ників 24 ка федр на шо го універ си те ту.
В рам ках EID бу ло про ве де но май стер�кла си: "Прак ти ка ви ко ри с тан ня тренінго вих тех но логій"
вик ла дачів�інно ва торів: до цен та ка фе д ри стра тегії підприємств Бан щи ко ва П.Г. та до цен та
ка фе д ри ме нед ж мен ту Ва ку лен ко А.В. Засідан ня круг ло го сто лу бу ло відкри то до повіддю про фе -
со ра ка фе д ри міжна род но го ме нед ж мен ту, керівни ка магістерської про гра ми "Бізнес�адміністру -
ван ня" Пан чен ка Є.Г: "Су часні підхо ди до оціню ван ня тренінго во го нав чан ня". 
Роз г ля нуті пи тан ня вик ли ка ли знач ний інте рес та  ши ро ко об го во рю ва ли ся під час засідан ня
круг ло го сто лу, що да ло мож ливість вик ла да чам обміня ти ся своїми дум ка ми, знан ня ми, поділи -
ти ся досвідом. Ви роб лені шля хом співпраці про по зиції  та ре ко мен дації бу дуть в по даль шо му ви -
ко ри с то ву ва ти ся в діяль ності ЦМП.

За ступ ник ди рек то ра ЦМП доцент Ку ла га І.В. відкри ває  EID 

Про во дить май стер�клас "Прак ти ка ви -
ко ри с тан ня тренінго вих тех но логій",

доцент Бан щи ков П.Г.

Про во дить май стер�клас "Прак ти ка ви ко ри с -
тан ня тренінго вих тех но логій", 

доцент  Ва ку лен ко А.В.
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ють ся та закріплю ють ся аналітичні та ора -
торські здібності сту дентів. 

На май стер	класі бу ло роз г ля ну то про цес
ор ганізації та оціню ван ня тренінгу, а та кож на -
оч но про де мон стро ва но, як здійснюється та
ча с ти на тренінго вої ро бо ти, що відбу вається у
ди с танційно му ре жимі в си с темі WebCT. 

До по чат ку ігро вих дій сту ден ти на ос нові
оз най ом лен ня із ме то дич ни ми ма теріала ми
ділової гри на пер шо му ау ди тор но му зай нятті
оби ра ють стра тегію діяль ності та роз вит ку
підприємства. Це відбу вається шля хом об го -
во рен ня мож ли вих стра тегічних аль тер на тив у
ко ман дах. Прий ня та за галь на та функціональ-
ні стра тегії з ко рот ким їх обґрун ту ван ням відо -
бра жа ють ся у ма теріалах пре зен тації.

Далі, після фор му ван ня стра тегії сту ден ти
виз на ча ють ком плекс так тич них рішень на
кож ний ігро вий період. Ко рот кий аналіз та
відповідні мірку ван ня що до обґрун ту ван ня
рішень здійсню ють ся у кож но му ігро во му
періоді.

Напе ре додні пре зен тації фіна льних ре -
зуль татів сту ден ти у ко ман дах уза галь ню ють
підсум ки гри, виз на ча ють, що бу ло до ся гну то,
за ра ху нок яких рішень влас ної ко ман ди та ко -
манд-кон ку рентів. За ключ ним ас пек том звіту
по вин на бу ти про гноз на оцінка пер спек тив
роз вит ку тренінго во го підприємства у май бут -
ньо му.

От же, ви ко ри с тан ня міждис циплінар но го
тренінгу дає мож ливість ви пуск ни кам от ри ма -
ти не тільки потрібні знан ня та уміння, але й
сфор му ва ти си с те му про фесійних ком пе -
тенцій, які до зво лять їм успішно ви ко ну ва ти
функції еко номічно го уп равління в су час них
ком паніях і ма ти певні кон ку рентні пере ва ги на
рин ку праці Ук раїни.

Май стер	клас до цен та ка фе д ри ме нед ж -
мен ту  Ва ку лен ко Ал ли Вікторівни роз по ча в ся
з фор му лю ван ня прин ципів ро бо ти зі сту ден -
та ми ЦМП:

� Прин цип пер ший: ви ко ри с тан ня ди с -
кусійно го сти лю спілку ван ня вик ла да ча в ау -
ди торії че рез постійний взаємний обмін
інфор мацією із слу ха ча ми (досвідом, на пра -
цю ван ня ми, те о ре тич ни ми роз роб ка ми) з ме -
тою ви бу до ву ван ня взаємно го про це су нав -
чан ня слу ха ча і вик ла да ча;

� Прин цип дру гий: орієнтація на за лу чен ня
влас но го досвіду слу хачів для кон кре ти зації
те о ре тич них по ло жень дис ципліни;

� Прин цип третій: роз г ляд те о ре тич них по -
ло жень дис ципліни під час лекцій на ма -

теріалах кейсів або че рез ви ко нан ня де мон -
страційних зав дань, що на оч но підтвер д жу ють
певні за ко номірності та тен денції.

Роз г ля да ю чи логіку вик ла дан ня дис -
ципліни "Опе раційний ме нед ж мент" на про -
грамі "Бізнес	адміністру ван ня", Ал ла Ва ку лен -
ко на го ло си ла, що во на бу дується че рез приз -
му відповіді на за пи тан ня, що є ак ту аль ним
для кож но го бізне су: як за без пе чи ти стабіль-
ність у зро с танні при бутків?

У про цесі про ве ден ня май стер	кла су бу ло
роз г ля ну то ма кет по бу до ви ау ди тор них за нять
з ви ко ри с тан ням су час них форм та ме тодів
нав чан ня: 

� інте рак тив на лекція, що вклю чає міні-
лекцію (15	20 хв.) та ди с кусію (на ве де но при -
клад за сто су ван ня; за лу чен ня до ди с кусії,
іноді свідо мо про во ку ю чи ство рен ня конфлік-
тних си ту ацій) 	 (10	15 хв.);

� кейс або прак тич не зав дан ня по да но му
бло ку (15	 20хв.);

� підве ден ня підсумків 	 5 хв.
Крім то го, бу ло ак цен то ва но ува гу на не -

обхідності за сто су ван ня в нав чаль но му про -
цесі ря ду інно ваційних інстру ментів, які до зво -
ля ють от ри ма ти мак си маль ний нав чаль ний
ефект з точ ки зо ру ак тивізації слу хачів та за -
своєння ос нов них по ло жень дис ципліни. Усі
во ни орієнто вані не на ме ханічне за пам'ято ву -
ван ня інфор мації, а спо ну ка ють до мис лен ня,
аналізу ван ня, кри тич но го зістав лен ня інфор -
мації в за да но му кон тексті на базі ви ко ри с тан -
ня роз г ля ну тих те о ре тич них по ло жень. Се ред
та ких інстру ментів бу ло за зна че но на ступні:

� за сто су ван ня си не мо логії для спо ну кан ня
асоціатив но го мис лен ня;

� періодич не ви ко нан ня зав дань за галь но го
ха рак те ру або на дан ня ціка вої інфор мації сто -
сов но уп равління бізне сом з ме тою ут ри ман ня
ува ги учас ників;

� про ве ден ня еко номічної бізнес	си му ляції
у міжсесійний період та на прак тич них за нят -
тях, в ме жах якої слу хачі ма ють мож ливість
прий ма ти ре альні рішен ня, ке ру ю чи ком -
паніями на вірту аль но му рин ку, і от ри му ва ти

ре зуль та ти (еко номічні, фінан сові то що);
� ор ганізація відвіду ван ня су час них підпри-

ємств та про ве ден ня зустрічей з ви щим
керівниц твом провідних ком паній, що
функціону ють на рин ку Ук раїни, з ме тою вив -
чен ня кра щих прак тик уп равління "з пер ших
вуст".

На май стер	класі бу ло про де мон стро ва но
ро бо ту з ви ко ри с тан ням при кладів відео,
кейсів, прак тич них зав дань, "ціка ви нок" та
при кла ду прий нят тя рішень в ме жах бізнес-
си му ляції. Знач ний інте рес учас ників EID та -
кож вик ли кав про де мон стро ва ний фо то	звіт
за ре зуль та тами зустрічі слу хачів про гра ми
"Бізнес	адміністру ван ня" з керівниц твом за -
во ду "Ле оні" (м.Стрий, Львівської обл.	 ви роб -
ниц тво бор то вих си с тем для ав то мобілів).

По за вер шені май стер	кла су Ал ла Ва ку -
лен ко виз на чи ла особ ли вості ефек тив ної

взаємодії зі слу ха ча ми в се ре до вищі бізнес-
освіти:

� тра диційний вик лад ма теріалу в фор маті
"лекції 	 прак тичні" 	 не є ефек тив ним;

� пра гнен ня пе ре да ти слу ха чам мак си -
маль ний об сяг знань, сподіва ю чись, що в май -
бут ньо му во ни зна доб лять ся, не мо же вра хо -
ву ва ти без меж ну кількість варіантів кон тек с ту,
а, відтак, цінність та ко го "інфор маційно го на -
по внен ня" є мінімаль ною; важ ливіше ро зуміти
і зна ти, які рішен ня слід прий ма ти для до ся -
гнен ня ба жа но го ре зуль та ту, відштов ху ю чись
від ба зо вих те о ре тич них по ло жень дис -
ципліни;

� знан ня мо де лей, підходів, ал го ритмів роз -
ра хун ку не га ран тує фор му ван ня ком пе тенцій,
пов'яза них із прий нят тям ефек тив них рішень у
си ту ації не виз на че ності; 

� знан ня і досвід, от ри мані в кон тексті не да -
ле ко го ми ну ло го, 	 не пра цю ють; відтак, зав -
жди існує ве ли ка вірогідність то го, що в ау ди -
торії є фахівець, твер д жен ня яко го мо же
суттєво впли ну ти на вірне сприй нят тя на ве де -
но го при кла ду;

� ал го рит ми успіху, знай дені за ме жа ми
прак ти ки кож ної лю ди ни або бізне су, ста ють
ма ло е фек тив ни ми; 

� роль вик ла да ча в "до рослій" ау ди торії 	 не
да ти "пра вильні відповіді" на за пи тан ня, що
ви ни ка ють в ок ре мих сфе рах діяль ності (то му,
що їх про сто не існує), а спо ну ка ти слу хачів до
фор му лю ван ня "пра виль них за пи тань", вста -
нов лю ю чи "пра вильні орієнти ри" в своїй пред -
метній об ласті;

� го ло вний орієнтир 	 "нав чан ня на ос нові
вирішен ня проб лем", не обхідно відштов ху ва -
тись від існу ю чої проб ле ми і ре аль ної прак ти -
ки, фор му ю чи освітній ре сурс, що до по ма гає
лю дині ду ма ти, аналізу ва ти і роз ви ва тись.

Відповіда ю чи на чи сельні за пи тан ня при -
сутніх, Ал ла Ва ку лен ко на да ла прак тичні по ра -
ди ко ле гам сто сов но то го, що не вар то ро би ти
в бізнес	ау ди торії:

� не вар то надмірно по кла да тись на муль -
ти медійні пре зен тації, ство рю ю чи "шпар гал -
ку" для влас них по треб (про тивага 	 вза галі їх
не ви ко ри с то ву ва ти);

� на во ди ти аб страктні при кла ди, які не
прив'язані до су час них ре алій бізне су;

� відки да ти су часні мож ли вості інтер -
нет	тех но логій;

� не адап ту ва ти ме то дичні ма теріали нав -
чаль них дис циплін до по треб бізнес	ау ди торії;

� пла ну ва ти влас ну ро бо ту, відштов ху ю чись
від існу ю чих об ме жень си с те ми.

Обид ва май стер	кла си вик ли ка ли знач ний
інте рес се ред вик ла дачів	учас ників EID, об го -
во рен ня три ва ло навіть під час пе ре рви. 

Оскільки ре зуль та тивність будь	яко го із
за зна че них різно видів тренінгів вимірюється
кількісни ми та якісни ми па ра ме т ра ми,
засідан ня круг ло го сто лу бу ло відкри то до -
повіддю про фе со ра ка фе д ри міжна род но го
ме нед ж мен ту, керівни ка магістерської про -
гра ми "Бізнес	адміністру ван ня" Пан чен ка
Євге на Гри го ро ви ча: "Су часні підхо ди до
оціню ван ня тренінго во го нав чан ня", яка вик -
ли ка ла над зви чай ний інте рес.

В уза галь не но му виг ляді тех но логія про ве -
ден ня ефек тив но го тренінгу  пе ред ба чає виз -
на чен ня три ва лості та ви о к рем лен ня  етапів
про ве ден ня тренінгу, ви хо дя чи з по став ле ної
ме ти. Пер ший етап (стра тегічний), як пра ви ло,

пе ред ба чає по ста нов ку за дачі, уз го джен ня
цілей, фор му ван ня па ке ту зав дань та стан дар -
ти зацію ви мог до ре зуль татів. Ро бо та на дру -
го му (тех но логічно му) етапі спря мо ва на на
розв'язан ня пи тань, зорієнто ва них без по се -
ред ньо на до ся гнен ня по став ле ної ме ти.
Третій (за ключ ний) етап пе ред ба чає от ри ман -
ня кон крет но го ре зуль та ту, що за леж но від по -
став ле ної ме ти мо же яв ля ти со бою стра -
тегічний план, по бу до ва ну мо дель дій або кон -
крет ний про ект. 

Відповідно, роз г ля да ю чи су часні підхо ди
до оціню ван ня тренінго во го нав чан ня, про фе -
сор Пан чен ко при вер нув ува гу до на ступ них
ас пектів оціню ван ня:

� з бо ку сту дентів здійснюється кар'єрно-
праг ма тич на оцінка;

� з бо ку вик ла дачів 	 пе да гогічно	дослідницька,
в якій вра хо ву ють ся на ступні скла дові: підго тов ча
ро бо та (оцінка звіту); ко манд на ро бо та та
індивіду аль ний вне сок кож но го учас ни ка, оцінка
вміння поєдну ва ти те орію і прак ти ку та ре зуль -
та тивність тренінгу (оцінка звіту);

� з бо ку нав чаль но го за кла ду 	 рей тин го во-
кон кур сна.

В кінце во му підсум ку, ре зуль та тивність
тренінго во го нав чан ня вимірюється якісни ми
па ра ме т ра ми, що втілю ють ся у на бу тих у про -
цесі тренінго вої діяль ності ком пе тенціях,
відповідно до су час них про фесійних ви мог
фахівця з бо ку рин ку праці, еко номіки та бізне -
су, а та кож стан дартів си с те ми освіти. От же,
ос нов ною особ ливістю бізнес	тренінгів є їх
спря мо ваність на фор му ван ня досвіду по -
ведінки фахівця в се ре до вищі про фесійної
діяль ності, їх зорієнто ваність на до ся гнен ня
кон крет них ре зуль татів.

Оскільки знач не по ши рен ня тренінго вих
тех но логій  та їх ви со ка  ре зуль та тивність ви -
ма га ють прискіпли вої ува ги до ство рен ня на -
уко во обґрун то ва них умов, їх доцільно го ви ко -
ри с тан ня в нав чаль но му про цесі, за ре зуль та -
та ми EID в центрі магістерської підго тов ки бу -
ли роз роб лені на ступні про по зиції що до вдо с -
ко на лен ня тренінго вої діяль ності:

� ви ко ри с тан ня тренінгів у якості ос нов но го
еле мен ту вик ла дан ня про фесійно	орієнто ва -
них дис циплін;

� більш ши ро ке впро ва джен ня у нав чаль ний
про цес міждис циплінар них ком плек с них
тренінгів;

� роз ши рен ня ча со вих ра мок тренінго во го
про це су;

� вдо с ко на лен ня кри терієв оцінки тренінго -
вих за нять: якість тренінгів; кількісні па ра ме т -
ри; тех но логії про ве ден ня; ре зуль та тивність
тренінгу;

� ви ко ри с тан ня при вик ла данні як ба зо вих,
так і про фесійно	орієнто ва них дис циплін, на -
працьо ва но го в ЦМП ар се на лу інно ваційних
ме то дик та нав чаль них тех но логій, та ких як
кейс-ме то ди,  ділові ігри, тренінги, прий о ми
"моз ко во го штур му" то що;

� поєднан ня дис циплін  ба зо вої та про -
фесійної підго тов ки на ос нові си с те ми уп -
равління знан ня ми з по даль шим ши ро ким ви -
ко ри с тан ням да ної си с те ми в тренінговій
діяль ності;

� вдо с ко на лен ня технічної ба зи, що за без -
пе чує про ве ден ня тренінгів.

Замість підсум ку на ве ду декілька відгуків
учас ників EID з ан кет зво рот но го зв'яз ку: 

� " Над зви чай но ціка вий досвід ко лег	од но -
думців! Вра жає ен тузіазм вик ла дачів	інно ва -
торів! Зустріч на ди хає на по даль шу ро бо ту!"
(На за рен ко О.А., до цент ка фе д ри пра во во го
ре гу лю ван ня еко номіки);

� "Чу до ва ор ганізація за хо ду! Ду же до б ро -
зич ли ва ат мо сфе ра!Роз г ля ну то ак ту альні пи -
тан ня та от ри ма но ко рисні по ра ди!" (Нікітін А.В.,
до цент ка фе д ри ме нед ж мен ту банківської
діяль ності);

� "Ду же вдяч на! Про по ную ор ганізо ву ва ти
спеціалізо вані май стер	кла си по інно ваційних
ме то ди ках нав чан ня!" (Ла в ре нен ко В.В., до -
цент ка фе д ри еко номіки підприємств);

� "Дя кую за ко рис ну інфор мацію, твор чу на -
сна гу та натхнен ня до новітніх інно ваційних
роз ро бок! Про по ную про во ди ти EID ре гу ляр но
	 двічі на рік!" (Гре беш ко ва О.М., до цент ка фе -
д ри стра тегії підприємств);

� "Ціка во! Су час но! Ко рис но! Про дов жу ва ти
цю ро бо ту й в по даль шо му!" (До б ровський В.М.,
про фе сор ка фе д ри обліку підприємницької
діяль ності).

Іри на Ку ла га, 
за ступ ник ди рек то ра ЦМП 

з ме то дич ної ро бо ти, до цент

Відкри ває засідан ня круг ло го сто лу до повіддю "Су часні підхо ди до оціню ван ня
тренінго во го нав чан ня",  професор Пан чен ко Є.Г. 

Учас ни ки EID
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УНІВЕРСИТЕТ ЗІ СТА ЛИ МИ 
ДЕ МО КРА ТИЧ НИ МИ 

ТРА ДИЦІЯМИ

У 2011 році ви пов нюється
105 років із дня за сну ван ня на -
шо го універ си те ту. Він ви ник у
лю то му 1906 р. (набір сту дентів
роз по ча в ся з се ре ди ни серп ня,
а за нят тя 	 з по чат ку ве рес ня
1906 р.) на хвилі де мо кра тич ної
ре во люції 1905 	 1907 рр., що
при зве ла до знач ної лібе -
ралізації та де мо кра ти зації
суспільно	політич но го жит тя в
Російській імперії, включ но з
підвлад ни ми їй ук раїнськи ми
зем ля ми. При цьо му Київські
вищі ко мерційні кур си (та ку на -
зву по чат ко во мав наш універ си -
тет) бу ли при ват ним ви щим нав -
чаль ним за кла дом, що до зво ля -
ло зберіга ти більш де мо кра тичні
умо ви для внутрішньо го роз вит -
ку на них порівня но з ре ш тою

ви щих нав чаль них за кладів
Києва то го ча су (Київсько го
політехнічно го інсти ту ту, Універ -
си те ту св. Во ло ди ми ра, Київської
ду хов ної ака демії), що за зна ва ли
знач но більшо го кон т ро лю з бо -
ку відповідних відомств, у підпо -
ряд ку ванні яких во ни пе ре бу ва -
ли.

Да ва лась взна ки і осо ба
бать ка	за снов ни ка на шо го ву зу
	 Ми т ро фан Вікто ро вич До -
внар	За польський на ле жав до
лібе раль но го кри ла київської
про фе су ри, тож ха рак те ри зу ва -
в ся де мо кра тич ним став лен ням
як до про фе сорсько	вик ла -
дацько го скла ду, так і до сту -
дент ства, а що до ос тан ньо го 	
ця ри са бу ла по си ле на тим, що
він у гімна зичні ро ки за знав пе -
ресліду вань з бо ку вла ди за вив -
чен ня політич ної літе ра ту ри (був
вик лю че ний з гімназії за збері-
ган ня за бо ро не ної літе ра ту ри, і
це на пев ний час за кри ло йо му
мож ливість для всту пу до ви щої
шко ли) і то му ло яль но ста ви в ся
до опо зиційних по глядів сту -
дент ства, ро зуміючи, як ніхто
інший, що це не привід пе ре кри -
ва ти мо лоді шлях до здо бут тя
ви щої освіти.

То ж не див но, що за сно вані
1906 р. Київські вищі ко мерційні
кур си ста ли чи не го ло вним осе -
ред ком опо зиційно на ла ш то ва -
ної мо лоді та й про фе -
сорсько	вик ла дацьких кадрів у
місті. Са ме у на шо му нав чаль но -
му за кладі, навіть і після йо го ре -
ор ганізації 1908 р. на Київський
ко мерційний інсти тут і зрівнян ня
1912 р. у пра вах із ре ш тою дер -
жав них вузів пра цю ва ло чи ма ло
осіб, що ма ли проб ле ми з вла -
дою че рез свої політичні пе ре -
ко нан ня. Так, до бре відо мий
своїм ук раїнофільством про фе -
сор	ста ти с тик О.О. Ру сов пра -
цю вав у Ко мерційно му інсти туті
аж до своєї смерті 1915 р. Са ме
він був од ним із натхнен ників
ство рен ня в 1891 р. пер шої ук -
раїнської політич ної ор ганізації
на підвлад них Російській імперії
ук раїнських зем лях 	 Брат ства
та расівців, а на по чат ку XX ст.
кількох ук раїнських політич них
партій, зо к ре ма і пер шої цілком
національ но орієнто ва ної Ре во -
люційної ук раїнської партії, од -
ним із керівників якої він влас не і
був (ра зом із за снов ни ком ук -
раїнсько го націоналізму М.
Міхновським), а у 1908 р. став
за снов ни ком То ва ри с т ва ук -

раїнських по сту повців, що зго -
дом ста ло фун да мен том для за -
сну ван ня Ук раїнської Цен т раль -
ної Ра ди.

По ряд із ним в інсти туті пра -
цю вав ще один про ук раїнськи
на ла ш то ва ний вик ла дач до цент
А.В. Кор чак	Че пур ковський, а
та кож О.І. Яро ше вич. Во ни, як і
О.О. Ру сов, підтри му ва ли роз -
ви ток національ ної са мосвідо -

мості у сту дент ства інсти ту ту.
По зи тив но ста ви в ся до ук -

раїнсько го пи тан ня й сам М.В.
До внар	За польський, який зай -
няв ло яль ну по зицію що до ук -
раїнської національ ної ре во люції
1917 	 1921 рр., бу ду чи національ -
но свідо мим пред став ни ком ще
од но го не менш при гноб ле но го

на ро ду Російської імперії, аніж
ук раїнський, біло русь ко го (вітав
ство рен ня Біло русь кої На род ної
Ре с публіки та спри яв на ла го -
джен ню її співпраці з Ук -
раїнською На род ною Ре с -
публікою).

На ступні рек то ри Київсько го
ко мерційно го інсти ту ту (П.Р.
Сльозкін та К.Г. Воб лий) теж ма -
ли ло яльність до національ ної
ук раїнської вла ди.

Вар то зга да ти і всесвітньовідо -
мо го вче но го	еко номіста та ма -
те ма ти ка Є.Є Слуцько го, який
че рез свою участь у політич но му
русі був вик лю че ний з Київсько -
го універ си те ту, му сив за вер шу -
ва ти ви щу освіту за кор до ном, а
після по вер нен ня з	за кор до ну
не міг от ри ма ти ро бо ти в жод но -
му вузі Російської імперії. Але са -
ме у Київсько му ко мерційно му
інсти туті у 1913 р. зміг от ри ма ти
вик ла дацьку по са ду і пра цю вав
аж до пе ре хо ду в Мос к ву, хо ча і
важ ко ве с ти мо ву про йо го про -
ук раїнські сим патії.

На томість яв но шовіністич но
на ла ш то вані осо би не ужи ва -
лись в де мо кра тич но му се ре до -
вищі Київсько го ко мерційно го
інсти ту ту. Зо к ре ма, відо мий
своїми ук раїно фобськи ми по -
гля да ми та ак тив ною співпра -
цею з російською шовіністич ною
ор ганізацію "Со юз російсько го
на ро ду" київський про фе сор
П.М. Ар да шев на про по зицію
вик ла да ти у Ко мерційно му
інсти туті відповів відмо вою.

Ана логічно стро катістю від-
зна ча лись і політичні по гля ди
сту дент ства Київсько го ко -
мерційно го інсти ту ту, серед
яко го бу ло чи ма ло ак тив них
учас ників різних національ них та
політич них рухів опо зиційно го
до офіційно го кур су Російської
імперії спря му ван ня, які не ма ли
мож ли вості по сту пи ти до інших
вузів імперії, і Київський ко -
мерційний інсти ту т став для них
єди ним ка на лом здо бут тя ви щої
освіти.

Так, са ме у нас сво го ча су
здо бу ва ли ви щу освіту такі виз -
начні діячі ук раїнських виз воль -
них зма гань 1917 	 1921 рр. як
С.С. Ос та пен ко та М.М. Ко ва -
левський.

С.С. Ос та пен ко нав ча в ся у
Ко мерційно му інсти туті в 1909 	
1913 рр., а після за кор дон но го
відря джен ня по чав вик ла да ти. З
по чат ком ре во люції 1917 р. взяв
ак тив ну участь в роз бу дові ук -

раїнської національ ної дер жав -
ності, зо к ре ма, брав участь в
роз робці еко номічної скла до вої
Брестсько го мир но го до го во ру
1918 р. (бу ду чи еко номічним
рад ни ком у складі ук раїнської
де ле гації на пе ре го во рах у
Брест	Ли товську), з кінця 1918
р. був міністром торгівлі та про -
мис ло вості в уряді Ди рек торії
УНР, а на по чат ку 1919 р. став
прем'єр	міністром в уряді Ди -
рек торії УНР. На цій по саді од -
ним з не ба га ть ох ук раїнських
політиків то го ча су про во див
курс орієнту ван ня на національ-
ні інте ре си Ук раїни, а та кож на
інте г рацію до Євро пи і без ком -

О.О. Ру сов (1847 � 1915 рр.) � виз -
нач ний ук раїнський вче ний�ста ти с -
тик та ет но г раф, ак тив ний учас ник

ук раїнсько го куль тур но го та політич -
но го жит тя

С.С. Остапенко

А.В. Корчак�Чепурковський (1857 �
1947 рр.) � визначний український

лікар�епідемолог, засновник
соціальної гігієни, міністр охорони

здоров'я в уряді Директорії УНР,
першим з�поміж лікарів був обраний

дійсним членом АН УРСР

Ректор Сльозкін П.Р. 
(березень � грудень 1947 р.)

К.Г. Воблий (1876�1947) —
визначний український економіст,
академік, засновник економічної

географії в Україні, з грудня 1917 р.
по серпень 1919 р. — ректор

Київського комерційного інституту,
згодом — віце�президент АН УСРСР

Є.Є. Слуцький (1880 – 1947 рр.) –
всесвітньовідомий вчений-економіст

і математик, один із авторів теорії
випадкових функцій. Протягом 

1913 – 1926 рр. викладав у нашому
університеті.
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промісну бо роть бу з більшо ви -
ка ми. Про тидія інших політич них
лідерів та оку пація Ук раїни біль-
шо вицьки ми війська ми зму си ли
Ос та пен ка піти у відстав ку.
Розстріля ний в 1937 р.

М.М. Ко ва левський нав ча в ся
в Ко мерційно му інсти туті в той
са мий час, що й С.С. Ос та пен ко,
був од ним із за снов ників та
керівників Ук раїнської сту -
дентської гро ма ди 	 унікаль ної
національ ної ор ганізації, що
діяла в стінах Київсько го ко -
мерційно го інсти ту ту в період
сто липінської ре акції, ко ли за
са му згад ку на зви "Ук раїна"
мож на бу ло за зна ти криміна -
льно го пе ресліду ван ня. М.М.
Ко ва левський та кож на ле жав до
ак тив них по бор ників роз бу до ви
не за леж ної ук раїнської дер жав -
ності. У період ук раїнських виз -
воль них зма гань пев ний час був
міністром про до воль ст ва
(січень 1918 р.), а де що зго дом 	
міністром зе мель них справ і
хар чу ван ня в уряді Цен т раль ної
Ра ди 	 Раді Міністрів УНР. Після
по раз ки ук раїнських виз воль них
зма гань 1917 	 1921 рр. емігру -
вав і про дов жив ак тив ну діяль-
ність у справі бо роть би за
політич ну не за лежність Ук раїни
за кор до ном.

По ряд із ни ми нав ча ло ся і ще
чи ма ло осіб, що відзна ча лись
яс кра во ви ра же ною про ук -
раїнською політич ною орієнтаці-
єю. Національ но свідо ма ук -
раїнська мо лодь гру пу ва лась
на вко ло вже зга ду ва но го Ук -
раїнсько го сту дентсько го гурт -

ка, що був за сно ва ний у 1908 р.
в стінах Київсько го ко мерційно -
го інсти ту ту і проісну вав до 
1914 р. (ко ли йо го за кри ла вла -
да). Од ним із йо го ак тив них
членів, а пев ний період і го ло -
вою був С.І. Бе рез няк, який у
1917 р. став чле ном Ук раїнської
Цен т раль ної Ра ди 	 пер шо го у
новітній ук раїнській історії
національ но го пар ла мен ту та
був од ним із не ба га ть ох ук -
раїнських політич них діячів то го
ча су, що ро зумів не обхідність
роз бу до ви національ них зброй -
них сил. Ціка во, що в період сво -
го нав чан ня в Ко мерційно му
інсти туті він по тра пив під вплив
О.О. Ру со ва і пи сав дип лом ну
ро бо ту під керівниц твом ос тан -
ньо го. Тож мож на ро би ти вис но -
вок, що Київський ко мерційний
інсти тут ви с ту пав своєрідною
куз нею кадрів для май бутніх
борців за не за лежність Ук раїни,
і знач ною мірою цьо му спри я ла
лібе раль на політи ка йо го
керівниц тва та де мо кра тич на
на ла ш то ваність ча с ти ни про фе -
сорсько	вик ла дацьких кадрів.
До подібних сту дентів тя жи ли й
інші, що всту пи ли до інсти ту ту
вже в період ук раїнських виз -
воль них зма гань, зо к ре ма О.П.
Дов жен ко, В.Є. Свідзинський та
ін.

Тре ба за зна чи ти, що в
Київсько му ко мерційно му інсти -
туті ак тив но діяли й національні
об'єднан ня (різно го ро ду зем -
ляц тва, то ва ри с т ва і т.п. сту -
дентські ор ганізації) не ли ше ук -
раїнської ча с ти ни сту дент ства, а
й пред став ників інших етнічних
гро мад, са ма кількість яких в
інсти туті за своєю чи сельністю
знач но пе ре ви щу ва ла їх про -
цент ну нор му у решті вузів
Києва та й Російської імперії за -
га лом. Зо к ре ма, по ру шен ня
обов'яз ко вої для вузів Російської
імперії про цент ної нор ми на
прий ом євреїв при зве ла до то -
го, що в інсти туті в ок ремі
періоди (особ ли во в перші ро ки
йо го існу ван ня) з	поміж сту -
дент ства до 50 % ста но ви ли
пред став ни ки єврейської
національ ної гро ма ди, з	поміж
яких бу ло чи ма ло відо мих зго -
дом осіб.

Ста ном на 1911 р. при
Київсько му ко мерційно му інсти -
туті діяло по над со рока сту -
дентських то ва риств, ос нов на
ма са яких яв ля ла зем ляц тва, з-
поміж яких бу ли не ли ше ор -
ганізо вані за регіональ ним
прин ци пом (ка те ри нос лавське,
чернігівське, одесь ке, полтавське,
во ронізьке, ми колаївське, кур-
ське, ко с т ромське, ор ловське, са -
марське, смо ленське, подільське,
но во зибківське зем ляц тва, гур ток
ки ян), а й за національ ним (Ук -
раїнський гур ток, Прибалтій-
ське, Бес са рабське, Північно -
кав казь ке та Кав казь ке зем ляц -
тва, Ка са взаємо до по мо ги вір-
мен, Гур ток по вив чен ню єврей-
ської куль ту ри, То ва ри с т во
польської мо лоді, На уко ве то ва -
ри с т во сту дентів	гру зин) прин -
ци пом.

При роз г ляді національ них
сту дентських ор ганізацій, що

діяли при Київсько му ко -
мерційно му інсти туті по ка зо вим
є те, що во ни за сно ву ва лись са -
ме з ме тою вив чен ня та по пу ля -
ри зації відповідної національ ної
куль ту ри, що бу ло до бре відо мо
керівниц тву ву зу, яке за твер д -
жу ва ло ус та ви кож ної сту -
дентської ор ганізації. Так, за -
твер д же ний 6 трав ня 1912 р. ра -
дою інсти ту ту "Ус тав на уко во го
гурт ка сту дентів гру зин" пря мо
за зна чав, що ме тою цієї ор -
ганізації є "на уч ное ис сле до ва -
ние со ци аль но	эко но ми че с ко го
по ло же ния Гру зии". Схо жу ме ту

пе ресліду вав і Ук раїнський гур -
ток, що вба чав своїм клю чо вим
зав дан ням "со дей ство вать раз -
ви тию ук ра ин ско го на ци о наль -
но го са мо соз на ния".

Вод но час, на да ю чи дозвіл на
діяльність гру зинсько го, польсь-
ко го, ук раїнсько го та інших
національ них сту дентських то -
ва риств, керівниц тво Київсько го
ко мерційно го інсти ту ту 20
жовтня 1908 р. відмо ви ло у
реєстрації "Об ще ства ве ли ко -
рос сов", яке хотіли за сну ва ти
шовіністич но на ла ш то вані сту -
ден ти інсти ту ту (при цьо му
відмо ва бу ла мо ти во ва на фор -
маль ним по си лан ням на те, що
керівниц тво інсти ту ту не от ри -
ма ло пи са ної про гра ми то ва ри -
с т ва). І вод но час бу ло до зво ле -
но за сну ван ня (а потім і підтри -

му ва лась діяльність) "Ук -
раїнсько го гурт ка" ("Ук раїнська
сту дентська гро ма да").

За зна чу, що й ці національні
ор ганізації сту дентів Київсько го
ко мерційно го інсти ту ту ма ли у
своїх ря дах чи ма ло ак тив них
діячів національ но го відро джен ня
відповідних етнічних спільнот. У
пер шу чер гу мож на на зва ти чи -
ма ло діячів єврейської куль ту ри,
зо к ре ма І. Ба бель, С. Міхо елс, Н.
Ши ф рин та ін.

Вчи лись у нас й діячі інших
національ них рухів, а са ме
польсько го, гру зинсько го, чесь -
ко го, грецько го та ін. Так, од ним
із сту дентів інсти ту ту був пред -
став ник грецької гро ма ди з
Маріупо ль щи ни С.Г. Ялі, що у
1920	х рр. став го ло вним ор -
ганіза то ром національ но го від-
ро джен ня грецької мен ши ни в
ра дянській Ук раїні, а у 1938 р.
був ре п ре со ва ний. 

Про те в Київсько му ко -
мерційно му інсти туті нав ча лись
не ли ше осо би, що ма ли яс кра -
во ви ра же ну національ ну по -
зицію з відповідною політич ною
спря мо ваністю, але й осо би ко -
с мо політич них політич них по -
глядів, панівним з	поміж яких
тоді був ра ди каль ний на прям
марк сиз му. Особ ли во му по ши -
рен ню цієї течії в Російській
імперії спри я ло її тра диційне
відста ван ня від провідних дер -
жав, що поєдна лось з суттєвим
погірше ням жит тя аб со лют ної
ма си на се лен ня в зв'яз ку із три -
ва ю чою Пер шою світо вою вій-
ною. Да на об ста ви на особ ли во
по зна чи лась на київсько му сту -
дентстві, оскільки більшість
київських вузів вос ени 1915 р.
му си ла ева ку ю ва тись до Са ра -
то ва або інших міст Російської
імперії. По трап лян ня на но ве
місце, де зо се ре джу ва лась
знач на ма са біженців, при зве ла
до ще більшої до рож нечі та до -
дат ко во ус к лад ню ва ла ма -
теріальні умо ви і без то го не лег -
ко го сту дентсько го жит тя. Тож
сту дент ство бу ло в своїй ос -
новній масі не за до во ле но уря -
до вою політи кою і та ким чи ном
ви ник особ ли во спри ят ли вий
ґрунт для по ши рен ня в сту -
дентсько му се ре до вищі най ра -
ди кальніших політич них течій,
провідною з	поміж яких став ор -
то до ксаль ний марк сизм. Так, з-
поміж сту дентів київсько го ко -
мерційно го інсти ту ту в період
са ра товської ева ку ації і де що
зго дом фігу ру ють такі осо би, як
К.Я. Ба у ман, К. Во ро ши лов, Л.
Кар т велішвілі та ін. На марк -
систські по зиції пе рей шов і один
із синів М.В. До внар	За -
польсько го Все во лод, який у
1919 р. за ги нув під час боїв у
Києві (за офіційною версією 	 від
ти фу) і на честь яко го на зва но
од ну з київських ву лиць 	 честь,
якої удо с тоївся 21	річний юнак,
що не зро бив жод но го вне ску у
роз ви ток на уки чи іншої сфе ри
жит тя, і на томість жод ним чи ном
не вша но ва но ім'я йо го бать ка,
що став за снов ни ком ви щої еко -
номічної освіти в Ук раїни та й
од ним із піонерів роз вит ку еко -
номічної історії. В на ступ но му

році бу де мо відзна ча ти
145	річчя із дня на ро джен ня ос -
тан ньо го і в цьо му зв'яз ку цілком
до реч ним є рішен ня керівниц тва
на шо го універ си те ту ви п ра ви ти
цю кри чу щу не спра вед ливість і
на да ти гідне вша ну ва ти пам'яті
цьо го виз нач но го вче но го.
Спра ва ця, безперечно, на ле -
жить до роз ря ду дер жав них,
оскільки жод на країна нині не
уяв ляє сво го по даль шо го роз -
вит ку без роз бу до ви си с те ми
еко номічної освіти, та й на уко -
вий до ро бок М.В. До внар	За -
польсько го сам по собі за слу го -
вує на леж но го по ша ну ван ня.

Мож на та кож ствер д жу ва ти,
що на су час но му етапі наш
універ си тет, що зай має провідні
місця та кож і в справі роз вит ку
сту дентсько го са мо в ря ду ван ня
та спри ян ня всебічно му роз вит -
ку всіх груп сту дент ства не за -
леж но від етнічної, кон фесійної
чи іншої при на леж ності, цим са -

мим гідно про дов жує тра диції,
за по чат ко вані на світан ку йо го
історії. Все це засвідчує спад -
ковість тра дицій та без пе -
рервність на шої вже по над
сторічної історії.

А.І. Чут кий (к.і.н., доц. ка -
фе д ри історії та те орії го с по -

дар ства, ди рек тор Му зею
історії КНЕУ)

С.І. Березняк
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К.Я. Бауман (1892 � 1937 рр.)
визначний радянський партійний і
державний діяч. У 1912 � 1916 рр.

навчався в Київському комерційному
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Конференція

Ро бо та бу ла ре зуль та тив ною:
про тя гом двох го дин бу ли роз г ля -
нуті усі пи тан ня по ряд ку ден но го.
Бу ло за слу ха но звіт екс	го ло ви
Сту дентської ака демічної ра ди
універ си те ту Ана с тасії Свин чук та
виз на но ро бо ту САР Універ си те ту
за довільною , прий ня то Ко декс
честі сту ден та КНЕУ (йо го текст
мож на пе ре гля ну ти на сайті САР 	
sarkneu.at.ua), По ло жен ня про
діяльність Сту дентської ака -
демічної ра ди у новій ре дакції.
Булог на го ро дже но ак тивістів САР
по чес ни ми гра мо та ми.

Най на п ру женішим мо мен том
ста ло об ран ня го ло ви Сту -
дентської ака демічної ра ди
універ си те ту. Нею ста ла сту дент -
ка 2 кур су фінан со во	еко номічно -
го фа куль те ту Маріне Саркісян 	
член ініціатив ної гру пи зі ство рен -
ня САР та екс	за ступ ник го ло ви
САР універ си те ту. Більшість де ле -
гатів вис ло ви ло ба жан ня ба чи ти
са ме її на цій по саді. Ос нов ни ми
по ло жен ня ми про гра ми но во о б -
ра ної го ло ви САР є:

� роз роб ка си с те ми інно -
ваційних мо дулів, яка б впли ну ла
на зро с тан ня мо ти вації нав чаль -
ної діяль ності сту дентів, ба жан ня
са мо ре алізації у нав чанні;

� ан ке ту ван ня сту дентів що до
якості їх підго тов ки до семінар-
сько го за нят тя;

� досліджен ня та оп ра цю ван ня
пи тан ня про по бу до ву нав чан ня
на 5 курсі;

� фор му ван ня па ке ту інфор -
мації що до вибірко вих дис циплін;

� до оп ра цю ван ня рей тин гу
індивіду аль но го роз вит ку сту ден -
та;

� дру гий Чемпіонат "Уп -
равлінські поєдин ки: тех но логія
пе ре мо ги";

� роз ви ток кор по ра тив ної куль -
ту ри;

� по пу ля ри зація Ко дек су честі
сту ден та та інші.

Слід за ува жи ти, що над де я ки -
ми з цих пунктів вже ве деть ся
ціле с пря мо ва на ро бо та. Про те це
ще не по вний та не ос та точ ний
пе релік на ших дій. Ко жен мо же
йо го до по вни ти. 

Сту дентська ака демічна ра да і
на далі бу де про дов жу ва ти пра цю -
ва ти згідно з пла ном ро бо ти і
плідно співпра цю ва ти з інши ми
струк тур ни ми підрозділа ми універ -
си те ту.

Ми відкриті до ініціати в, ідей,
твор чо го над бан ня, друж би, ба -
жан ня бу ти потрібним і здат ним!
Ре зуль тат за ле жить від кож но го з
нас!

За ступ ник го ло ви САР 
Універ си те ту

Трофімов Пав ло

У  квітні  прой шла Дру га кон фе ренція сту дентів КНЕУ імені
Ва ди ма Ге ть ма на (на га даємо, Пер ша ус та нов ча кон фе -
ренція відбу ла ся 23 бе рез ня 2010 ро ку ), у якій взя ло участь по -
над 120 де ле гатів від усіх фа куль тетів на шо го універ си те ту,
за про шені гості � пред став ни ки сту дентсько го са мо в ря ду -
ван ня Київсько го національ но го універ си те ту куль ту ри і ми -
с тецтв та Національ ного універ си тету дер жав ної по дат ко -
вої служ би Ук раїни, го ло ва проф ко му сту дентів та
аспірантів Оль га Ана толіївна Ча ба нюк, про рек тор Те тя на
Євгенівна Обо ленська та за ступ ник про рек то ра Іри на Ана -
толіївна Ба лягіна.

САР об ра ла 
но во го го ло ву

До ви бор чої кон фе ренції на фа -
куль теті ініціатив ною ко ман дою бу ли
про ве дені зустрічі зі сту ден та ми всіх
курсів, а та кож про ве де на ор -
ганізаційна ро бо та з при во ду ви бор -
чої кон фе ренції, на якій бу ли при сутні
125 сту дентів із 86 груп фа куль те ту,
що свідчить про ви со ку зацікав -
леність сту дентів фінан со во	еко -
номічно го фа куль те ту в ство рен ні
Сту дентської ака демічної ор ганізації.

Мені, тоді сту ден ту 4	го кур су,
ви па ла честь очо ли ти Сту дентську
ака демічну ра ду фінан со во	еко -
номічно го фа куль те ту на етапі її ста -
нов лен ня. З то го дня прой шло вже
більше ро ку, на ша ко ман да в своєму
ак тиві має здо бут ки в діяль ності, од -
нак бу ли і труд нощі, але про все по
по ряд ку.

Свою ро бо ту САР фа куль те ту
роз по ча ла з на ла го джен ня зв'язків та
знай ом ства з керівниц твом та
завіду ва ча ми ка федр фа куль те ту,
приємним мо мен том ста ла підтрим -
ка діяль ності Ра ди фа куль те ту. Тро хи
пізніше САР фа куль те ту увійшла до
скла ду Вче ної ра ди фа куль те ту і ко -
ри с тується по ва гою та підтрим кою з
бо ку про фе сорсько	вик ла дацько го
скла ду фа куль те ту.

САР фінан со во	еко номічно го фа -
куль те ту з пер ших днів сво го існу ван -
ня по ста ви ла собі за ме ту підтрим ку
сту дентів, фор му ван ня про фесійної
свідо мості та ор ганізацію сту -
дентсько го ко лек ти ву.

У травні 2009	2010 (на 2	му тижні
діяль ності)  нав чаль но го ро ку САР
фа куль те ту взяла ак тив ну участь в
за хисті прав сту дентів 4	го 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 іно зем ної мо ви при вступі до
магістра ту ри, в ході якої бу ло про ве -
де но ряд зустрічей з 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. 

Не менш важ ли вим зав дан ням,
яке пе ред со бою по ста ви ла САР
ФЕФ, є за про ва джен ня інно вацій в
нав чаль ний про цес. Зро зуміло, що
втілю ва ти в жит тя інно ваційні ме то ди
нав чан ня не мож ли во без відповідної
ма теріаль но	технічної ба зи, то му ми
роз по ча ли про ект з ре мон ту не -
обхідного технічного оснащення та
за без пе чен ня ним ау ди торій 3	го
нав чаль но го кор пу су. Зав дя чу ю чи
підтримці керівниц тва універ си те ту,
ре монт був зроб ле ний в 3	х лекцій-
них ау ди торіях, де бу ли вста нов лені
су часні вікна, світиль ни ки, ви ми качі
та ро зет ки, 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 в 4	х
ау ди торіях для прак тич них за нять,
роз роб ле но ре ко мен дації що до їх
ос на щен ня та по даль шо го ви ко ри с -
тан ня. Ми за кла ли фун да мент про це -
су ство рен ня су час них ау ди торій в
3	му кор пусі, маємо надію, що на -
ступні по коління сту дентів підтри ма -
ють цей про ект. 

Крім то го, САР фа куль те ту ак тив -

но до лу чи ла ся до роз роб ки та прий -
нят тя Ко дек су честі сту ден та, з цією
ме тою бу ли про ве дені збо ри зі сту -
ден та ми всіх курсів, а та кож зустрічі
із завіду ю чи ми ка федр, на яких ми
оз най о ми ли їх з про ек та ми ко дексів,
об го во ри ли мож ли вості вдо с ко на -
лен ня та вне сен ня змін до існу ю чо го
про ек ту.

Під час сесії Ра да фа куль те ту
підтри му ва ла своїх сту дентів і прий -
ма ла участь в роз г ляді апе ляційних
справ. Біля де ка на ту фа куль те ту
ство ре но інфор маційний стенд САР
ФЕФ, на яко му сту ден ти ма ють мож -
ливість оз най о ми тись зі скла дом Ра -
ди фа куль те ту, діяльністю комісій та
ак ту аль ни ми но ви на ми. Ра да фа -
куль те ту ство ри ла  інфор маційний
ка нал у формі Googlegroups, до яко го
приєдна ли ся всі ака демічні гру пи.
Но ви ни САР фа куль те ту розліта ють -
ся по по што вих скринь ках всіх груп
за до по мо гою од но го на тис нен ня
кноп ки.

З 1 ве рес ня 2010	2011 нав чаль -
но го ро ку САР фінан со во	еко -
номічно го фа куль те ту про дов жи ла
свою ак тив ну діяльність. Ра да фа -
куль те ту брала участь в усіх уро чи с -
тих подіях для пер шо кур сників, ви с -
ту па ю чи з віталь ним сло вом, вже
інте г ру ва ла сту дентів 1	го кур су в
нав чаль ний про цес і ак цен ту ва ла
ува гу на місці САР в цьо му про цесі.
САР ФЕФ як ор ган сту дентсько го са -
мо в ря ду ван ня брала участь в за се -
ленні сту дентів до гур то житків.  

Зі сту ден та ми 1	го кур су бу ло
про ве де но чи ма ло ціка вих зустрічей,
на яких во ни не од но ра зо во ма ли
мож ливість поспілку ва тись з го ло -
вою САР ФЕФ та от ри ма ти ко рис ну
інфор мацію. Зо к ре ма такі зустрічі
про хо ди ли в рам ках кур су "Універ си -
тетська освіта". 

Крім то го, Ра да фа куль те ту до лу -
чи ла ся і очо ли ла про цес су п ро во ду
та ко ор ди нації про ек ту  співпраці з
E&Y, за без пе чу ю чи інфор маційну
підтрим ку та відбір учас ників для
про гра ми "Універ си тет E&Y". Ре зуль -
та том да ної співпраці став ряд ціка -
вих зустрічей	лекції з прак ти ка ми
однієї з най к ра щих ау ди торських
ком панії світу, крім то го най к ра щим
сту ден там про гра ми бу ла за про по -
но ва на прак ти ка в Де пар та менті ау -
ди ту. 

По туж ним про ек том став Пер -
ший в історії КНЕУ Чемпіонат "Уп -
равлінські поєдин ки: тех но логія пе -
ре мо ги". Ра зом з досвідче ни ми
парт не ра ми, се ред яких Центр
бізнес	стра тегій "Пер спек ти ва", Ліга
стра хо вих ор ганізацій Ук раїни, ка фе -
д ра стра ху ван ня фінан со во	еко -
номічно го фа куль те ту, центр пра цев -
ла ш ту ван ня КНЕУ "Пер спек ти ва",
САР ФЕФ до лу чи ла ся до ор ганізації 

І	го уп равлінсько го чемпіона ту
ФЕФ, який про во ди в ся на ос нові
всесвітньо відо мої те орії В.К. Та ра -
со ва. Фінал уп равлінських поєдинків
відбу в ся в чу до во му Центрі куль ту ри і
ми с тецтв КНЕУ ім. В.Ге ть ма на із за -
лу чен ням про фесійних тре нерів та

членів журі 	 пред став ників бізнес-
струк тур. Де які з ком паній, до речі,
після Чемпіона ту зро би ли фіналістам
по зиції пра цев ла ш ту ван ня. 

Зи мо ва сесія ви я ви ла ся не лег -
кою для САР, ад же те пер ми до лу чи -
ли ся до роз г ля ду справ що до відра -
ху ван ня та пе ре ве ден ня сту дентів
фа куль те ту. В ході да ної ро бо ти Ра -
дою фа куль те ту про во ди лись засі-
дан ня спеціаль но ство ре ної комісії з
пи тань відра ху ван ня, зустрічі з
керівниц твом та сту ден та ми, які, на
жаль, по тра пи ли до спи ску на відра -
ху ван ня. При роз г ляді кож ної спра ви
ми на ма га лись бу ти об'єктив ни ми і у
разі по тре би за хи ща ти пра ва сту -
дентів.

Чи не най важ ливішим ас пек том
на шої діяль ності, як я вже за зна чав, є
спри ян ня фор му ван ню про фесійної
свідо мості май бутніх фахівців. В рам -
ках да но го на прям ку на фінан со во-
еко номічно му фа куль теті був про ве -
де ний тренінг "Універ си тет май бут -
ньо го", в яко му брали участь сту ден -
ти і вик ла дачі фінан со во	еко номічно -
го фа куль те ту з ме тою ство рен ня
кон цепції роз вит ку на шо го Універ си -
те ту, фор му ван ня мо делі "КНЕУ май -
бут ньо го".

Хотіло ся б под яку ва ти всім, хто
спри яв роз вит ку сту дентської ака -
демічної ра ди фінан со во	еко -
номічно го фа куль те ту, підтри му вав
наші ідеї та про ек ти, да вав мож -
ливість са мо ре алізації та от ри ман ня
най к ра що го досвіду. Ва ша підтрим ка
і віра в успіх на ших дій ба га то для нас
оз на чає, ми щи ро вдячні!

Та кож хо чу по ба жа ти твор чої на -
сна ги та сил новій ко манді сту -
дентської ака демічної ра ди фінан со -
во-еко номічно го фа куль те ту. Про тя -
гом ми ну ло го ро ку на ша ко ман да
плідно по пра цю ва ла 	 за кла ла міц-
ний фун да мент пер спек тив ної ор -
ганізації. Друзі, пе ре ко на ний, що ва -
ша діяльність бу де про дов жу ва ти
при но си ти ко ристь сту ден там та
спри я ти підви щен ню якості освіти,
ад же якість освіти оз на чає якість
жит тя. Бу дуй те міцну, зраз ко ву сту -
дентську ака демічну ра ду, ба жаю
вам успіхів і но вих до ся гнень!

З по ва гою,
го ло ва Сту дентської ака -

демічної ра ди
Фінан со во�еко номічно го фа -

куль те ту
Ми ро слав Ка то на 

Якість освіти �
якість жит тя

КНЕУ не стоїть на місці, ос таннім ча сом відбу ло ся чи ма ло змін в нав чаль но -
му про цесі, за про ва дже но ряд су час них інно вацій, ма ли місце істо ричні події,
се ред яких хотіло ся б на го ло си ти на от ри манні ста ту су са мо в ряд но го (ав -
то ном но го) на уко во�дослідницько го національ но го універ си те ту та ство рен -
ні Сту дентської ака демічної  ра ди. Друге новостворення особ ли во близь ке
мені, ад же я зав жди на ма га в ся до лу ча ти ся до ор ганізації сту дентсько го жит -
тя в КНЕУ, ке ру ю чись прин ци пом, що ми творці сво го май бут ньо го.
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Ми і світГотуємо майбутнє

Сту ден там КНЕУ ім. В.Ге ть ма на не потрібна "су ха", су -
то те о ре тич на підго тов ка. Тоді во ни втра ча ють та ку
не обхідну для на уко во го пізнан ня внутрішню мо ти -
вацію. Їм потрібні при кла ди ре аль но го впро ва джен ня та -
ких знань на прак тиці. Їм потрібне тісне спілку ван ня із
ти ми, хто вже на був досвіду і на собі відчув різни цю між
"те орією та прак ти кою".

На ща с тя, в на шо му універ си теті та ка мож ливість
з'яв ляється все частіше. Так у співпраці кре дит но	еко -
номічно го фа куль те ту, фа куль те ту уп равління пер со на -
лом і мар ке тин гу та фа куль те ту інфор маційних си с тем і
тех но логій на базі про гра ми що до роз вит ку зовнішніх
зв'язків КНЕУ ім. В.Ге ть ма на бу ла ор ганізо ва на зустріч із
пред став ни ка ми однієї з найбільших та найвпли вовіших
банківських струк тур Ук раїни Raiffeisen Bank Aval. 

Але не тільки наш універ си тет по тре бує та ких за -
ходів. Сам Банк ви с ту пив ініціато ром да ної зустрічі.
Спра ва в тім, що те пер у банківській си с темі на ко пи че но
настільки ба га то проб лем, що потрібні все нові дже ре ла
їх вирішен ня. Од ним з та ких дже рел і має ста ти тісна
взаємодія банківських про фесіоналів і сту дент ства.
Проб ле ма ти ка склад на 	 ри зик	ме нед ж мент у бан ку та
виз на чен ня дов го с т ро ко вих ста вок по кре ди тах в умо -
вах пост кри зо во го віднов лен ня.  

Од нак спо чат ку слід відзна чи ти ви со кий, якісний
рівень са мої зустрічі. Приємні вра жен ня от ри ма ли не
тільки учас ни ки за хо ду се ред сту дентів, а й про -
фесіональні банкіри, які ви я ви ли серйоз не ба жан ня до
по даль шої співпраці із пред став ни ка ми універ си те ту. 

Ціка во, що ак тив ни ми учас ни ка ми зустрічі ста ли не
тільки сту ден ти, а й пред став ни ки про фе сорсько	вик ла -

дацько го скла ду: Хо да ке вич Сергій Іва но -
вич (КЕФ) 	 к.е.н., до цент та Матвійчук
Андрій Вікто ро вич (ФІСіТ) 	 д.е.н., про фе -
сор. 

Слід відда ти на леж не представником
Raiffeisen Bank Aval. Для зустрічі зі сту -
дент ством бу ло за про ше но за ступ ни ка го -
ло вно го ри зик	ме не дже ра Бан ку, ди рек то -
ра де пар та мен ту ри зиків Гуріну На талію
Олек сандрівну. В ціка во му стилі сту ден там
бу ло пред став ле но внутрішню політи ку
що до про цесів мінімізації ри зиків Бан ку, її
тон коші та ос новні склад ноші.

Ви с туп сту дентської по ло ви ни учас -
ників став приємним сюр п ри зом для пред став ників
Бан ку. Свої до повіді підго ту ва ли сту ден ти КЕФ (Гаїна
Юлія та Ри бал ка Пав ло), ФУПіМ (Ве лич ко Андрій, Ми -
хай люк Те тя на, Кузьміна Те тя на) та ФІСіТ (Па ла мар чук
Пав ло).  

Як що пе ред пред став ни ка ми банківської спеціаль -
ності бу ло по став ле но зав дан ня ґрун тов но го роз крит тя
сут ності та виз на чен ня пер спек тив впро ва джен ня пла -
ва ю чої став ки по кре ди тах на банківсько му рин ку Ук -
раїни (що до те пер так і не от ри ма ла гідної підтрим ки се -
ред ос нов ної ча с ти ни банківських ус та нов), то пред -
став ни ки ФУПіМ зо се ре ди ли свою ува гу на без по се -
редній співпраці бан ку з клієнту рою як на од но му з мож -
ли вих дієвих ме ханізмів мінімізації банківських ри зиків.

Ок ре мо слід відзна чи ти ва го мий пізна валь ний вне сок
пред став ників фа куль те ту інфор маційних си с тем і тех но -
логій 	 бу ло за про по но ва но дієвий ме ханізм ран ньо го по -
пе ре джен ня бан крутств ук раїнських підприємств, що яв -
ляє со бою склад ну інте лек ту аль ну си с те му розпізна ван -
ня банківських ри зиків на ос нові лінійних та нелінійних
функцій.

Приємно, що зустріч но си ла дружній ха рак тер. І в
цьо му за слу га кож но го з її учас ників. Ад же са ме в такій
ат мо сфері і на ро джу ють ся нові ідеї, са ме за та ких об -
ста вин має місце ефек тив ний пізна валь ний про цес і
зав'язу ван ня но вих зовнішніх зв'язків. А ко жен сту дент
от ри мує но вий внутрішній імпульс для по даль шої
плідної праці.  

Пав ло Ри бал ка, 4 курс. КЕФ

З 18 по 21 квітня до Фран цузь -
ко-Ук раїнсько го інсти ту ту ме нед -
ж мен ту КНЕУ відбу в ся візит
керівни ка спільної фран ко	ук -
раїнської магістерської про гра ми
від універ си те ту Софія Антіполіс
(м.Ніцца, Франція) про фе со ра
Ан д ре Буає, під час яко го бу ли ос -
та точ но уз го джені де талі за пу с ку
магістерської про гра ми М1, яка
стар тує з 1 ве рес ня. 

У рам ках візи ту 20 квітня 2011

бу ла ор ганізо ва на зустріч з про -
фе со ром для сту дентів КНЕУ. Під
час бесіди зі сту ден та ми пан Бу -
айє висвітлив особ ли вості про -
гра ми Май с тер 1 "На уки уп -
равління", роз повів про фран -
цузь ку ме то ди ку вик ла дан ня,
прин ци пи та ме ханізм скла дан ня
заліку з фран цузь ких дис циплін,
си с те му оціню ван ня сту дентів та
ви мо ги до за ра ху ван ня на спільну
магістерську про гра му.

Â³çèò ïðîôåñîðà
Óí³âåðñèòåòó Ñîô³ÿ

Àíò³ïîë³ñ ìåñüº 
Àíäðå Áóàéº

Взаємокорисна зустріч
(Звіт про зустріч студентства із представниками  Raiffeisen Bank Aval)

20 квітня відбу лась звітно�ви бор ча кон фе ренція Сту -
дентсько го бізнес�інку ба то ра. На да но му за ході був зроб ле -
ний підсу мок ро бо ти ор ганізації про тя гом 2010�2011 нав -
чаль них років. Кон фе ренція ста ла яс кра вим ог ля дом ро бо ти
ор ганізації за ми ну лий період, ос нов ни ми до ся гнен ня ми якої
бу ло щорічне про ве ден ня кон курсів бізнес�планів се ред мо -
лоді Києва. Про те да на кон фе ренція пе ред ба ча ла не ли ше
звіт, але й об ран ня но во го керівни ка СБІ.

Оскільки вся ко ор ди наційна ра да СБІ у складі го ло ви
Ан ни Се ме нен ко та її за ступ ників Пе т ра Га луш ка й Олек -

сан да Фе са ка в цьо му році закінчу ють
універ си тет, то найбільш ак ту аль ним
ста ло пи тан ня що до об ран ня но вої го ло -
ви ор ганізації. Після своєї до повіді Ан на
ви су ну ла кан ди да ту ру сту дент ки фінан -
со во	еко номічно го фа куль те ту Іри ни Во -
ло вик, яка пра цю ва ла у ко манді з Ан ною
про тя гом двох років. 

Іри на бу ла од ним з най ак тивніших
членів СБІ, ор ганізо ву ва ла ма су про -
ектів, най ма ш табнішим з яких був Все ук -
раїнський про ект "Кон курс бізнес-
планів: Stand up! Start up!",  який зай няв
5 місце за рей тин гом мо лодіжно го пор -
та лу Stud.News се ред мо лодіжних про -
ектів Києва 2010 ро ку. Пред став ле ний
Іри ною план мав до сить оригіна льний
підхід що до роз вит ку ор ганізації. Дівчи -
на за взя то відсто ю ва ла ідею но вов ве -
день в ор ганізаційну струк ту ру СБІ, ме -
тою яких є  по кра щен ня ре зуль та тив -

ності діяль ності ор ганізації та її вихід на більш но вий та ди -
намічний рівень. Се ред пріори тет них підрозділів пре тен -
дент ка виділи ла на ступні: уп равління про ек та ми, Fund
Raising, PR та рек ла ма, IT	відділ, Event	де пар та мент. 

На го лос був зроб ле ний на то му, що го ло вною ме тою
діяль ності СБІ як гро мадської ор ганізації, є не ли ше роз ви -
ток осо бистісних яко с тей сту дентів, а при ско рен ня про це -
су ство рен ня но вих бізнесів та ла но ви ти ми сту ден та ми
КНЕУ. Логічним вирішен ням цьо го ос нов но го на пря му СБІ є
щорічне про ве ден ня кон кур су бізнес	планів, який ви с ту пає

єдналь ною плат фор мою між мо лодіжни ми старт	апа ми та
інве с то ра ми, які зацікав лені у да них про ек тах.

Після та кої пре зен тації од но го ло сно бу ло ви б ра но го ло -
вою Сту дентсько го бізнес 	 інку ба то ру Іри ну Во ло вик. 

Зва жа ю чи на те, що ми нав чаємось в пре стиж но му еко -
номічно му вузі, то стра тегічно важ ли вим на пря мом Іри на
вва жає по шук сту дентів з бізнес	іде я ми, так як са ме во ни
пред став ля ють ва го му цінність для бізнес	інку ба то ра та
універ си те ту, і про ве ден ня по даль шої ро бо ти з ни ми що до
на пи сан ня бізнес	планів та по шу ку інве с торів для як най -
кра щої ре алізації но вих про ектів.

Пер шим про ек том, який був впро ва дже ний за ініціати ви
но вої ко ман ди ста ла фінан со во	освітня тренінг	гра
"Wecanomy".

" Wecanomy" є ре аль ним відо бра жен ням бізнес	се ре -
до ви ща. Да на гра є мо дел лю жит тя лю ди ни, гра ю чи в яку,
ви мо же те по ба чи ти, ку ди при ве дуть ваші стра тегії ро бо ти
з фінан са ми, які ви ви ко ри с то вує в да ний мо мент або пла -
нуєте ви ко ри с то ву ва ти. Гра до по ма гає всім охочим по ба -
чи ти своє жит тя під іншим ку том зо ру і заміни ти не ефек -
тивні стра тегії по ведінки на ті, які при но сять мак си маль ний
ре зуль тат.

Захід про во дить ся що чет вер га в ау ди торії 023а.
Тож за про шуємо всіх не бай ду жих до сво го фінан со во го

ста ну взя ти участь у грі!
Новій го лові ба жаємо успіхів у ро боті, твор чої на сна ги

та но вих про рив них ідей!

Замісник го ло ви СБІ
Сту дент ка 1 кур су, феф

Си мо нен ко Га ли на

Студентський бізнес�інкубатор
звітував та вибирав
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Цьо го ро ку вшо с те стіни Цен т ру куль ту ри та ми с тецтв
КНЕУ прий ма ли  сту дентський БУМ (Бе нефіс універ си -
тетської мо лоді). Твор чий фе с ти валь вже став до б рою тра -
дицією ми с тецько го жит тя КНЕУ та об'єднав та ла но ви тих
сту дентів усіх фа куль тетів та двох ко леджів КНЕУ.

Підго тов ка юри дич но го фа куль те ту відбу ва ла ся у ко -
рот кий термін, ад же на же реб ку ванні нам діста ла ся пер ша
да та 	 23 бе рез ня, од ра зу після пе ре можців ми ну ло го ро ку.
Са ме це ще більше згур ту ва ло, об'єдна ло, здру жи ло сту -
дентів	ак тивістів. Во ни про во ди ли ра зом май же весь
вільний від навчання час: во ни тво ри ли, зніма ли відео, тан -

цю ва ли, співа ли, жар ту ва ли, ма лю ва ли де ко -
рації та, го ло вне, підтри му ва ли один од но го,
ста ли друж ною сім'єю ЮФ.

У день ви с ту пу юри дич ний фа куль тет прий -
шли підтри ма ти фа куль те ти	друзі не ли ше гуч -
ни ми оп ле с ка ми, а й уча с тю у флеш мобі та
підтрим кою "Сту дентсько го ко хан ня", яке бу ло
ос нов ною те мою юристів. До речі, друж ня ат мо -
сфе ра та підтрим ка усіма фа куль те та ми один
од но го цьо го ро ку бу ла ду же відчут ною, щи рою
та приємною.

Сту ден ти юри дич но го
фа куль те ту зі сце ни за ря -
джа ли зал по зи ти вом,
посмішка ми та підніма ли на
танці. Хо четь ся відміти ти
ве ли чез ний внесок, та лант,
ви т рим ку на шо го вед ме -
жат ка ЮФ 	 Дми т ра Хо -
даківсько го, який згур ту вав
не ли ше 77 осіб з юри дич но го фа куль -
те ту, а й всю сім'ю КНЕУ. Вар то
відміти ти хо рео графічні по ста нов ки
Де ни са Сур ко ва, Майї Ху цу ра улі та Ан -
ни Пер ши ної. “Сту дентське ко хан ня”
на сцені втіли ли Ка тя Пу га чо ва та Ми -
ко ла Бень ковський. Не мож на не
відміти ти й ви ко навців інших ро лей Іго -
ря Гор ба ча, Іллю Спєши ло ва, Віталія
Овсіюка, Да шу Мішіну, Ар те ма Ара ке -

ля на, Аню Лу каш, Хри с ти ну Лит вин, Ан желіку Си зо нен ко. А
без Ані Ки ри лен ко та Саші Олек сан д ро вої ми б не ма ли та -
ких со лод ких, яс кра вих та ми лих де ко рацій, ко с тюмів та му -
зич но го оформ лен ня.

Після дов гих ва гань Ку бок СТУДБУМу та ки "пішов" на
юри дич ний фа куль тет, чим довів, що друж ня ат мо сфе ра,
взаємна підтрим ка та до по мо га, віра у власні си ли, а, го ло -
вне, ко хан ня вря ту ють світ.

Ма ка рен ко А.В., аси с тент ка фе д ри те орії та історії
дер жа ви і пра ва

Це круто

Ку бок СТУДБУМу  по вер ну в ся на
юр фак

До 105�річчя

Твор ча підго тов ка до ювілею

У цей збірник увійдуть  дослідницькі на ри си про літе ра турні
іме на, що зо ло ти ми літе ра ми впи сані в історію універ си те ту
впро довж йо го існу ван ня. Йдеть ся про та ких відо мих осо би с -
то с тей, як І. Ба бель, О. Без именський, Д. Гоф штейн, В. Ел -
ланський, А. Каз ка, О. Не прицький	Гра новський, В.
Свідзінський,  М. Уша ков. До скла ду збірки вклю че но тво ри те -
перішніх вик ла дачів  Т. Блу до вої, Л. Бон дар чук, Т. Гу сак, Т. Ку -
цен ко, Д. Ла в ри нен ка,  Д. Лук'янен ка, В. Не ле па,  А. Ро ма но вої,
І. Ша тарської, М. Хо рун жо го та інших, а та кож сту дентів різних
курсів з усіх фа куль тетів. 

За час існу ван ня  універ си те ту в ньо му нав ча ли ся та й сьо годні
на бу ва ють знань із різних спеціаль но с тей у га лузі еко номіки
ба га то сту дентів, які вже увійшли та обов'яз ко во увійдуть в
історію як та ла но виті, не ор ди нарні творчі осо би с тості. Се ред
них відо мий пись мен ник та кіно ре жи сер Олек сандр Дов жен ко.
Од на з йо го кінострічок 	 "Зем ля" в 1958 році на Брюс сельсько -
му кіно фе с ти валі (в ме жах Міжна род ної ви с тав ки) бу ла на зва -
на в числі два над ця ти  кра щих стрічок усіх часів і на родів. Йо го
им'я но сить Київська кіно с тудія ху дожніх фільмів. У Москві,

Рамінках, Києві, Одесі та в Новій Ка ховці є ву лиці імені  О.
Дов жен ка.

З 1912 по 1926 ро ки в на шо му нав чаль но му за кладі
(на той час Київсько му ко мерційно му інсти туті) вик ла дав
про фе сор Євген Слуцький, який зро бив ве ли кий вне сок у
роз ви ток еко номічної на уки. Потім плідно пра цю вав в
Цен т раль но му ста ти с тич но му уп равлінні, з 1934 ро ку
вик ла дав в Мо с ковсько му універ си теті, а з 1938 ро ку

зай ма в ся на уко ви ми досліджен ня ми в Ма те ма тич но му
інсти туті АН СРСР.  Од нак ма ло хто знає, що ця ви дат -
на осо бистість ство ри ла кілька збірок віршів, він пи -
сав п'єси та по еми, пе ре кла дав найвідоміших по етів
сво го ча су — С. Ге ор ге, М. Рільке, Р. Та го ра, що

свідчить не тільки про по етич ну май стерність, але й
про йо го ба га тий внутрішній світ. На жаль, во ни так й

не бу ли опубліко вані.
З 1913 по 1917 ро ки  в інсти туті та кож нав ча в ся,

од но час но пра цю ючі в га зеті "Ра да" та жур налі
"Світло",  й  Пав ло Ти чи на 	 відо мий ук раїнський по ет,
вче ний та дер жав ний діяч, Ге рой соціалістич ної праці,
ав тор та ких чу до вих по етич них збірок як "Со нячні клар -
не ти", "Замість со нетів і ок тав", "В космічно му ор кестрі"

та ін. 
Знач на ча с ти на ма теріалів до ко лек тив ної збірки

надійшла від те перішніх сту дентів універ си те ту. Близь ко

п'ятде сяті  мо ло дих ав торів на да ли цікаві вірші, есе, оповідан -
ня. Цей факт свідчить про підвіше ний інте рес май бутніх еко -
номістів до влас ної твор чості, їхнього за хоп лен ня по езією та
про зою. Творчі здібності мо лоді про тя гом п'яти років ви яв ля ли
вик ла дачі, які осо би с то не бай дужі до твор чості, під час за нять
з різних дис циплін, про ве ден ня літе ра тур них кон курсів,
індивіду аль но го спілку ван ня.   Сьо годні в числі сту дентів, що
впев не но про дов жу ють творчі тра диції ми ну лих по колінь, мож -
на на зва ти Аріну Кістюк, Аню Ко рот ку, Ва лю Кри чук, Ка те ри ну
Кро пив'янську, Оле ну Ло с куєву, Марію Євту шен ко, Сер ве ра
Са ди ко ва, Ана с тасію Фур са, Ма ри ну Шкляр та ін.  Об кла дин ки
та ілю с т ра тивні ма люн ки ви ко ну ють сту дент ки фа куль те ту
МЕіМ се с т ри Оле на та Те тя на Блу до ви.

До ля всіх співавторів в різні ча си бу ла пов'яза на з історією
універ си те ту від йо го за сну ван ня в 1906 році до те перішньо го
ча су. Пе ре гор та ю чи сторінки збірни ка та порівню ю чи зміст
творів ав торів різних істо рич них епох, до хо диш вис нов ку, що їх
ціка ви ли прак тич но ті самі життєві проб лемі, дум ки, по чут тя,
емоції, пе ре жи ван ня, які й сьо годні при та манні мо лоді. До них
на ле жать, на сам пе ред, за галь но людські проб ле ми та інте ре -
си. Са ме ос мис лен ня виз на чаль них мо раль но	етич них та ес те -
тич них по нять і  ка те горій крізь приз му влас но го світо с прий -
нят тя — ось що підку пає під час знай ом ства з ма теріала ми
збіри. Творчі над бан ня ав торів свідчать про їхню лю бов до
Батьківщи ни, не ор ди нар не ба чен ня ми ну ло го та су час ності,
вміння пе ре да ти власні по чут тя і дум ки  по етич ним ху дожнім
сло вом. 

Ко лек тив ук ла дачів збірника — Т.В. Блудова, 
Д.Г. Лук’яненко, Т.В. Прокопчук, Г.М. Романова, О. Хохун та
упорядник Л.Й. Рінгіс, сподіваються, що книга “Мережево
часу” знай де відгук чи тачів. За кликаємо всіх, хто ціка вить ся
літе ра тур ною творчістю, не про пу с ти ти та ку мож ливість та оз -
най о ми ти ся зі змістом цьо го ви дан ня, що не за ба ром вий де  у
світ. Но вих мо ло дих та лантів, яки ми зав жди ба га та Ук раїна,
запрошуємо в май бут ньо му приєдна ти ся до співпраці.

Євген Тру сов, до цент ка фе д ри політо логії та
соціології, кан ди дат  істо рич них на ук,  один  з ук ла дачів

збірки "Ме ре жи во ча су" 

В цьо му році  на шо му сла вет но му нав чаль но му за кла ду � флаг ма ну еко номічної освіти Ук раїни � ви пов нюється 105 років.
До три му ю чись вже скла де ної тра диції, до цієї да ти го тується на ступ ний про ект � ко лек тив на збірка кра щих твор чих
над бань різних ав торів  під на звою "Ме ре жи во ча су". Пев ний досвід ре алізації подібних про ектів на ко пи че ний під час підго -
тов ки до 95�ої та 100�ої річни цям КНЕУ. Во ни вий шли у світ під ціка ви ми по етич ни ми на зва ми "Ба га то барв не літо" та
"Вітри ла натхнен ня". Це бу де та кож збірка віршів та про зи як ко лишніх, так й те перішніх сту дентів і вик ла дачів. 
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Точка зору

Ювілеї

Текст, що чи мось те бе за че пив, тре ба
чи та ти двічі. Пер ший раз 	 свідо мо віддав -
шись у вла ду ав то ра. Це до по мо же кра ще
зба гну ти, відчу ти за до во лен ня від  са мо го
про це су чи тан ня. Ав тор зав жди роз ра хо вує
на та ко го чи та ча, про та ко го мріє. Вдру ге
текст потрібно чи та ти прискіпли во, мож на
навіть по ста ви ти під сумнів го ло вну дум ку,
але важ ли во не чіпля ти ся до дріб'язків, до
дру го ряд но го. Вар то ска за ти, що прискіп-
ливість 	 від са мо люб ства, вза галі 	 від усь -
о го, чо го в собі тре ба со ро ми тись. 

Ко лись сту дент ство над довірли во чи та -
ло Ге ге ля, Кан та,  Ніцше, Бру но, їхніх послі-
до вників та про па ган дистів. Існує навіть
відо мий вислів: "Що йо му кни га ос тан ня
ска же, то йо му й на ду шу ля же". Але вар то

ска за ти, що над при дир ли ве чи тан ня ма ло
свої не га тивні наслідки в історії. На при клад,
Кейн су в пра цях не ви с та ча ло пе ре кон ли -
вих ар гу ментів, і то му він за пе ре чу вав до -
сить оче видні речі як у на уці, так і у го с по -
дарсько му житті. "Що ви віри те тим, хто пи -
ше, що гроші всьо го	на	всьо го об слу го ву -
ють ви роб ниц тво і що тільки в цьо му ви пад -
ку во ни 	 гроші! Сміли во сти му люй те по пит,
а вже він по тя гне за со бою ви роб ниц тво".
Уря ди ба га ть ох західних країн про тя гом ба -
га ть ох років дру ку ва ли по рожні гроші і роз -
да ва ли їх "усім охо чим". Але зго дом ли ше
зба гну ли цю по мил ку, ад же гроші ли ше тоді
гроші, ко ли во ни чи мось за без пе чені.

Су час ний чи тач особ ли вий. Са ме зав дя -
ки якісній літе ра турі він от ри мує до тик до

душі се ред ба га ть ох втра че них цінно с тей.
Особ ли во ос таннім ча сом силь но ско лих ну -
ла суспільство та літе ра тур не се ре до ви ще
творчість Ліни Ко с тен ко. Ува га ма со во го
чи та ча до кни ги по ка зує, наскільки зго -
лодніли лю ди за куль тур ним про дук том.
"Нас так за тур ка ли! Хіба ж де г ра до ва но му
суспільству потрібна літе ра ту ра? Та під час
зустрічей я по ба чи ла ди во виж них лю дей і
так ба га то мо лоді, в якої за го с т ре на по зи -
тив на енер ге ти ка", 	 за хоп ле но діли лась
вра жен ня ми по ете са після зустрічі з чи та -
ча ми. Своєю творчістю Ліна Ко с тен ко тор -
кається сер дець чи тачів. Си ла її сло ва у чи -
с тоті і чес ності. Ма буть, та ки ми во на хо че
ба чи ти нас всіх, без ком промісни ми і по ряд -

ни ми, бо до ля Ук раїни 	 це до ля кож но го з
нас. 

Я цілком підтри мую дум ку ви дат ної по -
ете си  про те, що як що ми пе ре жи ва ти ме мо
якісь ду же кра сиві речі, ми бу де мо
сильніші, ми ви п роміню ва ти ме мо са мо до с -
татність сво го сприй нят тя зовсім інак шо го
світу... Ко ли ти лю дям ад ре суєш до б ро,
щось кра си ве в сприй нятті світу, во ни тобі
теж відпла чу ють тим же. Да вай те
обміняємо ся цією по зи тив ною, кра си вою
енер ге ти кою — і са ме цим ми бу де мо
сильніші.

Оль га Кри во руч ко,
сту дент ка 1 кур су ФЕтаУ

Ïð î  ñ ó  ÷ à ñ  í î  ã î  ÷ è  ò à  ÷ àÏ ðî  ñ ó  ÷ à ñ  í î  ã î  ÷ è  ò à  ÷ à

6 трав ня Лідія Петрівна Ко хан відсвят -
ку ва ла пре крас ний ювілей!

Стар ший ла бо рант ка фе д ри обліку в
кре дит них і бюд жет них ус та но вах та еко -
номічно го аналізу, ве те ран обліко во	еко -
номічно го фа куль те ту, рідна лю ди на для
членів ка фе д ри, ве те ран праці, не од но ра -
зо во на го ро дже на гра мо та ми та цінни ми
по да рун ка ми, яка уже по над 46 років йде
освітянським шля хом. Му д ра, пра це люб -
на, чуй на лю ди на, чарівна, по	справжньо -
му мо ло да ду шею жінка, ней мовірно ніжна
ма ма та ба бу ся.

На ро ди лась Лідія Петрівна на Пол тав -
щині. Про тя гом всьо го жит тя зберігає лю -
бов і ша ну до своїх батьків. До рос ле жит тя
роз по ча ло ся у Києві. Йо го Лідія Петрівна
пов'яза ла із КНЕУ. На по лег ли ва пра ця і
друзі йшли з нею тут пліч о пліч уcе жит тя. З

да ле ких 60	х років однією сте жин кою що ран ку пря мує во на  з до му до рідно -
го універ си те ту.

Лідія Петрівна не пе ре стає за хоп лю ва ти от очу ю чих не ви черп ною
енергією, миттєвим ба чен ням проб лем ка фе д ри, вмінням лю би ти лю дей.

На ша ювіляр ка має особ ли вий хист пам'ята ти важ ливі да ти кож но го. Во -
на є своєрідною ен цик ло педією жит тя фа куль те ту.

До теп на, ве се ла, щи ра, до б ро зич ли ва, зав жди усміхне на, спов не на оп -
тимізму. Во на слу гує для нас при кла дом віри в до б ро.

Ювілей для Вас не фініш, а старт по даль шої зрілості. Ва шої енергії, му д -
рості, си ли, кре а тив ності ви с та чить ще на ба га то	ба га то років.

Міцно го здо ров'я Вам, ми ру і зла го ди, ро дин но го за тиш ку і спо кою, до б -
ро бу ту і процвітан ня.

Бо жо го Вам Бла го сло вен ня!

З по ва гою,  ко лек тив ка фе д ри обліку в кре дит них і бюд жет них ус та -
но вах та еко номічно го аналізу

З великою любов'ю та від
щирого серця!

У на шої ко ле ги ювілей!

Ніна Фе дотівна Кри вич пра цює у на шо му універ си теті не дав но, про те вже
встиг ла за во юва ти ав то ри тет се ред ко лег.

Во на на по лег ли ва, ціле с пря мо ва на, пра цез дат на й відповідаль на. Особ ли вою ри -
сою Ніни Фе дотівни є хо ро ше по чут тя гу мо ру. Во на зро зуміє й підтри має, по ра дить.

Сту ден ти люб лять і по ва жа ють Ніну Фе дотівну як хо ро шу на став ни цю, та ла но -
ви то го пе да го га, до б ро зич ли ву лю ди ну.

Ніна Фе дотівна 	 зна вець своєї спра ви, її за нят тя відзна ча ють ся не ор ди -
нарністю. Во на досвідче ний пе да гог, еру до ва на лю ди на, ціка вить ся творчістю су -
час них ук раїнських пись мен ників, є ав то ром на уко во	по пу ляр них та на уко вих
праць різноп ла но во го ха рак те ру.

Сім'я для Ніни Фе дотівни 	 це осе ре док лю бові й зла го ди: люб ля чий чо ловік та
донь ки.

Ка фе д ра ук раїнської мо ви та літе ра ту ри щи ро вітає Ніну Фе дотівну Кри вич з
ювілеєм. Ба жаємо Вам, до ро га ко ле го, міцно го здо ров'я, людсько го ща с тя, успіхів
і твор чо го натхнен ня. Не хай Го с подь віддя чить Вам за до б ро ту й щирість!

З по ва гою й лю бов'ю Ваші ка фе д ра ли

З прекрасним ювілеєм!

Щас ли ва лю ди на, яка зай мається улюб ле ною спра вою… Це мож на ска за ти про
Люд ми лу Олексіївну Ла с ку —  провідно го бібліот ека ря відділу ком плек ту ван ня
бібліот еки. Вона у травні відзна чила свій ювілей. Після закінчен ня у 1983 році
Київсько го дер жав но го інсти ту ту куль ту ри Люд ми ла Олексіївна при хо дить пра цю -
ва ти до  бібліот еки універ си те ту, де во на тру дить ся і до те пер, постійно ви яв ля ю чи
не бай дужість до долі універ си тетської кни гозбірні, відда ю чи улюб леній справі свої
знан ня і ча с точ ку душі.

Нині, ко ли на ка лен дарі жит тя Люд ми ли Олексіївни за май оріла ювілей на да та,
ми хо че мо щи ро привіта ти ко ле гу і вис ло ви ти їй най палкіші сло ва по ва ги та лю бові.
Ба жаємо, аби у всіх по чи нан нях її вірни ми су пут ни ця ми бу ли уда ча та на сна га, а по -
руч зав жди бу ли од но думці та вірні друзі. Не хай в її домі па ну ють лю бов і до ста ток,
теп ло та за ти шок, здійснять ся най за повітніші мрії та сподіван ня. Не хай ніко ли не
по ли шає ду шу мо ло де чий за пал, а Го с подь Бог да рує їй міцне здо ров'я, довгі та
щас ливі літа.

Колектив бібліотеки КНЕУ

У квітні відсвят ку ва ли ювілей:
Бєло к ри ло ва Ва лен ти на Яківна, ла бо рант ка фе д ри еко номіко	ма те ма тич но го мо де лю ван ня;
Бортніко ва Люд ми ла Павлівна, до цент ка фе д ри політич ної еко номії фа куль тетів УПтаМ;
Валєєв Кім Га ля мо вич, завіду вач ка фе д ри ви щої ма те ма ти ки ФІСіТ;
Гап та рен ко Ва лен ти на Гнатівна, при би раль ни ця гур то жи тку №4 студмістеч ка;
Ігна тов Во ло ди мир Пе т ро вич, завіду вач кабіне том ГЦІС;
Ка ле нюк Олек сан д ра Йо сифівна, при би раль ни ця го с по дарського відділу кор пусу №8;
Ки ри лен ко Сергій Ана толійо вич, стар ший вик ла дач кафедри ау ди ту;
Ку че рук Ган на Ми хайлівна, завіду вач ка ме ри схо ву гур то жи тку №1 студмістеч ка;

Ку че ря ва Те тя на Олексіївна, до цент кафедри інфор ма ти ки;
Лісо ва Зінаїда Ва силівна,при би раль ни ця го с по дарського відділу кор пусу №3;
Ми хальська Надія Петрівна, робітник ви со кої кваліфікації ФСК"Еко номіст";
Мусієнко Ва силь Фе до ро вич, охо ро нець служ ба охо ро ни;
Не кра со ва Інна Ана толіївна, гар де роб ни ця ФСК"Еко номіст";
Оган д жа нов Сергій Ми ко лай о вич, заст. ди рек то ра з технічно го за безпечення бібліот еки;
Ос та пен ко Надія Іванівна, провідний бух гал тер бух гал терії;
От че наш Ка те ри на Ге оргіївна, до цент кафедри міжна род них фінансів;
Пан чен ко Ла ри са Фе дорівна, при би раль ни ця го с по дарського відділу кор пусу №2;
Піхур Раїса Павлівна, гар де роб ни ця го с по дарського відділу кор пусу №5;
Ре шетніко ва Іри на Ле онідівна, про фе сор кафедри мар ке тин гу;
Цвєтко ва Ніна Гри горівна, заст.го ло вно го бух гал те ра бух гал терії;
Чу дюк Надія Петрівна, при би раль ни ця го с по дарського відділу кор пусу №1;
Ше ве ль ов Ана толій Іва но вич, водій відділу ав то транс пор ту;
Яро вен ко Ва лен ти на Юхимівна, стар ший вик ла дач кафедри іно зем них мов факультету УПтаМ.

Травневі ювіляри
Артамонова Олена Борисівна, старший викладач кафедри іноземних мов ФЕФ;
Артюхова Світлана Валентинівна, завідувач кабінетом ГЦІС;
Богославська Валентина Іванівна, охоронець служба охорони;
Дутчак Василь Миколайович, слюсар	сантехнік гуртожитку №3 студмістечка;
Кірис Олександр Олексійович, робітник високої кваліфікації гуртожитку №3 студмістечка;
Корнієнко Сергій Олександрович, старший викладач кафедри фізичного виховання;
Косян Ніна Михайлівна, старший лаборант кафедри банківської справи;
Кохан Лідія Петрівна, старший лаборант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та
та еко номічно го аналізу;
Кривич Ніна Федотівна, викладач кафедри української мови та літератури;

Ласка Людмила Олексіївна, провідний бібліотекар бібліотеки;
Леванчук Світлана Володимирівна, помічник проректора ректорату;
Островська Ірина Григорівна, старший викладач кафедри німецької мови;
Пуховкіна Майя Федорівна, професор кафедри банківської справи;
Саханда Наталія Петрівна, завідувач НКП кафедри економіки агропромислових формувань;
Склярчук Галина Андріївна, прибиральниця корпусу по пр.Перемоги,10;
Томкевич Василь Андрійович, робітник високої кваліфікації студмістечка;
Тополь Людмила Григорівна, прибиральниця господарського відділу корпусу №3;
Шатило Микола Володимирович, охоронець служби охорони;
Шинкарева Майя Нестерівна, прибиральниця господарського відділу корпусу №2;
Щербакова Наталія Андріївна, доцент кафедри аудиту.

Вітаємо

Оду весні, оду життю читають трави і квіти, цвітуть дерева, вітер духмяний і свіжий,
сонце лагідне і радісне. Цієї одухотворенної і світлої пори пощастило народитись нашим
колегам і співробітникам. Прийміть, шановні, найщиріші, шановні, наші привітання.
Нехай весна квітує у ваших серцях завжди!

ОДА  ВЕСНІ
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Прекрасне не потребує доказів 
ВОЛЬТЕР

Страд ницьке жит тя ве ли ко го і геніаль но го си -
на Ук раїни Та ра са Гри го ро ви ча Шев чен ка за вер -
ши ло ся  в пер ший день, щой но роз по ча в ся йо го
со рок вось мий відрізок. 

То бу ло де ся те бе рез ня 1861 ро ку. До речі, за
пра во слав ним ка лен да рем в цей день вша но -
вується пам'ять свя ти те ля Та расія, Патріар ха
Кон стан ти но польсько го, на честь яко го і був на -
зва ний при на ро дженні Шев чен ко.

Роз повідь про ос танній шлях Та ра са Шев чен -
ка в рідний край роз поч не мо ще з груд ня 1845
ро ку, ко ли був на пи са ний зна ме ни тий "За повіт".
Ба га то хто із дослідників Та ра со во го жит тя не міг
собі уя ви ти, що в сло вах "як ум ру, то по хо вай те"
мо ва йде про ньо го са мо го, про йо го влас ний за -
повіт. Ад же Та ра сові
йшов ли ше трид цять
дру гий рік, і йо го ду ша
бу ла пе ре по вне на
твор чи ми пла на ми і
ху дож ни ка, і по ета, і
про заїка. Пер шо чер -
го во у йо го за ду мах
бу ло ство рен ня ве ли -
кої серії жи во пис них
творів і офортів про
чу до ву ук раїнську
при ро ду і ба га ту на ге -
роїчні події історію під
за галь ною на звою
"Ма ль ов ни ча Ук -
раїна".

Са ме з цією ме -
тою в кінці 1845 ро ку
він відпра ви в ся на
бла го сло вен ну Пол -
тав щи ну, де мав ба га -
то до брих знай о мих і
друзів. Зи ма тоді ви -
да ла ся хо лод ною.
Пол та ва бу ла за не се -
на снігом і зустріла
Шев чен ка до бря чим
мо ро зом. Та, не зва -
жа ю чи на це, він од ра -
зу ви ру шив на по ле
Пол тавської бит ви, бо
ква пи в ся за ма лю ва ти
Шведську мо ги лу, по-

своєму ро зуміючи зна чимість та ко го істо рич -
но го пей за жу. Там бу ло ма со ве за хо ро нен ня
шведських во яків після Пол тавської бит ви
1709 ро ку. Та рас ба чив цю місцевість і раніше.
Тут за ма лю ван ням йо го знай шов давній при -
ятель, лібе раль но налаштований поміщик
Сте пан Ни ки фо ро вич Са мой лов, який знав
про приїзд Та ра са. Са мой лов  був   влас ни ком
се ла В'юни ще, що зна хо ди ло ся в Пе ре яс -
лавсько му повіті. Те пер, зав дя ки новітнім пе -
ре тво рю ва чам при ро ди, се ло по коїться на дні
Канівсько го во до схо ви ща.

Щас ливі при ятелі швид ко до бра ли ся з
Пол та ви до В'юнищ, ад же до до му і коні бігли
хутчіше. Тим більше, що там вже че ка ла вся
го с тин на ро ди на Са мой ло вих, і по	на шо му,
по-ук раїнсько му на кри тий стіл. А ще тре ба
вра ху ва ти, що при ятелі не ба чи лись май же
чо ти ри місяці. Біля півміся ця  про жив Шев чен -
ко в хлібо соль них го с по дарів у В'юни щах.

Наскільки для ньо го як по ета був про дук -
тив ний цей час, мо же мо су ди ти по да тах на -
пи сан ня ним своїх творів у селі В'юни щах: "І
мер т вим, і жи вим" 	  14 груд ня,   "Хо лод ний яр"
	 17 груд ня, "Да ви дові псал ми" 	 19 груд ня,
"Ма ленькій Мар'яні" 	 20 груд ня, "Ми на ють
дні, ми на ють ночі" 	 21 груд ня, "Три літа" 	 22
груд ня. А тво ри ж які!

Ран ком 24	го груд ня Та рас Гри го ро вич
відчув се бе зле, за сту ди в ся. В'юнищівський

фельд шер ус та но вив невтішний діаг ноз 	 за па -
лен ня ле генів. Прий ня ли рішен ня не гай но вез ти
Та ра са до Пе ре яс ла ва, де жив до бре знай о мий і
Са мой ло ву, і Шев чен ку повіто вий лікар 	 Андрій
Оси по вич Ко зачківський. Та рас Гри го ро вич по -
знай о ми в ся з ним в Пе тер бурзі: Андрій щой но
закінчив ме ди ко	хірургічну ака демію, а Та рас
вчи в ся у Ака демії ми с тецтв. Ко зачківський до то -
го вже закінчив Пе ре яс лавську Ду хов ну семіна-
рію, а Шев чен ко вже був ав то ром ви да но го "Коб -
за ря", що мав ве ли кий успіх у мо лоді. По при бутті
до Пе ре яс ла ва стан Та ра са Гри го ро ви ча був важ -
кий, ча сом на грані втра ти свідо мості. Важ ка хво -
ро ба ви я ви лась нетри ва лою, бо пацієнт ре тель но

ви ко ну вав всі при -
пи си ліка ря. Ро ди на
Ко зачківсько го та -
кож от очи ла по ета
ве ли кою тур бо тою,
для ньо го бу ла від-
ве де на ок ре ма світ-
ла і за тиш на кімна -
та. Го с по дар і гість
по ри ну ли в спо га ди
про їхнє знай ом ство
у місті на Неві, про
пе ре житі ро ки та
пла ни на май бутнє.
А за ли шив шись на
са моті, Та рас за жу -
ри в ся ще більше, як
ма ло він встиг зро -
би ти для сво го на -
ро ду, що ж він йо му
ска же, ко ли мо же
прий ти та злодійка
смерть, ад же й за -
раз во на бу ла май -
же по ряд.  За вікном
грає справжня віхо -
ла, а ру ка по тя гну -
ла ся за олівцем, і на
папір ляг ли перші
ряд ки: "Як ум ру, то
по хо вай те ме не на
мо гилі, се ред сте пу
ши ро ко го на Вкраїні
милій..."

На став ра нок 25	го груд ня, й Та ра сові Гри го -
ро ви чу ста ло знач но лег ше, та й як мог ло бу ти
інак ше пра во слав но му чо ловікові? Ад же прий -
шло од не з го ло вних хри с ти янських свят 	 свя то
Різдва Хри с то во го, ко ли весь хре ще ний люд
вітається радісним сло вом : "Хри с тос рож -
дається, славімо йо го!" 

А вве чері то го свят ко во го дня Шев чен ко по -
кли кав го с по да ря і ска зав: "На бе ри ся, дру же,
терпіння і по слу хай, що я на пи сав", та й про чи тав
весь вірш, який пізніше був на зва ний "За повіт".

По даль ша роз повідь те пер ли ше про ос -
танній шлях до мо ви ни з ос тан ка ми Ве ли ко го Ук -
раїнця до місця пе ре по хо ван ня. Вже з са мо го
ран ку 10 бе рез ня (26 лю то го за ста рим сти лем)
най сумніша для ук раїнсько го на ро ду звістка по -
ча ла роз по в сю джу ва тись із хо лод но го Пе тер бур -
га. Най к ращі по етові друзі й при ятелі, що бу ли на
той час в місті, то го ж дня зібра ли ся ра зом у Ми -
хай ла Матвійо ви ча Ла за ревсько го та прий ня ли
пер шо чер го ву ух ва лу 	 згідно із за повітом тре ба
хо ва ти Шев чен ка в Ук раїні, а ще не обхідно: вста -
но ви ти пам'ят ник на йо го мо гилі, за сну ва ти на -
род ну шко лу імені Шев чен ка, ут ри му ва ти од но го
чи декількох сти пендіатів у Київсько му та
Харківсько му універ си те тах, Одесь ко му ліцеї та в
Ака демії ми с тецтв у Пе тер бурзі, як най к ра ще ви -
да ти йо го тво ри, при зна чи ти премію за най к ра -
щий йо го життєпис ук раїнською мо вою та най -
кра щий кри тич ний ог ляд йо го творів, до по ма га ти
йо го рідним, що ро ку ко мусь із при ятелів відвіду -
ва ти йо го мо ги лу.

По хо рон відбу в ся 28	го лю то го на Смо -
ленсько му цвин тарі Пе тер бур га. Цінний спо гад
про ньо го за ли шив російський пись мен ник Ми -
ко ла Се ме но вич Лєсков, який вісім років про жив
у Києві. Жа лобні сло ва про щан ня з на род ним по -
етом  зву ча ли ук раїнською, російською та
польською мо ва ми.  Вра жа ють сло ва ре дак то ра
жур на лу "Ос но ва" В.Біло зерсько го, ска зані на -
шою рідною ма те ринською мо вою: "А по ки що
од ди хай, бать ку, по твоїм жит тю тяжкім, а нас,
мо ло дих, бла го сло ви на не ус тан ну ро бо ту для
до бра Ук раїни та всьо го Світу!" Як зга ду вав Ми -
ко ла Ко с то ма ров: "Смерт ний одр покійно го по -
ета не от очу ва ли ні рідні, ні дру жи на, ні діти. Оди -
но кою бу ла йо го смерть..."  Ду бо ва тру на з тілом
бу ла по кла де на в свин це ву, ад же бу ло відо мо,
що на весні во на відпра вить ся в Ук раїну, а ти м ча -
со ву мо ги лу ви ри ли за дзвіни цею цер к ви Іко ни

Смо ленської Бо жої Ма тері, на то му місці, де Та -
рас лю бив ро би ти свої за ма ль ов ки. 

Неспокійним був по ча ток 1861 ро ку. Всі че ка -
ли царсько го Маніфе с ту про зе мель ну ре фор му,
а йо го все не бу ло. Навіть до зво лу на пе ре ве зен -
ня до мо ви ни в Ук раїну до ве ло ся че ка ти май же
два місяці. Ук раїнська гро ма да Пе тер бур га, от ри -
мав ши дозвіл, до ру чи ла су п ро во джу ва ти но ву
жа лоб ну про цесію вірним Та ра со вим дру зям:
відо мо му ук раїнсько му істо ри ку Ла за ревсько му
Олек сан д ру Матвійо ви чу та ук раїнсько му ху дож -
ни ку Че с тахівсько му Гри горію Ми ко лай о ви чу.

26 квітня Шев чен кові друзі зно ву зібра лись на
Смо ленсько му цвин тарі. По за вер шенні па на хи -
ди до мо ви ну ви ко па ли й по ста ви ли на ре сорні
дро ги. Для про щан ня з по етом відкри ли віко до -
мо ви ни, при сутні по ба чи ли, що тіло небіжчи ка
повністю збе рег ло ся. Тяж ку скор бот ну ти шу по -
ру шив го лос Пан те лей мо на Куліша: "Що ж це ти,
бать ку Та ра се, одїжджаєш на Вкраїну без чер во -
ної ки тай ки, за слу ги ко зацької? Чим же ниж чий ти
од ко зацьких ли царів? Ніодин вільний ко зак не
схо див з се го світу без сеї ос тан ньої честі", і тут
же він по крив тру ну ки тай кою, що пе ре бу ва ла на
ній аж до  ос тан ньо го місця спо чин ку Та ра са. Так
хо ва ли на Ук раїні не жо на тих ко заків.

Північна при ро да за пла ка ла за лю бим усіма
Коб за рем, у кінці квітня пішов мо к рий сніг. Над
роз кри тою мо ги лою за ли ши в ся де рев'яний
хрест, який так про сто яв до 1991 ро ку, бо за пра -
во слав ним зви чаєм двічі в од ну мо ги лу не хо ва -
ють. Ли ше зо ло тим ру кам та ста ран ню щи рих ук -
раїнців 	 жи телів Пе тер бур га: уро джен ця Жи то -
мир щи ни Ле оніда Ко ли ба би та Бо ри са Бой чен ка
ро дом із Ми ко лаєва на місці пер шо за хо ро нен ня
бу ла по кла де на гранітна бри ла, схо жа на сльо зу
або сер це з ви би тим хре с том і на пи сом:

"По хо вай те та вста вай те, кай да ни
порвіте..."
"Здесь 12 мар та 1861 г. бы ло пер вое за -
хо ро не ние
ВЕЛИКОГО ПОЭТА УКРАИНЫ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКО"
Тра ур на про цесія ру ши ла че рез Ва -

сильєвський острів, Адмірал тейську пло щу та
Невський про с пект аж до Ми ко лаївсько го вок за -
лу. Тим ча сом ще 22	го квітня га зе та "Мо с ков -
ские ве до мо с ти" інфор му ва ла мос к вичів, що
про цесія бу де їха ти че рез Мос к ву і про це бу де
повідом ле но до дат ко во. Та ніяко го повідом лен ня
так і не бу ло. До мо ви на з пра хом Шев чен ка при -
бу ла до Мос к ви залізни цею 27	го квітня. Г.Че с -
тахівський так зга ду вав про цей приїзд: "Учо ра
уве чері в шість часів підня ли ми з станції на шо го
ду жо го бать ка Та ра са і по вез ли по Цвітно му,
Страс но му, Нікітсько му і Тверсько му буль ва рах і
по ста ви ли йо го в ма ленькій цер ковці Св.Ти хо на
на Ар батськой пло щаді. Лю ди, які йшли, ман д ру -
ва ли за Коб за рем, більш усь о го бу ло сту дентів,
не ба гатсько ох ви церів і чо ти ри за взя тих пан ноч -
ки...", нині цієї цер к ви, де до мо ви ну за ли ша ли на
всю ніч, вже не має, замість неї з 1933 ро ку є
станція ме т ро "Ар батська". 

Далі шлях до мо ви ни про ля гав по што вим
трак том, вез ли її кіньми че рез Сер пу хов, Ту лу,
Орел, Кро ми, Дми т ровськ, Сєвськ, Ес мань,
Глухів, Кро ле вець, Ба ту рин, Бор з ну, Ніжин,
Носівку, Ко зе лець, Бро ва ри і Київ. По всьо му
мар ш ру ту сум ної про цесії лю ди ви хо ди ли про ща -
ти ся з на род ним по етом, а особ ли во на ук -
раїнській землі.

(Початок. Закінчен ня в на ступ но му 
но мері).

Бо рис Сам бор, член клу бу "До ро га ми до
пре крас но го", 

співробітник КІНГу 1980 � 1983 років.

22 травня — День пам’яті Великого Кобзаря

ОСТАННiЙ ШЛЯХ ТАРАСА В УКРАЇНУ
“Привітай же, моя ненько, моя Україно...”

Т. Шевченко


