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Цього разу, а саме 22 лютого,
студентство СумДУ обирає свого
ректора, а через день – голову
студентської профспілки. До ос-
таннього часу редакції був відо-
мий лише один претендент на по-
саду ректора Володимир Чепік,
інтерв’ю з яким подаємо на цій же
сторінці. Коли верстався номер,
з’явився ще один претендент –
Микола Гуменний. Дефіцит часу
не дає можливості представити
його самого і його програму так
же конкретно і детально, як це
зроблено в інтерв’ю, та дещо
довідатися вдалося. Він студент IV
курсу економічного факультету,
група М-11. Відмінник. Сту-
дентський декан. Два роки тому
вже балотувався на посаду ректо-
ра. Як засвідчила голова сту-
дентської профспілки Олена Гоп-
ко, користується повагою сту-
дентства, має неабиякі організа-
торські здібності. Під час бороть-
би проти ліквідації Сумського
державного університету і ство-
рення СНУ, « приватизованого»
(можна і без лапок) ще до свого
народження де-факто, був повно-
правним і повноцінним членом ко-
манди Ірини Меркун. Показав се-
бе стійкою, мужньою людиною,
здатною відстоювати свою та
своїх однодумців позицію за будь-
яких несприятливих обставин. З
В.Чепіком знаходиться в дружніх
стосунках. Програми претен-
дентів на посаду студентського
ректора досить схожі, різняться
лише деякими нюансами. Не див-
но. Адже не буває двох абсолютно
схожих людей, а відтак і результа-
ти їхніх  дій, навіть за дуже схожих
обставин, не будуть абсолютно
однаковими. Микола заявляє, що
такому супернику, як Володимир,
і програти не соромно. Обіцяє в
разі поразки в усьому допомагати
переможцеві. Такої ж позиції до-
тримується і його друг-суперник.
Тож, судячи з усього, що відомо
редакції, хто б із них не переміг,
дружба не програє. Принаймні хо-
четься вірити, що так воно й буде.

� Âçàãàë³ ìîº ñòàâëåííÿ äî ñòó-
äåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÿê ÿâè-
ùà ìîæå áóòè ò³ëüêè ïîçèòèâíèì,
áî é ñïðàâä³ ó ñòóäåíòñüê³ ðîêè ïðî-
õîäèâ, ÿê ³ äåÿê³ ìî¿ êîëåãè, öþ øêî-
ëó. À õòî æ íå ëþáèòü ñâîº¿ þíîñò³?
Òà ñïðàâà íå ëèøå â îñîáèñòèõ
ïî÷óòòÿõ. Äóæå íåãàòèâíî íà íàâ-
÷àëüíî-âèõîâí³é ðîáîò³ â ³íñòèòóòàõ
òà óí³âåðñèòåòàõ êðà¿íè ïîçíà÷èëî-
ñÿ òå, ùî â òàê çâàíèé ïåðåáóäîâ÷èé
ïåð³îä ñòóäåíòñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ
ïðàêòè÷íî çíèêëî, ç³éøëî íàí³âåöü.
Òîìó ïðîòÿãîì ëåäü íå äåñÿòè ðîê³â
íà çàñ³äàííÿõ Â÷åíî¿ ðàäè ÑóìÄÓ,
ÿê ò³ëüêè íà ïîðÿäêó äåííîìó âèíè-
êàëè ïðîáëåìè âèõîâíî¿ ðîáîòè, ÿ ³
ìî¿ êîëåãè ïðîïîíóâàëè ïîâåðíó-
òèñÿ äî ö³º¿ ³äå¿. Òîæ çà ñëóøíî¿ íà-
ãîäè, ê³ëüêà ðîê³â òîìó, é ïî÷àëè ¿¿
ðåàë³çîâóâàòè. Íàñê³ëüêè öå âäàëî-
ñÿ, ïîêàçàëè â³äîì³ âñ³ì ïîä³¿ ³
ìèíóëîãî ë³òà, ïîâ�ÿçàí³ ç îá�ºäíàí-
íÿì, ³ ìèíóëî¿ îñåí³, âùåðòü ïåðå-
ïîâíåíî¿ ïðèñòðàñòÿìè âèáîð÷èõ
ïåðåãîí³â, ïðîÿâîì ÿêèõ ó íàñ ñòàâ
ðóõ «Ñòóäåíòè çà ÷åñí³ ³ ïðîçîð³
âèáîðè». Âîíè âèÿâèëè äîñòàòíüî
âèñîêèé ïîòåíö³àë ñîö³àëüíî¿ òà

ãðîìàäÿíñüêî¿ àêòèâíîñò³ ñòóäåíò-
ñòâà ÑóìÄÓ. Çàâäÿ÷óþ÷è öüîìó íàø
óí³âåðñèòåò ñòàâ â³äîìèì íå ëèøå â
óñ³é Óêðà¿í³, à é çà ¿¿ ìåæàìè.

Îäíàê åôåêòèâí³ñòü ñòóäåíòñü-
êîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ùîäî âíóò-
ð³øíüîóí³âåðñèòåòñüêèõ ñïðàâ ïîêè
ùî âî÷åâèäü íåäîñòàòíÿ ³ ïîòðåáóº
ñóòòºâîãî çðîñòàííÿ. Ðîçóì³ííÿ öüî-
ãî º é ó ðåêòîðàòó, é ó ñòóäåíòñüêîãî

àêòèâó. Íàìè ñï³ëüíî, ïî÷èíàþ÷è ç
âåðåñíÿ ìèíóëîãî ðîêó, ïðîâåäåíà
ðîáîòà ïî âäîñêîíàëåííþ Ïîëî-
æåííÿ ïðî ñòóäåíòñüêå ñàìîâðÿäó-
âàííÿ, ÿêå îáãîâîðþâàëîñÿ âæå íà
Â÷åí³é ðàä³ é áóëî ïîãîäæåíå äëÿ
ïîäàëüøîãî çàòâåðäæåííÿ êîíôå-
ðåíö³ºþ òðóäîâîãî êîëåêòèâó
ÑóìÄÓ. Íîâèé âàð³àíò ïåðåäáà÷àº
ñóòòºâå ðîçøèðåííÿ ö³º¿ ñòðóêòóðè,
çàëó÷åííÿ äî íå¿ çíà÷íî á³ëüøî¿ ê³-
ëüêîñò³ ñòóäåíò³â. Äî ðå÷³, îñòàííº
âæå ïåðåâàæíî ðåàë³çîâàíå ïðî-
òÿãîì æîâòíÿ-ëèñòîïàäà ï³ä ÷àñ
âèáîð³â äî îðãàí³â ñàìîâðÿäóâàííÿ
íà ð³âí³ àêàäåì³÷íèõ ãðóï, êóðñ³â,

ôàêóëüòåò³â òà ãóðòîæèòê³â. Ñïîä³-
âàþñü � ó ëþòîìó çàâåðøèòüñÿ åòàï
ôîðìóâàííÿ öèõ îðãàí³â ³ íà ð³âí³
ôàêóëüòåò³â òà ñòóäåíòñüêîãî ðåê-
òîðàòó. Íîâèì ïîëîæåííÿì ïåðåä-
áà÷åíî á³ëüøå ð³çíèõ ôîðì ðîáîòè
ñòóäåíòñüêîãî àêòèâó, ðîçøèðåííÿ
éîãî ïðàâ, à òàêîæ ìåõàí³çì
âçàºìîä³¿ îðãàí³çàö³éíèõ ñòðóêòóð
ÑóìÄÓ ð³çíèõ ð³âí³â ³ç îðãàíàìè
ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Áåç
àêòèâ³çàö³¿ îñòàíí³õ åôåêòèâíà
âèõîâíà ðîáîòà â óí³âåðñèòåò³
ïðîñòî íåìîæëèâà.

Ïåðåêîíàíèé, áî ìàþ âëàñíèé
äîñâ³ä îðãàí³çàö³¿ ñòóäåíòñüêîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ â «ñòàð³» ÷àñè, ùî
âîíî º íàéêðàùîþ ôîðìîþ âèõî-
âàííÿ íà êîíêðåòíèõ ñïðàâàõ ìàé-
áóòí³õ ë³äåð³â ïîë³òè÷íîãî òà åêî-
íîì³÷íîãî æèòòÿ êðà¿íè, à âîäíî÷àñ
³ ñóòòºâîþ ñêëàäîâîþ íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîãî ïðîöåñó â óí³âåðñèòåò³.

Õî÷ó ïîáàæàòè íàøîìó ñòóäåíò-
ñòâó âçÿòè àêòèâíó ó÷àñòü ó âèáîð-
÷èõ ïåðåãîíàõ ³ îáðàòè ñîá³ íàé-
äîñòîéí³øèõ ë³äåð³â, çäàòíèõ ðåà-
ë³çóâàòè êîíñòðóêòèâí³ ìð³¿ òà áà-
æàííÿ ñòóäåíòñüêîãî çàãàëó.

� Àíàòîë³þ Âàñèëüîâè÷ó, ùå
îäíå çàïèòàííÿ. Çì³íèëàñÿ ïðî-
öåäóðà çâ³ò³â óí³âåðñèòåòñüêèõ
ï³äðîçä³ë³â ïåðåä ðåêòîðàòîì:
ÿêùî ðàí³øå êåð³âíèêè, íàïðèê-
ëàä, ôàêóëüòåòó çâ³òóâàëè â
ðåêòîðñüêîìó êàá³íåò³, òî òåïåð
öå â³äáóâàºòüñÿ ó ïðèñóòíîñò³
âñüîãî ôàêóëüòåòñüêîãî êîëåêòè-
âó. ×èì öå âèêëèêàíî?

� Òàê, çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè
«Ïðî âèùó îñâ³òó» äåêàíè ôàêó-
ëüòåò³â ³ êåð³âíèêè ïîçàáàçîâèõ
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â óí³âåðñè-
òåòó (³íñòèòóòè, êîëåäæ³, òåõí³êóìè)
äîïîâ³äàþòü ïðî ï³äñóìêè ðîáîòè çà
ð³ê. Âçàãàë³ ï³äáèòòÿ ï³äñóìê³â
ð³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ôàêóëüòåòó íà ð³â-
í³ ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó, ðåêòî-
ðàòó é óñüîãî êîëåêòèâó íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó äîçâîëÿº óçàãàëüíèòè
é ïðîàíàë³çóâàòè ðåçóëüòàòè ðîáîòè,
á³ëüø ðåëüºôíî ïîáà÷èòè ÿê ïëþñè
¿¿, òàê ³ ì³íóñè. Ìè â³äìîâèëèñÿ â³ä
ôîðìàë³çîâàíèõ çâ³ò³â äåêàí³â ïåðåä
ðåêòîðàòîì, àáè ïðîôåñîðñüêî-
âèêëàäàöüêèé ñêëàä òà ñï³âðîá³òíè-
êè áóëè ïðèñóòí³ìè ïðè öèõ çâ³òàõ ³
â³ëüíèé, äåìîêðàòè÷íèé îáì³í äóì-
êàìè ñïðèÿâ ñï³ëüíîìó ïîøóêó êîí-
êðåòíèõ øëÿõ³â ïîäàëüøîãî ðîç-
âèòêó. Öå äîçâîëÿº ³ ðåêòîðàòó, ÿêèé
áåðå áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó òàêîìó
îáì³í³ äóìêàìè, ãëèáøå ðîç³áðàòèñÿ
â ñèòóàö³¿, òî÷í³øå âèçíà÷èòè
òàêòèêó é ñòðàòåã³þ ïîäàëüøî¿
ðîáîòè.
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Ще за часів студент-
ства в.о. ректора СумДУ
А.В.Васильєв був ак-
тивістом громадського
життя нашого вузу, тому
редакція і звернулася до
нього з проханням ви-
словити власну думку
щодо стану студент-
ського самоврядування
в університеті.

� Ç òðåòüîãî êóðñó òè áåðåø ó÷àñòü ó ñà-
ìîâðÿäóâàíí³ óí³âåðñèòåòó. Ñêàæè, öå çáëèçè-
ëî òåáå ç³ ñòóäåíòàìè ÷è â³ääàëèëî?

�  ßêùî òè ïðî òå, ùî ÿ çàçíàâñÿ, òî öå íå òàê.
Ìîæó ñêàçàòè,  ùî «ì³äí³ òðóáè» ÿ ïðîéøîâ äàâ-
íî, ùå äî ïîä³é ìèíóëîãî ë³òà. Íàâïàêè, öå
íàâ³òü äåùî íåïðèºìíî � â³ä÷óâàòè ùîäíÿ
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâî¿ ä³¿ òà ñëîâà. Ïàðàäîêñ,
àëå êîëè ïî÷èíàºø äóìàòè ïðî ñòóäåíòñòâî âçà-
ãàë³, ïðî ò³ ïðîáëåìè, ùî ñòîñóþòüñÿ âñ³õ, òî
çáëèæóºøñÿ ç êîíêðåòíèìè ëþäüìè, ÿê³ ïðèõî-
äÿòü ó 610-òó àóäèòîð³þ ³ç ïðîõàííÿìè äîïîìîã-
òè ç ãóðòîæèòêîì, âçàºìîâ³äíîñèíàìè ç âèêëàäà-
÷àìè, ç òèì æå «Ôîíäîì Öàðåíêà», äî ÿêîãî âíå-
ñëè êîøòè ÷èìàëî íàøèõ ïåðøîêóðñíèê³â. Çàðàç,

äî ðå÷³, ç ïîäà÷³ ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè  ðîçïî-
÷àòî êðèì³íàëüíó ñïðàâó ç öüîãî ôàêòó. Ìè ïåðå-
äàëè âñ³ çàÿâè ïîñòðàæäàëèõ ³ êîï³¿ êâèòàíö³é
ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì. Ñòóäåíòè ìîæóòü
î÷³êóâàòè íà êîìïåíñàö³þ íåçàêîííî â³ä³áðàíîãî.

� Ðàç ìè âæå çà÷åïèëè òåìó ë³òí³õ ïîä³é,
ñêàæè, ÿêèé ñë³ä çàëèøèëî ìèíóëå ë³òî ó
òâî¿é ïàì�ÿò³ ³ ÿêèì ÷èíîì âîíî âïëèíóëî íà
òâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó ñàìîâðÿäóâàíí³,
âçàºìîâ³äíîñèíè ç³ ñòóäåíòàìè òà âèêëàäà÷à-
ìè?

� Ñë³ä, áåçóìîâíî, ëèøèâñÿ ãëèáîêèé, à
âïëèíóëî ïî-ð³çíîìó. Âèêëàäà÷³ ñòàëè ÿêîñü
ñåðéîçí³øå, ÷è ùî, ñòàâèòèñÿ äî ìåíå. Ïî÷àëè
ïîâ�ÿçóâàòè ìî¿ â÷èíêè ç ïîë³òèêîþ. Õî÷à ãðî-
ìàäñüêà ä³ÿëüí³ñòü ³ ïîë³òè÷íà � öå ð³çí³ ðå÷³.
Âò³ì, ñàìîâðÿäóâàííÿ � òåæ ñâîºð³äíà ïîë³òèêà.
Òà êîëè  çàõèùàºø ïðàâà ñòóäåíò³â ³ íà ïðîòè-
ëåæí³é ñòîðîí³ áàðèêàäè � âëàäà, òî íå äóìàºø
óæå í³ ïðî îñîáèñòîñò³, í³ ïðî ïàðò³¿. Õîò³ëîñÿ
â³äíîâèòè ñïðàâåäëèâ³ñòü.

� Àëå æ ë³òí³ìè ïîä³ÿìè ñóìñüê³ ñòóäåíòè
íå îáìåæèëèñÿ...

� Öå âèéøëî çîâñ³ì âèïàäêîâî. Ïðîñòî ìè
ïîáà÷èëè, ùî òàêèé æå «áºñïðºäºë», ÿêèé òâîðèâ
ó Ñóìàõ Öàðåíêî òà ³æå ç íèì, ïàíóº â óñ³é Óê-
ðà¿í³. Ï³ä ÷àñ ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿ ìè âèñòó-
ïèëè ³ ïîâåëè çà ñîáîþ «Ïîë³òåõ». Ìîæëèâî, Ñó-
ìè ïðîãîëîñóâàëè íå ñò³ëüêè îñîáèñòî ïðîòè
ßíóêîâè÷à, ñê³ëüêè ïðîòè îáìàíó óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó. Ï³ñíÿ «Ðàçîì íàñ áàãàòî», íà ì³é ïîãëÿä,
íàéêðàùå ïåðåäàº íàø íàñòð³é òîä³. Íå âàðòî áó-
ëî íåäîîö³íþâàòè ëþäåé.

� À òåïåð, êîëè îáðàíî íàðîäíîãî ïðåçèäåí-
òà, âñå íàðåøò³ çàê³í÷èëîñÿ ³ ìîæíà çàáóòè
ïðî ï³êåòóâàííÿ, ì³òèíãè, äåìîíñòðàö³¿...

� Í³. Öå íåïðàâèëüíà ôîðìóëà. Çíîâó æ òàêè,
ñóòü íå â òîìó, ÿêèé Þùåíêî, à â òîìó, ÿê³ ìè.
Ñóì÷àíè á³ëüøå í³êîëè íå áóäóòü òåðï³òè íå-
ñïðàâåäëèâ³ñòü, ðîáèòè òå, ùî ¿õ çìóøóþòü ðîáè-

òè. Ñòóäåíòè á³ëüøå íå áóäóòü ïëàòèòè ó «áëà-
ãîä³éí³» ôîíäè íå òîìó, ùî Þùåíêî ¿õ çàõèñ-
òèòü, à òîìó, ùî âîíè ñàì³ íå äîçâîëÿòü çíóùàòè-
ñÿ íàä ñîáîþ, íå çàÑÍÓòü! ² ÿêùî íîâà âëàäà çà-
áóäå ïðî òå, ÿêèì ðîçãí³âàíèì ³ ºäèíèì áóâàº íà-
ðîä, òî îòðèìàº òàêèé æå ïîòóæíèé ñïðîòèâ. Àëå
öþ íàðîäíó ñèëó ìîæíà îðãàí³çóâàòè, óòðèìóþ-
÷è ïîñò³éíèé ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü. Äëÿ öüîãî
íà áàç³ ÑóìÄÓ ùå â ëèïí³ 2004 ðîêó ñòâîðåíî
Ñòóäåíòñüêå áðàòñòâî Ñóìùèíè, ÷ëåíîì
ïðàâë³ííÿ ÿêîãî ÿ ³ º. Ìè, áåçóìîâíî, áóäåìî
ñï³âïðàöþâàòè ç Â³êòîðîì Àíäð³éîâè÷åì ³ ñòðóê-
òóðàìè íîâî¿ âëàäè. Ó íàñ çàëèøèëèñÿ ò³ñí³ êîí-
òàêòè ç Þùåíêîì òà ³íøèìè â³äîìèìè ô³ãóðàìè.
Ñâîãî ÷àñó ÿ çóñòð³÷àâñÿ ç³ ñò³ëüêîìà êàíäèäàòà-
ìè ó ïðåçèäåíòè, ñê³ëüêè â îáëè÷÷ÿ áà÷èâ íå êî-
æåí ñóìñüêèé ïîë³òèê. Ùå 13 òðàâíÿ ó íàñ â³äáó-
ëàñÿ çóñòð³÷ ç Î.Ìîðîçîì, à ï³ä ÷àñ ñòóäåíòñüêî¿
àêö³¿, êîëè â³äâîçèëè ëèñò-ñïðîòèâ, ç Â³êòîðîì
ßíóêîâè÷åì. Íà «Âñåóêðà¿íñüêîìó ñòóäåíòñêîìó
â³÷å» � ç Þùåíêîì. Ùå � Â³òðåíêî, Ñèìîíåíêî...

� ßê³ îñíîâí³ ïóíêòè ñâîº¿ ïåðåäâèáîðíî¿
ïðîãðàìè êàíäèäàòà íà ïîñò ñòóäåíòñüêîãî
ðåêòîðà ìîæåø âèä³ëèòè? Ùî ó í³é äëÿ òåáå
º ïðèíöèïîâèì?

� Ìîæó ïåðåðàõóâàòè íàéáîëþ÷³ø³ äëÿ
ïîë³òåõ³âö³â ïðîáëåìè, ÿê³ ç ðîêó â ð³ê îá³öÿþòü
âèð³øèòè ñòóäðåêòîðè: ïåðåíåñåííÿ çóïèíêè
òðîëåéáóñà áëèæ÷å äî êîðïóñ³â, îáëàøòóâàííÿ
ì³ñöü äëÿ ïàë³ííÿ, ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ òà âàðòîñò³
õàð÷óâàííÿ ó íàø³é ¿äàëüí³... Àëå íå õî÷ó îá³öÿ-
òè ùî-íåáóäü, íå çíàþ÷è íàïåâíå, ùî âèêîíàþ
îá³öÿíå. Ìàáóòü, ñàìå öå äëÿ ìåíå ³ º ïðèíöèïî-
âèì. Ó êîìàíä³ ²ðèíè Ìåðêóí óæå ïðàöþâàëè
íàä óñ³ìà öèìè ïðîáëåìàìè.Òàê, ó òðîëåéáóñíî-
ìó äåïî íàì ïîÿñíèëè, ùî äëÿ ì³ñòà âàæëèâ³øå
äàòè ìîæëèâ³ñòü ðîá³òíèêàì «Õ³ìïðîìó» íîð-
ìàëüíî ñ³äàòè ó òðîëåéáóñ íà çóïèíö³ «Ôàðôîðî-
âèé çàâîä », í³æ âåçòè ñòóäåíò³â çàéâèõ òðèñòà
ìåòð³â. Õàé êðàùå ñòóäåíòè ïðîéäóòüñÿ, àí³æ

õ³ìïðîì³âö³. Ïåâíà ëîã³êà òóò ïðèñóòíÿ. Áàãàòî
«àëå» âèíèêàº ³ ó çâ�ÿçêó ç ³íøèìè ïðîáëåìàìè.
²íàêøå á ¿õ óæå äàâíî âèð³øèëè. ß æ îá³öÿþ, ³
ìî¿ ïðîãíîçè îáãðóíòîâàí³, ùî ñòóäåíòñüêå æèò-
òÿ ó ðàç³ ìîãî îáðàííÿ ïðèíöèïîâî çì³íèòüñÿ âæå
ó öüîìó ðîö³. ßê çì³íèòüñÿ æèòòÿ ³ â óñ³õ óê-
ðà¿íö³â ç ïåðåìîãîþ äåìîêðàò³¿ â íàø³é êðà¿í³.
Äî ö³º¿ ïåðåìîãè ÿ ³ ìîÿ êîìàíäà ìàºìî áåçïîñå-
ðåäíþ ïðè÷åòí³ñòü.

� Âèíèêàº äåë³êàòíå çàïèòàííÿ: òè âñå æ
òàêè ïîñë³äîâíèê ïîë³òèêè ²ðèíè Ìåðêóí, ÿêà
çàðàç º òâî¿ì «êåð³âíèêîì», ÷è ñïîä³âàºøñÿ
ñòàòè «íîâèì» ³ ïðàöþâàòè «ïî-íîâîìó»? ×è
íå ñòàíå äëÿ òåáå ñþðïðèçîì òå, ùî ñâîþ êàí-
äèäàòóðó âèñóíå ñàìà Ìåðêóí? 

� Í³, öå âèêëþ÷åíî. ²ðèíà ïîâí³ñòþ ï³äòðè-
ìóº ìîþ êàíäèäàòóðó, à â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âñå
çðîáëåíå ³ íå çðîáëåíå â 2004 ðîö³ ä³ëèìî ç íåþ
íàâï³ë. Ãàäàþ, í³õòî íå íàâàæèòüñÿ çâèíóâàòèòè
êîìàíäó Ìåðêóí â òîìó, ùî ìè ÷îãîñü íå âèêîíà-
ëè ç îá³öÿíîãî. ª òàêå ïîíÿòòÿ, ÿê ïð³îðèòåò. ßê-
ùî çàâòðà ï³ä çàãðîçó áóäå ïîñòàâëåíå ñàìå ³ñíó-
âàííÿ óí³âåðñèòåòó, àá³òóð³ºíò³â çìóñÿòü ñïëà÷ó-
âàòè ÷èìàëîãî «îô³ö³éíîãî» õàáàðà äëÿ âñòóïó,
òî õòî çãàäàº ïðî âàðò³ñòü õàð÷óâàííÿ ó ¿äàëüí³?
Íàø ñòóäðåêòîðàò çðîáèâ äëÿ «Ïîë³òåõó»
ñò³ëüêè, ñê³ëüêè áóâ ñïðîìîæíèé. Õî÷ó ïîäÿêó-
âàòè ²ðèí³ çà òå, ùî âîíà ÿê ñòóäåíòñüêèé ðåêòîð
³ îáëè÷÷ÿ íàøîãî ðóõó ïðîâåëà íàñ ïî öüîìó íå-
ëåãêîìó (÷èòàòè áåç ïàôîñó) øëÿõó.

� Ùî áóäåø ðîáèòè, ÿêùî òåáå íå îáåðóòü?
� Ïî-ïåðøå, ÿ â³ðþ ó ñâîþ ïåðåìîãó, ³íàêøå

á íå áàëîòóâàâñÿ. Òà ÿêùî âñå æ òàêè öå òðàïèòü-
ñÿ, òî, â ïðèíöèï³, íàìàãàòèìóñü ðåàë³çóâàòè âñ³
ò³ ïðîåêòè, ÿê³ é çàïëàíóâàâ. Áóäó÷è ïðîñòî ñòó-
äåíòîì, ãàäàþ, öå áóäå çíà÷íî ñêëàäí³øå.
Ïîòð³áíî áóäå ïîñò³éíî äîâîäèòè ùîñü êîìóñü, à
ÿ öüîãî íå ëþáëþ. Àðãóìåíò³â ³ ôàêò³â ìèíóëîãî
ë³òà ìåí³ âèñòà÷èòü, ìàáóòü, íà âñå æèòòÿ.
Ñï³âïðàöþâàòèìó ç îáðàíèì ñòóäåíòàìè ðåêòî-
ðîì. Àëå â éîãî êîìàíäó íå ï³äó. Íå õî÷ó âòðà÷à-
òè ñâî¿õ ïðèá³÷íèê³â, ÿêèõ ïðîïîíóþ íà ïîñàäè
ìîãî ðåêòîðàòó: àáî æ ³ç íèìè, àáî  æ óçàãàë³
í³ÿê. Çíàþ, ðàçîì ìè çìîæåìî ùî çàâãîäíî. Íàñ
îá�ºäíàëà ³äåÿ, à çãóðòóâàëà ñïðàâæíÿ äðóæáà.
Òàêîæ õî÷ó äîäàòè, ùî â ðàç³ ôàëüñèô³êàö³¿ âè-
áîð³â îñêàðæó ð³øåííÿ êîì³ñ³¿ ºäèíîãî âñå-
óí³âåðñèòåòñüêîãî âèáîð÷îãî îêðóãó ³ ïîäàâàòè-
ìó ñêàðãè â ð³çí³ ³íñòàíö³¿ àæ äî Âåðõîâíîãî ñó-
äó. Ò³ëüêè íå äèâ³òüñÿ òðàíñëÿö³þ ñóäîâîãî
çàñ³äàííÿ ïî «Â³ä³êîíó»! Âîíè ³ ïðÿìèé åô³ð
âì³þòü ïåðåêðó÷óâàòè! 

Ðîçìîâó âåëà
Îëåêñàíäðà ÂÅÑÍÈ×, ãðóïà ÏÐ-23.

ÐÎÇÌÎÂÀ Ç ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒÎÌ

ВОЛОДИМИР ЧЕПІК – студент
4-го курсу фізико-технічного фа-
культету (спеціальність «Ком-
п’ютерні системи управління та
автоматика»). Минулого року
став першим студентським про-
ректором, головним радником та
помічником Ірини Меркун. Тепер
– балотується на посаду сту-
дентського ректора. У зв’язку з
цим ми вирішили дещо у нього
запитати.

²  Ç Í ÎÂÓ –  ÂÈ ÁÎ ÐÈ !
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...Ð³ê ìèíóëèé çáàãàòèâ íàñ íåàáèÿ-
êèì äîñâ³äîì îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè.
Ïî÷èíàþ÷è ç áåðåçíÿ ì³ñÿöÿ, êîëè  ñòà-
ëè ëèõîìàíèòè îá�ºäíóâàëüí³ ïðîöåñè,
ñïðîáà ñèëîì³öü, à íå ç ðîçóìîì  çðîáè-
òè  «òðè â îäíîìó»,  à ï³çí³øå ùå  äîäà-
ëèñÿ ïðåçèäåíòñüê³ âèáîðè, ïðîôêîì
çíàõîäèâñÿ â ñòàí³ «ï³äâèùåíî¿ áîéîâî¿
ãîòîâíîñò³». Äåùî ç õðîí³êè òèõ äí³â.

Çâ³ñòêà ïðî îá�ºäíàííÿ ñòàëà âåëè-
êîþ íåñïîä³âàíêîþ äëÿ ñï³âðîá³òíèê³â
íàøîãî óí³âåðñèòåòó. Àäæå, ÿê â³äîìî,
17 ëþòîãî 2004 ð. âèéøîâ Óêàç Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè ¹ 199, â ÿêîìó éøëîñÿ
ïðî âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè âèùî¿ îñ-
â³òè Óêðà¿íè ³ ðîçðîáêó äî 1 ãðóäíÿ
2004 ðîêó Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó âèùî¿ îñâ³òè íà 2005-2007 ðð.Òà âæå
íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ ñòàëà â³äîìà
³í³ö³àòèâà Ñóìñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿ ïðî ñòâîðåííÿ â Ñóìàõ ºäèíîãî
íàö³îíàëüíîãî (à ñòàòóñ íàö³îíàëüíîãî,
äî ðå÷³, íàäàºòüñÿ ïðè ñòâîðåíí³?)
óí³âåðñèòåòó íà áàç³ òðüîõ ³ñíóþ÷èõ.

Ç áëèñêàâè÷íîþ øâèäê³ñòþ áóëè
ïðîâåäåí³ çàñ³äàííÿ â÷åíèõ ðàä óí³âåð-
ñèòåò³â (09.03.04 ð.),  à âæå ÷åðåç äåíü  ³
êîíôåðåíö³¿ òðóäîâèõ êîëåêòèâ³â (îäíî-
÷àñíî â óñ³õ òðüîõ ÂÍÇ). Â³ä íàñ âèìà-
ãàëè äàòè çãîäó íà ï³äòðèìêó ïðîïîçèö³¿
Ñóìñüêî¿ ÎÄÀ òà ë³êâ³äàö³þ  (à íå ðåîð-
ãàí³çàö³þ!) ÑóìÄÓ ³ âõîäæåííÿ éîãî â
ñòâîðþâàíèé Ñóìñüêèé íàö³îíàëüíèé
óí³âåðñèòåò.

Íà çàïèòàííÿ äåëåãàò³â êîíôåðåíö³¿
ïðî þðèäè÷í³ íàñë³äêè öüîãî ïðîöåñó
òîä³øí³é íà÷àëüíèê îáëàñíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè Â.Ô.×èðâà çàïåâ-
íÿâ, ùî «ãàðàíòóºòüñÿ çáåðåæåííÿ âñ³õ
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, êàäðîâîãî ïî-
òåíö³àëó ÑóìÄÓ ³ ¿õ ïðàâ». Îäí³ºþ ç
íàéá³ëüø ïñèõîëîã³÷íî âïëèâîâèõ ïå-
ðåâàã (ç éîãî æ ñë³â) äëÿ êîæíîãî ïðà-
ö³âíèêà ìàéáóòíüîãî ÑÍÓ º ï³äâèùåí-
íÿ ïîñàäîâîãî îêëàäó íà 50% (þðèäè÷-
íå îáãðóíòóâàííÿ öüîãî òàê ³ ëèøèëîñÿ
íåçðîçóì³ëèì).

Â îäíîìó ç ïóíêò³â ð³øåííÿ êîíôå-
ðåíö³¿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó ÑóìÄÓ çà-
çíà÷àëîñÿ, ùî «ïðîöåñ ñòâîðåííÿ ºäè-
íîãî óí³âåðñèòåòó íå âïëèíå íåãàòèâíî
íà ìàòåð³àëüíèé ³ ìîðàëüíèé ñòàí æîä-
íîãî âèêëàäà÷à, ñï³âðîá³òíèêà, ñòóäåí-
òà». Êð³ì òîãî, ðåêòîðàòó, ïðîôñï³ëêî-
âîìó êîì³òåòó óí³âåðñèòåòó äîðó÷àëîñÿ
ñòâîðèòè êîì³ñ³þ ïî ðîçðîáö³ ïðîïî-
çèö³é äî îñíîâíèõ íîðìàòèâíèõ äîêó-
ìåíò³â íîâîñòâîðþâàíîãî ÑÍÓ, ïåðåä-
áà÷èâøè ïðè öüîìó âíåñåííÿ ïðîïî-
çèö³¿ ïðî íàäàííÿ êîëåêòèâó ÑóìÄÓ
ñòàòóñó þðèäè÷íî¿ îñîáè».

Ï³çí³øå ç�ÿâèëèñÿ «Ïðîïîçèö³¿ äî
ðåêîìåíäàö³é ïàðëàìåíòñüêèõ ñëóõàíü
«Ïðî ñòàí ³ ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó âè-
ùî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³» òà «Çàõîäè ùîäî
ðåàë³çàö³¿ Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ïîåòàï-
íî¿ îïòèì³çàö³¿ ìåðåæ³ ÂÍÇ íà 2004-
2006 ðð.» Ó êîëåêòèâ³ äåùî ñïàëî íà-
ïðóæåííÿ � íàðåøò³ çäîðîâèé ãëóçä ïå-
ðåì³ã. Ó êîæíîìó ï³äðîçä³ë³ ç ó÷àñòþ
ïðîôñï³ëîê æâàâî îáãîâîðþâàëèñü ïðî-
åêòè öèõ äîêóìåíò³â, âíîñèëèñü òà óçà-
ãàëüíþâàëèñü ïðîïîçèö³¿ â³ä íàøîãî êî-
ëåêòèâó òà Ðàäè ðåêòîð³â Ñóìñüêî¿ îá-
ëàñò³. ² ñàìå â äåíü ïåðåäà÷³ ðîçðîáëå-
íèõ ïðîïîçèö³é äî Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè
òà íàóêè Óêðà¿íè, íåñïîä³âàíî äëÿ
êåð³âíèöòâà íàøîãî óí³âåðñèòåòó ³
íàâ³òü ì³í³ñòåðñòâà ç�ÿâèâñÿ Óêàç Ïðå-
çèäåíòà ¹ 453 â³ä 20.04.04 ð. «Ïðî óò-
âîðåííÿ Ñóìñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó». 

À ÿê æå çàõîäè ³ ïðîïîçèö³¿, çàïðî-
ïîíîâàí³ êîëåêòèâîì? À äå æ ñòâîðåííÿ
êîì³ñ³¿ ïî ðîçðîáö³ íîðìàòèâíèõ äîêó-
ìåíò³â? Ñòàëî çðîçóì³ëî: âñå âèð³øóâà-
ëîñü êóëóàðíî. Í³õòî ç íàìè  íå çáèðàâ-
ñÿ ðàäèòèñü. Ïî ì³ñòó, ï³ä³ãð³ò³ ÇÌ²,
õâèëÿìè õîäèëè ðîçìîâè, ùî íàñ îá�ºä-
íóþòü ï³ä ÑÍÀÓ, ùî ïðîäóìàíî ñòðóê-
òóðó ÑÍÓ, ÿê³ ôàêóëüòåòè ³ êóäè áóäóòü
ïðèºäíóâàòè ÷è ïåðåäàâàòè, ÿê³ ñëóæáè
ñêîðî÷óâàòèìóòü. ×è çà öå ãîëîñóâàëè
íàø³ ñï³âðîá³òíèêè íà êîíôåðåíö³ÿõ?

² âèíèêëî çàïèòàííÿ: «À äå æ íàø³
ïðîôñï³ëêè? ßêó ðîëü âîíè ïîâèíí³ â³-
ä³ãðàâàòè â öèõ ïðîöåñàõ, àáè óïåðåäè-
òè ðóéíóâàííÿ óñòàëåíîãî, ïåðåâ³ðåíîãî
÷àñîì, êîðèñíîãî äåðæàâ³ òà ñóñï³ëü-
ñòâó?» Âèõîäèòü, íà ïàïåð³ � îäíå, à íà
ä³ë³ � ³íøå. Äå æ êîíêðåòíå  ï³äêð³ïëåí-
íÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ «Ïðî ïîñèëåííÿ ðîë³ ñîö³àëü-
íîãî ïàðòíåðñòâà òà ï³äòðèìêó ïðîô-
ñï³ëêîâîãî ðóõó â îáëàñò³»? 

Í³ â Óêàç³ Ïðåçèäåíòà, í³ â ïðîåêò³
Ïîñòàíîâè Êàáì³íó íå çâó÷àëî çàíåïî-
êîºííÿ äîëåþ ëþäåé (ñòóäåíòè ïîäàâà-
ëè ãîëîñ, òî õî÷à á â Óêàç³ Ïðåçèäåíòà
ïðî íèõ çãàäàëè, à ÿê æå ñï³âðîá³òíè-
êè?). Óñå â³äáóâàëîñÿ íåïðîçîðî, êåëåé-
íî. Ïðîôñï³ëö³ áóëî íàä ÷èì ïîäóìàòè.
Ê³ëüêà ì³ñÿö³â ó ÑóìÄÓ ïðàöþâàëà êîí-
òðîëüíî-ðåâ³ç³éíà êîì³ñ³ÿ � òàê ñòàðàëè-
ñÿ, ùî ³íîä³ ïðàö³âíèê³â ñëóæá â³äâîçè-
ëà ç ð³äíîãî óí³âåðñèòåòó øâèäêà äîïî-
ìîãà. Õòî æ äàâ ïðàâî ïðàö³âíèêàì ÊÐÓ
íåõòóâàòè çàêîíîì «Ïðî êîëåêòèâí³ äî-
ãîâîðè» òà ³ãíîðóâàòè ïóíêòè êîëåêòèâ-
íîãî äîãîâîðó íàøîãî çàêëàäó?

Ó÷åíà ðàäà åêîíîì³÷íîãî ôàêóëüòå-
òó âèéøëà ç ïðîïîçèö³ºþ ïðî ñòâîðåííÿ
²íñòèòóòó åêîíîì³êè òà á³çíåñó â ñêëàä³
ÑóìÄÓ. Ïðîïîçèö³þ ï³äòðèìàëà Â÷åíà
ðàäà óí³âåðñèòåòó (06.05.04). Öå áóëà
ïåðøà ëàñò³âêà îñìèñëåíîãî ïðîöåñó
ðåôîðìóâàííÿ îñâ³òè â íàøîìó ì³ñò³ òà
ñòâîðåíí³ óí³âåðñèòåòó ðåã³îíàëüíîãî
òèïó. Òà æ Ó÷åíà ðàäà âèð³øèëà: íå-
îáõ³äíî äîìàãàòèñÿ çáåðåæåííÿ ÑóìÄÓ
ÿê êëàñè÷íîãî óí³âåðñèòåòó, àäæå ãîëî-
âíèì ðåçóëüòàòîì éîãî ðîáîòè º âèñîêà
ÿê³ñòü íàâ÷àííÿ, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü ³
âèñîê³ ðåçóëüòàòè Âñåóêðà¿íñüêèõ
ïðåäìåòíèõ ñòóäåíòñüêèõ îë³ìï³àä.
Ìàéæå 85% ñòóäåíò³â ó íàñ íàâ÷àºòüñÿ
íà áþäæåòí³é îñíîâ³, ùî äîçâîëÿº òàëà-
íîâèò³é ìîëîä³ Ñóìùèíè çäîáóòè âèùó
îñâ³òó ³ ðåàë³çóâàòè ñåáå â îáðàí³é
ñïðàâ³. Íà ðèíêó ïðàö³ âèïóñêíèêè
ÑóìÄÓ êîðèñòóþòüñÿ âåëèêèì ïîïèòîì
ðîáîòîäàâö³â ³ 100% ïðàöåâëàøòîâàí³.

Íåðîçðèâíî ïîâ�ÿçàíà ç íàâ÷àëüíèì
ïðîöåñîì ³ íàóêîâà ä³ÿëüí³ñòü. Â óí³âåð-
ñèòåò³ ñêëàëîñÿ 10 ïîòóæíèõ âèçíàíèõ
íàóêîâèõ øê³ë, â³äîìèõ â Óêðà¿í³ ³ çà ¿¿
ìåæàìè. Ç 42 íàóêîâèõ íàïðÿì³â âåäóòü-

ñÿ ôóíäàìåíòàëüí³, ïîøóêîâ³, ïðèê-
ëàäí³ äîñë³äæåííÿ. Ïîñòàíîâîþ Êàá³íå-
òó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ÑóìÄÓ âíåñåíî äî
äåðæàâíîãî ðåºñòðó íàóêîâèõ óñòàíîâ ³
çà âèñíîâêàìè åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿ â³äíå-
ñåíî äî íàóêîâèõ çàêëàä³â âèùî¿ êàòå-
ãîð³¿. Òà é óçàãàë³, ñó÷àñíèé êëàñè÷íèé
óí³âåðñèòåò � öå ñêëàäíà ñèñòåìà, ðå-
ôîðìóâàííÿ ÿêî¿ íåìîæëèâå ñóìí³âíè-
ìè ìåòîäàìè. ÑóìÄÓ ôîðìóâàâñÿ äåñÿ-
òèð³÷÷ÿìè, ãàäàëîñÿ íà â³êè, áî æ áóäó-
âàëè éîãî ãðóíòîâíî, ïðîôåñ³éíî, ÷åñ-
íî. Õ³áà íå òàêèé óí³âåðñèòåò ïëàíóâà-
ëîñÿ ñòâîðèòè Óêàçîì Ïðåçèäåíòà?

Âäàâàòè, ùî í³÷îãî íå â³äáóâàºòüñÿ,
íå äîçâîëÿëà ãðîìàäÿíñüêà ñâ³äîì³ñòü,
ïðîôåñ³éíà ã³äí³ñòü. Ñàìå òîìó â³ä
³ìåí³ ïðîôêîìó áóâ íàïðàâëåíèé ëèñò
äî îáêîìó òà ÖÊ ïðîôñï³ëêè ç ïðîõàí-
íÿì äîïîìîãòè â ö³é äîñèòü ñêëàäí³é
ñèòóàö³¿ (ëèñò â³ä 11.05.04 ð.). Ñòóäåíòè,
¿õí³ áàòüêè, íàø³ âèïóñêíèêè òàêîæ
çâåðíóëèñÿ ç ëèñòàìè â ð³çí³ ³íñòàíö³¿.

Òà, ïîêè ìè øóêàëè é ÷åêàëè â³äïî-
â³ä³ íà ïîñòàâëåí³ çàïèòàííÿ, 17 ÷åðâíÿ
áóëî ï³äïèñàíî ðîçïîðÿäæåííÿ Ïðå-
ì�ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè ïðî îá�ºäíàííÿ
óí³âåðñèòåò³â (îãîëîøåíî 22 ÷åðâíÿ  íà
íàðàä³ ïðåäñòàâíèê³â òðüîõ óí³âåðñè-
òåò³â, ï³çí³øå íàçâàí³é êîíôåðåíö³ºþ
òðóäîâîãî êîëåêòèâó ÑÍÓ). Îçíàéîìè-
ëè íàñ ³ ç Íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè
òà íàóêè Óêðà¿íè ïðî ïðèçíà÷åííÿ â.î.
ðåêòîðà ÑÍÓ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óê-
ðà¿íè Î.Ì. Öàðåíêà. Òóò æå çàïðîïîíó-
âàëè ïðîãîëîñóâàòè çà Ñòàòóò ÑÍÓ. ² òå,
ùî í³õòî ç íàñ íå áóâ îçíàéîìëåíèé ³ç

öèì äîêóìåíòîì ðàí³øå (à â³í º îñíîâ-
íèì ó ðîáîò³ çàêëàäó), íå çàâàæàëî ñêà-
çàòè ùîéíî ïðèçíà÷åíîìó â.î.ðåêòîðà:
«Íå õî÷åòå ãîëîñóâàòè, íå ãîëîñóéòå,
áåç âàñ áóäå á³ëüø³ñòü. ßêùî íå çàðàç,
íå òóò, òî çàâòðà ³ áåç âàñ». Öüîãî æ äíÿ
ðåêòîð  ÑóìÄÓ ïðîôåñîð ².Î. Êîâàëüîâ,
ÿêèé â³ääàâ ðîçâèòêó íàøîãî óí³âåðñè-
òåòó á³ëüøå 30 ðîê³â, ïîäàâ çàÿâó íà
çâ³ëüíåííÿ. Îá³öÿëèñü ïî÷åñí³ ïðîâîäè,
àëå�

Íà äðóãèé äåíü ç óñ³õ êîðïóñ³â ³
êàá³íåò³â ÑóìÄÓ áóëî ç³ðâàíî òàáëè÷êè
òà âèâ³ñêè, à ç öåíòðàëüíîãî êîðïóñó �
äåðæàâíó ñèìâîë³êó, ãåðá Óêðà¿íè. Öå
âñå ðîáèëîñü, íåçâàæàþ÷è íà òîé ôàêò,
ùî ëèøå ÷åðåç òèæäåíü (1 ëèïíÿ)
ç�ÿâèòüñÿ ë³êâ³äàö³éíèé íàêàç Ì³í³ñòåð-
ñòâà, çã³äíî ç ÿêèì êîæåí ³ç çàêëàä³â ùå

äâà ì³ñÿö³ ïîâèíåí íîðìàëüíî ôóíêö³î-
íóâàòè). Áóëî íå çðîçóì³ëî, ÷îìó òàê
øâèäêî ïðèçíà÷àëèñü ÷ëåíè ðåêòîðàòó
òà êåð³âíèêè ñëóæá ÑÍÓ ³ ìàéæå âè-
êëþ÷íî ç³ ñï³âðîá³òíèê³â àãðàðíîãî óí³-
âåðñèòåòó? ×îìó âîíè â ïåðø³ äí³ òàê
ãðóáî ïîðóøóâàëè þðèäè÷í³ íîðìè òà
òðóäîâ³ â³äíîñèíè?

Óñå öå âèêëèêàëî øêâàë íåãàòèâíèõ
åìîö³é, ùî âèëèëèñÿ ñïî÷àòêó â ñòè-
õ³éí³ çáîðè êîëåêòèâó ÑóìÄÓ, íà ÿêèõ
áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ñòâîðèòè îðãà-
í³çàö³éíèé êîì³òåò ç ïèòàíü ùîäî êîí-
ôë³êòíèõ ñèòóàö³é â ïðîöåñ³ ñòâîðåííÿ
ÑÍÓ íà áàç³ ïðîôêîìó óí³âåðñèòåòó, à
ïîò³ì � ó ì³òèíã ñòóäåíò³â òà ñï³â-
ðîá³òíèê³â, ðîçáèòòÿ ð³øó÷å íàëàøòîâà-
íèìè ñòóäåíòàìè íàìåòîâîãî ì³ñòå÷êà â
öåíòð³ ì³ñòà. Îñíîâí³ ¿õí³ âèìîãè: ïðî-
çîð³ñòü ïðîöåñ³â îá�ºäíàííÿ, ñòâîðåííÿ
êîì³ñ³¿ â³ä Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè òà Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïî ðîçãëÿäó ïîðó-
øåíü, ùî âæå ìàëè ì³ñöå. Íåçàáàðîì
êîì³ñ³ÿ ó ñêëàä³ çàñòóïíèêà ì³í³ñòðà
Ì.Ô. Ñòåáêà  òà íàðîäíîãî äåïóòàòà
Ì.Ê. Ðîä³îíîâà ïðè¿õàëà é ïèñüìîâî
ï³äòâåðäèëà þðèäè÷í³ ïîðóøåííÿ, âè-
êëàäåí³ â ëèñò³-çâåðíåíí³ äî Ïðåçèäåí-
òà Óêðà¿íè, ïðèéíÿòîìó êîëåêòèâîì íà
çáîðàõ 29 ÷åðâíÿ. 

Ïîñòàëî ùå îäíå çàïèòàííÿ: ÿê ñòà-
ëîñÿ, ùî çà äåê³ëüêà äí³â äî ïî÷àòêó
ë³êâ³äàö³¿ óí³âåðñèòåò³â, íà áàç³ ÿêèõ
ìàº ñòâîðþâàòèñÿ íîâà þðèäè÷íà îñî-
áà, âîíà áóëà âæå çàðåºñòðîâàíà, òà ùå
é, äî ðå÷³, ÿê ñóá�ºêò ï³äïðèºìíèöüêî¿
(!) ä³ÿëüíîñò³?

Òà íîâå êåð³âíèöòâî ÑÍÓ àáñîëþò-
íî íå çâàæàëî í³ íà âèñíîâêè êîì³ñ³¿, í³
íà âèìîãè ñòóäåíò³â ³ ñï³âðîá³òíèê³â.
Òå, ùî ïåðåæèëè ìè ïðîòÿãîì ëèïíÿ-
ñåðïíÿ, � íå áàæàºìî ïåðåæèòè í³êîìó.
ßê çàâãîäíî ìîæíà íàçâàòè òîé ïðîöåñ,
ùî â³äáóâàâñÿ, àëå ò³ëüêè íå «îá�ºäíàí-
íÿ». Ïðîôêîì ïîñò³éíî çàéìàâñÿ ïèòàí-
íÿìè çàõèñòó ïðàâ ³ ãàðàíò³é ñï³â-
ðîá³òíèê³â. Ó öèõ òà áàãàòüîõ ³íøèõ
ïèòàííÿõ ìè ïðàöþâàëè ïë³÷-î-ïë³÷ ç
â³ää³ëîì êàäð³â, þðèñòàìè óí³âåðñèòå-
òó, îáêîìó, ÖÊ. Äÿêóþ÷è ñòóäåíòàì,
¿õí³ì áàòüêàì òà äåÿêèì ñï³âðîá³òíèêàì
íàøîãî óí³âåðñèòåòó, ÿê³ íå âòðà÷àëè
â³ðè ³ íàä³¿, � ìè âñ³ ñï³ëüíî éøëè äî ïå-
ðåìîæíîãî 10 ñåðïíÿ � â³äì³íè Óêàçó
Ïðåçèäåíòà, à çãîäîì ³ ðîçïîðÿäæåííÿ
Êàáì³íó. 

Ïðîôêîì äîêëàâ òàêîæ íåàáèÿêèõ
çóñèëü, àáè îðãàí³çàö³éíî òà ìàòåð³àëü-
íî äîïîìîãòè ïðîâåñòè ñâÿòî Ïîñâÿòè â
ñòóäåíòè.

Ó ëèñòîïàä³ ï³ñëÿ äðóãîãî òóðó ïðå-
çèäåíòñüêèõ âèáîð³â áóâ ñòâîðåíèé êî-
îðäèíàö³éíèé êîì³òåò ³ç ïðîôñï³ëêîâèõ
îðãàí³çàö³é óí³âåðñèòåòó. Ìè ïðàöþâà-
ëè ðàçîì: ³ «Âîëÿ», ³ ïðîôêîìè ñï³â-
ðîá³òíèê³â òà ñòóäåíò³â, áî ïðàãíóëè
îäí³º¿ ìåòè � çàõèñòèòè êîíñòèòóö³éí³
ïðàâà ãðîìàäÿí.

Ïåðåêîíàíà, ç ÷àñîì çíàéäåòüñÿ
ë³òîïèñåöü, ÿêèé îá�ºêòèâíî ïîêàæå
ïîä³¿ âåñíè�ë³òà�îñåí³ ìèíóëîãî ðîêó,
íàçâå âñ³ ðå÷³ ñâî¿ìè ³ìåíàìè. Àëå áåç-
ñóìí³âíî îäíå: íåìàº â óí³âåðñèòåò³
æîäíî¿ ëþäèíè, ÿêà á ï³ä ÷àñ âñüîãî, ùî
â³äáóâàëîñÿ, ñòîÿëà îñòîðîíü. Öå â³ä÷ó-
âàëè ïðîôêîì³âö³, àäæå ïîò³ê â³äâ³äó-
âà÷³â áóâ ïîñò³éíèì. Ïèòàííÿ, ùî âèð³-
øóâàëèñÿ, áóëè äîñèòü ð³çíèìè, àëå
âïåâíåíà � çàâäÿêè öèì ïîä³ÿì ìè çáà-
ãàòèëèñü äîñâ³äîì, ÿêèé, ÷èòàþ÷è ë³òå-
ðàòóðó, äîâåëîñÿ á íàáóâàòè íå îäèí ð³ê. 

Ñï³ëêóþ÷èñü ³ç êîëåãàìè ç ð³çíèõ
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè,
â³ä÷óâàºø íå ïðîñòî çàö³êàâëåí³ñòü äî
âñüîãî, ùî â³äáóâàëîñÿ ç íàìè âë³òêó ³
âîñåíè ìèíóëîãî ðîêó, à é ïîçèòèâíó
îö³íêó ïîçèö³¿ íàøîãî óí³âåðñèòåòó,
îñîáëèâó ïîâàãó äî íàøèõ ñòóäåíò³â. ¯ì
îêðåìà ïîäÿêà â³ä óñüîãî êîëåêòèâó
ÑóìÄÓ!

Ïîïåðåäó, ìàáóòü, íå çîâñ³ì ëåãê³
÷àñè. Àëå íàñòð³é ïðîôêîìó îïòèì³ñ-
òè÷íèé: ðàçîì ìè ñèëà!

ЗБАГАТИЛИСЯ
НЕПЕРЕСІЧНИМ

ДОСВІДОМ

Çà ïåâíèé ÷àñ äî êîíôåðåíö³¿ íà ôàêóëüòåòè é ³íø³
ñòðóêòóðè òà ï³äðîçä³ëè áóâ ïåðåäàíèé äåòàëüíèé çâ³ò
ïðî ä³ÿëüí³ñòü ïðîôêîìó çà ï�ÿòü ðîê³â (ç ð³çíèõ ïðè-
÷èí ùîð³÷íà çâ³òíà êîíôåðåíö³ÿ ïðîôêîìó íå ïðîâî-
äèëàñÿ ç 2000 ðîêó), à ó çâ³òí³é äîïîâ³ä³ ãîëîâè ïðîô-
êîìó Â.Î. Áîðîâèê á³ëüø äåòàëüíî ïðîàíàë³çóâàëà ðî-
áîòó çà îñòàíí³é ð³ê. Îçíà÷èëà ïðîáëåìè, ÿê³ òðåáà
âèð³øóâàòè â äàëåêîìó é íåäàëåêîìó ìàéáóòíüîìó. Ç³
çâ³òîì âèñòóïèëà òàêîæ ãîëîâà ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿
Ò.².Ãîí÷àðåíêî. Â îáãîâîðåíí³ äîïîâ³ä³ âèñòóïèëè
Ì.Ì.Îëàäà, çàñòóïíèê ãîëîâè ïðîôêîìó, Ñ.².Êàòàðæ-
íîâ, âèêëàäà÷ êàôåäðè îïîðó ìàòåð³àë³â (ìåõìàò), Â.Ä.
×åðâ�ÿêîâ, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ÊÑÓ (ô³çòåõ), Î.Î.Óñ-
òÿíñüêèé, âèêëàäà÷ êàôåäðè íîðìàëüíî¿ àíàòîì³¿ (ìåä-
ôàê), Ã.Ì. Êîñò³íà, ñïâ³ðîá³òíèê â³ää³ëó ïîçàíàâ÷àëü-
íî¿ ðîáîòè (ÀÓÏ), Â.Î. Çàëîãà, ïðîôåñîð êàôåäðè

ÌÐÂ (³íæåíåðíèé), ³íø³. Ïðàêòè÷íî âñ³ âîíè ïîçèòèâ-
íî îö³íèëè ðîáîòó ïðîôêîìó ³ çàçíà÷èëè, ùî ç òîãî ìî-
ìåíòó, ÿê éîãî î÷îëèëà Â.Î.Áîðîâèê, â³í ñòàâ çíà÷íî
ä³ºâ³øèì.

Íå â³äñèäæóâàëàñÿ ó ïðåçèä³¿, ÿê öå ïðèòàìàííî
ñòîëè÷íèì ãîñòÿì, à áðàëà àêòèâíó ó÷àñòü ó êîíôå-
ðåíö³¿ ïðåäñòàâíèê ÖÊ ïðîôñï³ëêè îñâ³òè ³ íàóêè Óê-
ðà¿íè, çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó À.².Êëè-
ìåíêî. Â³äïîâ³ëà íà äîñèòü ãîñòð³ çàïèòàííÿ òà äàëà
äåê³ëüêà ³ ñïðàâä³ êîðèñíèõ ïîðàä.

Â.î. ðåêòîðà À.Â.Âàñèëüºâ ó ñâîºìó âèñòóï³ àêöåí-
òóâàâ óâàãó íà òèõ ïðîáëåìàõ, ïðî ÿê³ éøëîñÿ â çâ³òí³é
äîïîâ³ä³, âèñòóïàõ òà çàïèñêàõ äåëåãàò³â. Çîêðåìà
ïðî³íôîðìóâàâ, ùî çðîáëåíî çà îñòàíí³ ï³âðîêó â íà-
â÷àëüí³é, ô³íàíñîâ³é òà ãîñïîäàð÷³é ñôåðàõ ÑóìÄÓ.
Îáãðóíòîâàíî ïîÿñíèâ, ÷îìó äîâåëîñÿ â³äìîâèòèñÿ
â³ä åêçàìåíó ç ô³çèêè äëÿ àá³òóð³ºíò³â, ïåðåéòè ç ãíó÷-
êî¿ ñèñòåìè íàäáàâîê òà äîïëàò íà ùîì³ñÿ÷íå
ïðåì³þâàííÿ, à òàêîæ ñêàñóâàòè ïóíêò êîëåêòèâíîãî
äîãîâîðó ïðî 50% çíèæåííÿ îïëàòè çà íàâ÷àííÿ ä³òåé
ñï³âðîá³òíèê³â óí³âåðñèòåòó (âèìîãà ÊÐÓ). Â³í ïîâ³äî-
ìèâ, ùî ñï³ëüíî ç ïðîôêîìîì ñòâîðåíà êîì³ñ³ÿ äëÿ
ç�ÿñóâàííÿ ñèòóàö³¿ ç òàáîðîì ÑóìÄÓ â Ãóðçóô³ òîùî.

Âçàãàë³ êîíôåðåíö³ÿ ïðîõîäèëà æâàâî, â³ä÷óâàëà-
ñÿ çàö³êàâëåí³ñòü çàëó â óñüîìó, ùî â³äáóâàëîñÿ. Ùî-

ïðàâäà, áåç ä³ëà çîñòàëàñÿ ë³÷èëüíà êîì³ñ³ÿ, áî ïî æîä-
íîìó ç ïèòàíü, ÿê³ ñòàâèëèñÿ íà ãîëîñóâàííÿ, íå áóëî
æîäíîãî «ïðîòè». 

Êîíôåðåíö³ÿ çâåðíóëàñÿ äî ãîëîâè êîì³òåòó ç ïè-
òàíü íàóêè òà îñâ³òè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè
Ñ.Ì.Í³êîëàºíêà (óæå ì³í³ñòðà îñâ³òè òà íàóêè â íîâî-
ìó óðÿä³) ç ïðîõàííÿì äîïîìîãòè «³í³ö³þâàòè ïèòàííÿ
ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó Íàö³îíàëüíîãî êðàùîìó çà îñíîâ-
íèìè ïîêàçíèêàìè ÿêîñò³ íàâ÷àííÿ òà íàóêîâî¿ ðîáîòè
â ðåã³îí³» Ñóìñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåòó. Ãîëî-
âîþ ïðîôêîìó îäíîñòàéíî îáðàíî Âàëåíòèíó Îëåê-
ñàíäð³âíó Áîðîâèê.

ßê ïðàâèëî, «Ðåçîíàíñ» äðóêóº äåê³ëüêà óðèâê³â ç
äîïîâ³äåé íà çáîðàõ, ùî ìàþòü çàãàëüíîóí³âåðñè-
òåòñüêå çíà÷åííÿ, àëå öüîãî ðàçó, ïî óçãîäæåííþ ç äî-
ïîâ³äà÷åì, ïîäàºìî ò³ëüêè òó ÷àñòèíó äîïîâ³ä³, ùî
ñòîñóºòüñÿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîôêîìó ï³ä ÷àñ âèáîð÷èõ ïå-
ðåãîí³â òà ïîä³é, ïîâ�ÿçàíèõ ç³ ñïðîáîþ ñòâîðèòè ç
òðüîõ óí³âåðñèòåò³â îäèí. Áî äåÿê³ äåòàë³ (íàïðèêëàä
òå, ùî ÑÍÓ áóâ çàðåºñòðîâàíèé ÿê îá�ºêò
ï³äïðèºìíèöüêî¿ (!) ä³ÿëüíîñò³) ³ äîñ³ íåâ³äîì³ øèðî-
êîìó çàãàëîâ³. Ùî æ äî ³íøèõ âàæëèâèõ àñïåêò³â äî-
ïîâ³ä³, òî á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ô³ãóðóâàëà òàê ÷è ³íàêøå íà
êîíôåðåíö³¿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó ³ áóäå âèñâ³òëåíà ó
íàñòóïíîìó íîìåð³.

26 січня відбулася VII звітно-виборна конференція первинної
профспілкової організації Сумського державного університету, яка
об’єднує 1430 членів (усього працюючих 1447). На сьогодні в ній 9
профбюро: 6 факультетських, 2 підрозділів (АГЧ і АУП), Шосткинсько-
го інституту СумДУ (на правах профбюро). У їх складі налічується 92
профгрупи. Влітку 2004 року створена ще й профспілка «Воля», в її
складі 10 співробітників університету.
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Гадаю, кожному доводилося
складати той чи інший іспит.
Кожен більш-менш уявляє собі,
що це таке. Але для розробки
насправді наукового підходу до
цієї проблеми необхідне точне
визначення явища, яке дослід-
жується. Екзамен – у перекладі
з латини – означає «випробову-
вання». І дійсно, під час іспиту
випробовуються найрізномані-
тніші якості студента – від ора-
торської майстерності до мис-
тецтва пантоміми. Одразу ж хо-
чу заявити про мою принципо-
ву незгоду із загальноприйня-
тими трактовками, у яких сту-
дент є таким собі пасивним
об’єктом, до якого викладач
ставиться, немов до піддослід-
ного кролика. Ідеальний же ек-
заменатор навпаки – виконує
функції неупередженого вимі-
рювача рівня знань студентів.

Слід визнати, що такий тип у
природі майже не зустрічаєть-
ся. Екзаменатор може бути на-
лаштований до студента або по-
зитивно, або ж негативно, але
таким його робить сам студент.
Відтак екзамен починається не
тоді, коли тремтлива студентсь-
ка рука тягнеться за білетом, а
ще при першій зустрічі студен-
та з майбутнім екзаменатором
(хоча відомі випадки, коли два
цих моменти збігалися). Таким
чином, екзамен можна визна-
чити як сукупність дій студен-
та, спрямованих на те, щоб ек-

заменатор вважав його таким,
що заслуговує на найвищий
бал. На жаль, можливий інший
результат – залежно від здібно-
стей, комунікабельності та ене-
ргійності студента, а також осо-
бистих якостей екзаменатора. 

Отже, можна вивести «золо-
те правило» екзаменаційного
гатунку: важливо не те, як доб-
ре знає студент предмет, а те, як
добре він його знає на думку ек-
заменатора (позитивний імідж
гарантує успішне складання
іспиту). Факт, про який студен-
ти чомусь часто забувають. 

У принципі, кожен студент
має різноманітні здібності, які
можуть йому знадобитися про-
тягом сесії. Головне – вміти їх
ефективно використовувати в
потрібний момент. Адже сут-
тєву роль відіграє ситуація і об-
ставини, що її супроводжують,
або, як говорять гуманітарії,
контекст. Один із найважли-
віших етапів здачі екзамена –
вибрати найсприятливіший мо-
мент появи в аудиторії. Ні, не
слід бігти до астролога, аби
потім очікувати, коли Марс,
пройшовши Козерога, опинить-
ся під знаком Діви. Достатньо
знати, що викладачі прихильно
ставляться до студентів, які
першими ризикують «лягти на
амбразуру», і поспішають вит-
ратити на них увесь, до речі, не-
багатий запас відмінних
оцінок. 

Втім, у ар’єргарду сту-
дентського ополчення теж є ряд
переваг. По-перше, халявщик
отримує можливість хоча б що-
небудь дізнатися про предмет, з
якого збирається скласти іспит.
По-друге, екзаменатор, як не
дивно, також людина, іноді він
стомлюється і хоче якомога
швидше відбитися від сту-
дентської навали, аби випити
чашку чаю або кави в буфеті,
вдома чи ще в якомусь (за-
тишному) місці. Згадайте, на-
скільки важче сприймати лек-
ційний матеріал, скажімо, на
четвертій парі! А бідному екза-
менаторові, крім вислуховуван-
ня сприйнятого на четвертій
парі, доводиться ще й пригаду-
вати гріхи та грішки студентів
під час минулого семестру, вис-
тежувати шпаргалки, відбива-
тися від умовлянь та вимог по-
ставити «відмінно» чи «задо-
вільно»... Тому під кінець іспи-
ту викладачі, як правило, го-
тові на все, аби тільки їх швид-
ше залишили в спокої.

Ні пуху ні пера!       
Олена ШВАГЕР,

група Пр-23.

ÇÖ²Ë²ÒÜ ÌÅÍÅ Â²Ä
ÇÀË²ÊÓ, ÏÀÍÎÂÅ!

n НІ ПУХУ НІ ПЕРА!

«Я студент ВНЗ!» Скільки
гордості у цих словах! А змісту?
Життя – це завжди якісь зміни:
якісні чи ні, але ж зміни. ВНЗ на
сьогодні найпопулярніший за-
клад, а перегони за отриман-
ням в/о серед молоді XXI
століття стають масовими, гло-
бальними. І не завжди це чи-
мось мотивується. А щоб да-
ремно не теревенити про високі
матерії, звернімося безпосе-
редньо до студентів СумДУ із
двома запитаннями: чому ви
обрали ВНЗ і чи це дуже важли-
во для вас?

Першокурсниця Олена,
економфак: «Мені обирати не
доводилося, у моїй родині – всі
економісти з вищою освітою.
Але я не шкодую, що вчуся в
універі. Тут у мене з’явилося ба-
гато друзів».

Першокурсниця Ка-
терина, гуманітарний: «Мені
зараз дуже важко – чуже місто,
гуртожиток, поруч немає
батьків. Але знаю, що без
позначки «в/о» отримати пре-
стижну роботу майже неможли-
во. Тому намагатимуся звикнути
і отримувати якомога більше
знань».

Студенти другого та третьо-
го курсів уже замислюються над
тим, навіщо їм ВНЗ.

Анна, гуманітарний:
«Вважаю, що вибору не існує.
Усі ми «пливемо» за модними
течіями, тенденціями. Сьогодні
модно, престижно бути інте-

лігентним. Тому всі лавиною і
рушили до вищих навчальних
закладів. Та мода модою, а тре-
ба докладати зусиль, аби отри-
мати всі необхідні знання та на-
вички для подальшої роботи».

Ольга, економфак: «Люди
ідуть до вузів за тими ж розра-
хунками, за якими вони купують
мобільний телефон. Одні це
роблять для «понту», іншим це
життєво необхідно. За роки на-
вчання в цьому переконалася». 

Олександр, інженерний:
«Сьогодні йдуть у ВНЗ для того,
щоб реалізуватися у колективі.
А про те, що буде завтра, почну
думати завтра».

Старшокурсники – поважні
люди з величезним стажем і ба-
гажем знань за плечима – роб-
лять висновки.

Наталія, інженерний: «Я
вже навіть не пам’ятаю, навіщо
вступала до університету, але
гадаю, що мої очікування справ-
дилися. Я ще з другого курсу
почала працювати. Хоча й не за
спеціальністю, але пізніше вда-
лося знайти роботу і за фахо-
вим спрямуванням. Усі отри-
мані знання вдалося закріпити
на практиці. А це найголов-
ніше».

Андрій, економфак: «Уні-
верситет – та ще такий, як наш,
– для мене все. Він дав знання і
в усіх відношеннях загартував:
робота у колективі та са-
мостійна праця. У мене є тепер
усі необхідні навички для «са-

мостійного плавання». Починав
з нуля, а вже сьогодні можу вва-
жати себе спеціалістом».

Це погляди лише деяких сту-
дентів. Звичайно ж, вони не є і
не можуть бути абсолютно
об’єктивними. Якщо хочете
щось додати, то не мовчіть.
Крім усього іншого, у вас є мож-
ливість висловитися і на
сторінках «Резонансу». 

Наталія ГОНЧАРУК,
група ПР-24.

Сесія, панянки, сесія!

n СОЦІОЛОГІЧНІ РАКУРСИ
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Сесія, панове, сесія!

ХОЧУ ПОВЧИТИСЯ ЗА КОРДОНОМ
ßêèé ñòóäåíò íå õîò³â áè? À ìàéáóòí³é ïåðåêëàäà÷, çâ³ñíî æ, á³ëüøå, í³æ

³íø³, áî ìð³º ïðî ãàðíó ìîâíó ïðàêòèêó, íàâ³òü ÿêùî â³í çàïåêëèé õàëÿâùèê.      
ßê öå çðîáèòè? ª ê³ëüêà ñïîñîá³â. Ìîæíà îäðóæèòèñÿ ç ³íîçåìöåì (³íîçåì-

êîþ). Õî÷à «ÿ âèéøëà çà íüîãî, ùîá êðàùå âèâ÷èòè í³ìåöüêó (àíãë³éñüêó,
õ³íä³...)» � çâó÷èòü ÿêîñü íå äóæå. Òà é ÷èìàëî âèïàäê³â, êîëè ïîä³áí³
îäðóæåííÿ çàê³í÷óþòüñÿ «ðîçáèòèì ñåðöåì». Äðóãèé, ðîçïîâñþäæåíèé, ñïîñ³á
� ïî¿õàòè íà çàðîá³òêè. Âðàæåííÿ ³ ìîâíó ïðàêòèêó âè, áåçïåðå÷íî, îòðèìàºòå.
Àëå ÿêèìè á äîáðîçè÷ëèâèìè íå âèÿâèëèñÿ âàø³ çàêîðäîíí³ ãîñïîäàð³, âñå îä-
íî ïîòðàïèòå ó ïåâíó çàëåæí³ñòü. Òà é ñòîñîâíî ðîáîòè: íàâ³òü äëÿ ñïðàâæí³õ
ïðîôåñ³îíàë³â ïðåñòèæíå çàíÿòòÿ � âåëèêà óäà÷à. Áàãàòî äî ÷îãî äîâåäåòüñÿ
çâèêíóòè ³ áàãàòî ç ÷èì çìèðèòèñÿ. Îäíà âèïóñêíèöÿ ÑóìÄÓ, ÿêà ïðàöþâàëà â
Í³ìå÷÷èí³ ãóâåðíàíòêîþ, «òàê íàíÿíü÷èëàñÿ, ùî ïîâáèâàëà á îòèõ ä³òî÷îê».

Ìàáóòü, íàéäîö³ëüí³øå � ñïðîáóâàòè âèãðàòè ñòèïåíä³þ ñòóäåíòñüêèõ îá-
ì³í³â. Ìàéæå áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ çà êîðäîíîì, ö³êàâå ñï³ëêóâàííÿ, â³äïî÷è-
íîê... Ïåðåâàãè î÷åâèäí³. Îäíàê ³ îòðèìàòè öåé ãðàíò äîâîë³ íåïðîñòî. Äåõòî
ââàæàº, ùî öå � ëîòåðåÿ: êîìó ÿê ïîùàñòèòü. ßê³ æ âèìîãè âèñóâàþòüñÿ äî ó÷àñ-
íèê³â? ßê ïðàâèëî, êðèòåð³¿ îö³íþâàííÿ äîñèòü ñõîæ³. Âàñ  ïåðåâ³ðÿòü ïåðåä-
óñ³ì íà òàêå: âèñîê³ ³íòåëåêòóàëüí³ çä³áíîñò³, ïðàöåëþáí³ñòü, ³í³ö³àòèâí³ñòü,
çäàòí³ñòü ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî íîâèõ îáñòàâèí, ë³äåðñüê³ ÿêîñò³, ñåðéîçí³ñòü
íàì³ð³â òîùî. Íà ñï³âáåñ³ä³ îö³íÿòü âàøó äîáðîçè÷ëèâ³ñòü, êì³òëèâ³ñòü, ïóíêòó-
àëüí³ñòü ³ çîâí³øí³é âèãëÿä. À äàë³ âñå çàëåæàòèìå â³ä âàñ.

Îñü ùî ðîçïîâ³â ñòóäåíò 5-ãî êóðñó Ñóìñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó Þðà Êîíöåâèé, ÿêèé ó 2004 ðîö³ îòðèìàâ ñòèïåíä³þ íà â³äâ³äó-
âàííÿ ë³òí³õ ìîâíèõ êóðñ³â: «Íàéïåðøèé êðîê äî ïåðåìîãè � íàïèñàííÿ òåñòó ç
í³ìåöüêî¿. Çàâäàííÿ ñêëàäí³. Àëå íàâ³òü ÿêùî âè îòðèìàëè 90 áàë³â ç³ 100, öüî-
ãî ùå çàìàëî. Âàæëèâî áóòè ï³äãîòîâëåíèì ïñèõîëîã³÷íî. Áàãàòî õòî «ç³éøîâ ç
äèñòàíö³¿», êîëè ä³çíàâñÿ, ùî êîíêóðñ 7-8 ÷îëîâ³ê íà ì³ñöå. Äóìàþ, í³ìö³ îö³íè-
ëè ìîº óñï³øíå íàâ÷àííÿ (ïîäàâàâ ³ êîï³þ çàë³êîâêè), à òàêîæ çì³ñòîâíå îáãðóí-
òóâàííÿ ìåòè ïî¿çäêè. Çâè÷àéíî, äóæå âàæëèâà êóëüòóðà îôîðìëåííÿ äîêó-
ìåíò³â. Äî öüîãî ÿ âæå ïîáóâàâ ó Í³ìå÷÷èí³. Ñïåðøó ìàéæå í³÷îãî íå ðîçóì³â ³
ðîçìîâëÿâ ëèøå àíãë³éñüêîþ. Òîìó ç âåëèêèì çàäîâîëåííÿì ïî÷àâ íà òðåòüîìó
êóðñ³ âèâ÷àòè í³ìåöüêó. Çâè÷àéíî, ìî¿ ìîâí³ íàâè÷êè çíà÷íî ïîêðàùèëèñÿ çà
ì³ñÿöü êóðñ³â. Ìè íå çàéìàëèñÿ ãðàìàòèêîþ, çàòå îáãîâîðþâàëè íàéð³çíî-
ìàí³òí³ø³ òåìè. Ïîáóâàëè ó í³ìåöüêîìó ïàðëàìåíò³, ³ñòîðè÷íîìó ìóçå¿, ïëàíå-
òàð³¿... Êîæåí äåíü � ö³êàâà êóëüòóðíà ïðîãðàìà. Íàäîâãî çàïàì�ÿòàþ. Óñ³ì, õòî
áåðå ó÷àñòü ³ ñïîä³âàºòüñÿ ïåðåìîãòè, áàæàþ óñï³õ³â! Â³ðòå, ïðàãí³òü, ³ âàì
îáîâ�ÿçêîâî ïîùàñòèòü!»

Ìàðèíà ÃÐÈÖÀÉ, ãðóïà ÏÐ-23.
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n НА ГУРТОЖИТКІВСЬКИХ ПЕРЕХРЕСТЯХ

–  Чи зміниться щось у гуртожитсько-
му житті в новому році?

– Безумовно. І зміниться суттєво.
Для цього вже дещо зроблено. Першим
кроком став капітальний ремонт кухонь:
покладено кахлі, встановлені лампи
денного освітлення, завезена партія
нових меблів, відремонтовані плити.
Найближчим часом мінятимемо ракови-
ни. На черзі реконструкція коридорів і

санвузлів, добудовування додаткових
кімнат (до речі, у третьому гуртожитку
вже розпочате). Створена кімната са-
мопідготовки. Це – звичайна аудиторія,
де можна спокійно готуватися до за-
нять, займатися у затишку своїми
навчальними справами. З часом вона
буде оснащена і комп’ютерною техні-
кою. Завдяки цьому, сподіваюся, мож-
ливостей наших студентів значно
розширяться.

– Зараз активно видаються перепу-
стки у гуртожиток. Коли почне діяти пе-
репускна система?

– Найближчим часом спробуємо
ввести таку систему: студент, коли захо-
дить до гуртожитку, повинен здати свою
перепустку черговій, при виході – за-
брати. Це полегшить роботу черговій,
коли приходять відвідувачі, адже вона
напевно буде знати – той чи інший сту-
дент у гуртожитку чи ні. Також така сис-
тема контролю дозволить створити за-
тишні умови проживання і навчання, не-
втручання сторонніх осіб у життя сту-
дентства.

– В’ячеславе Миколайовичу а що
планується зробити на гуртожитській те-
риторії, не випадково ж її відмежували?

– Огорожу навколо двох гуртожитків
установили з метою створення справ-
жнього студентського містечка, щоб
студенти могли почувати себе тут
справжніми господарями. Адже все, що
робиться, – для них. Потрібні лише їхня
ж підтримка, дотримання чистоти й по-
рядку, розуміння.

Відмежування території – це лише
початок. Не все відразу. Планується
створити спортивний майданчик, про-
класти асфальтні доріжки, встановити
ліхтарі, створити клумби, озеленити те-
риторію. Тобто зробити справжній сту-
дентський парк відпочинку. Тим більше,
що поряд таке диво природи, як озеро
Чеха. Зараз під охороною знаходяться
гуртожитки, а з часом і вся територія
студмістечка буде охоронятися. Адже
кожен хоче бути в безпеці!

– А як щодо студентського самовря-
дування? Існує насправді чи лише на
папері?

– Взагалі ідея студентського само-
врядування – чудова. Але втілити її в
життя не так-то просто. Безумовно,
треба враховувати думки і пропозиції
студентів, тільки тоді студрада і старо-
стат працюватимуть, а не існуватимуть
на папері. Робимо все можливе, аби так
і було, але багато залежить і від самих
студентів. Тільки разом з ними адмі-
ністрація може створити гідні умови
проживання, урізноманітнити гуртожит-

ківське дозвілля, зробити його більш
насиченим і веселим. Студентські роки
– золотий час, це молодість, це юність!
З боку адміністрації буде лише підтрим-
ка, розуміння, заохочення активістів.

До речі, деякими цікавими заходами
вже порадувало наше студентство. На-
приклад, День студента відсвяткували з
безліччю конкурсів і подарунків, обира-
ли Короля і Королеву осені. У грудні ко-
манда 2-го гуртожитку посіла І місце у

змаганнях «Веселі старти». Новий рік
зустріли з красунею-ялинкою і святко-
вою дискотекою. А ще наші студенти ве-
село колядують і щедрують! У гуртожит-
ку випускаються святкові стінгазети.
Щовечора проводиться перегляд теле-
передач в актовій залі.

– І насамкінець – що б Ви побажали
студентам?

– Перш за все, взаєморозуміння,
стати справжніми господарями своєї
оселі, а також наснаги й успіхів у на-
вчанні.

Що ж, мабуть, усе ще попереду! І це
лише початок! Приємно, що відбува-
ються зміни на краще і в гуртожитках.
На жаль, не всі це розуміють. А у
відповідь на добро, чомусь бажають по-
вернути безлад, коли роби, що хочеш, і
тобі за це нічого не буде! Проте навряд
чи повернеться «бєспрєдєл». Будьте ви-
хованими, звикайте до кращого! Адже
як ви думаєте – так і живете!

Інтерв’ю провела
Тетяна ГІЛЯЗЕТДІНОВА,

група ПР-23.

ÄÐÓÃÀ ÄÎÌIÂÊÀ – ÒÅÆ ÌÎß ÔÎÐÒÅÖß?

Гуртожиток – друга домівка для студентів із різних куточків Ук-
раїни та зарубіжжя. Дуже важливо, щоб вона завжди була теплою і
затишною, щоб студенти почувалися справжніми господарями на
своїй території. Тільки тоді ця домівка стане для них і справді
рідною. Сьогодні у гуртожитках нашого університету відбуваються
інтенсивні зміни на краще. 

Наш кореспондент зустрівся зі старшим адміністратором гурто-
житку №2 В’ячеславом ХОЛОШОЮ, молодою, енергійною людиною,
сповненою нових ідей і планів, яка прагне покращити життя студентів
у гуртожитку. 

– Акція проходила за підтримки
студентських профкомів. Адмініст-
рація львівських вузів звернулася
до студентів та їхніх сімей з прохан-
ням прийняти гостей. Ми їхали гру-
пами, попередньо домовившись по
телефону. Нічого не було відомо. За
нас відповідав Львівський
національний університет ім. Фран-
ка (ректор Іван Вакарчук). Древнє
місто Лева приємно вразило парка-
ми, бруків-кою, вузенькими вулиця-
ми, всюдисущими трамвайчиками.
Впадала в очі безліч статуеток. Во-
ни – всюди. На кожній вулиці – так
звані «шопки», сцени з біблійними
фігурами, яслами, сіном, ліхтарями
(як у фільмі «Один вдома»). І всюди
вони різні, були навіть з картону, та
люди до кожної підходили, моли-
лись. 

Цікавим був процес розселення,
все – як на аукціоні: «Хто візьме
хлопчика? Хто дівчинку?» Мене з
дівчиною Юлею забрала сім’я Дзьо-
нко. Наша господиня (ми називали
її «хазяйкою») повезла нас в рай-
центр Перемишляне. Там у її сім’ї
двоповерховий будиночок на па-
горбку (вражаючий, хоча ще й недо-
будований).  Усередині – обов’язко-
вий символ свят: дідух зі злакових
минулорічного врожаю, а підлога
заслана сіном – старовинний зви-
чай, щоб рік був урожайний. Накри-
ли скатертиною стіл, по кутках роз-
клали часник і внесли 12 страв, пе-
ред трапезою всією сім’єю читали
молитву.

До речі, мова у них звичайна
українська, але дуже красива, у
нас такої не почуєш. Мовного

бар’єру не виникало. Тут можна
почути і поль-ську, й англійську, і
російську. Спіл-куватися можеш
на будь-якій, тіль-ки не суржиком
– вони цього ду-у-уже не люблять.
Наша бабуся все хвилювалася, чи
розуміємо ми їх, а я заспокоював,
казав, що мені просто незручно ро-
та розкрити, коли чую, як гарно во-
ни розмовляють. 

На Свят-вечір сім’я співала ко-
лядки, а 7-го ми пішли гуляти по Пе-
ремишляному. Ввечері поїхали у
Львів. Вразила кількість соборів і
церков. Здається, цього міста май-
же не торкнувся комунізм. Скрізь
так чисто, аж не віриться, що це Ук-
ра-їна, а не Західна Європа. Головна
ялинка – біля оперного театру. Там
усі співали, танцювали, мовби давні
приятелі.

Наступного дня потрапили на
виставку помаранчевої революції в
університеті ім. Франка, де найпри-
кольнішим експонатом були «нако-
лоті» мандаринки, з яких стирчали
шприци. Зустрілися з ректором
І.Вакарчуком. Я подарував йому
чашку і кубок з емблемою нашого
університету. Потім два студенти
істфаку організували нам екскурсію
по Львову. Розказали все – де, ко-
ли, хто, усі події та історії будівель
мало не з ХVI століття! Видно, що
люди закохані у своє місто. Находи-
лися й вирішили випити класної
львів-ської кави, але черги до відо-
мої Віденської кав’ярні виявились
довжелезними. Зайшли до звичай-
ної «Кав’ярні», але кава й інтер’єр
виявилися там зовсім не звичайни-
ми, а чудовими.

В останній львівський день ста-
лася незабутня подія. Коли ми роз-
глядали вражаючий собор св. Юра,
нас запросили до резиденції Любо-
мира Гузара – священнослужите-
ля, який значить для греко-като-
ликів стільки, скільки папа Римсь-

кий для римо-католиків. Його
аудієнції чекають іноді тижнями.
Він старенький, запитав нас, якою
бачимо подальшу долю України, і
всі бажаючі висловлювали свої дум-
ки. Сам же Гузар сказав, що не вва-
жає нещодавні по-дії революцією,
бо жодної краплі крові не пролито.
Тепер головне – як поведемося зі
своєю перемогою.

Уже в поїзді додому роздивля-
лися подарунки, ділилися вражен-
нями. Сьогодні й досі обмінюємося
sms-ками з колишніми господаря-
ми. Мені захотілося там жити...

Інтерв’ю записала
Олена КАЛІНІЧЕНКО,

група ПР-24.

На світлинах: Львівські миті.

Цікаве запрошення було оприлюднене в Інтернеті ще перед Новим ро-
ком на сайті «Різдво разом»: студенти Галичини пропонували своїм коле-
гам із вищих навчальних закладів сходу й центру, півночі і півдня України
«відсвяткувати прихід на землю Спасителя, об’єднавшись у братерській
любові, в мирі молитви і за Святою Вечерею з радісною колядою». Тобто
запрошували зовсім незнайомих студентів у своє родинне коло, аби пока-
зати найкращі місця рідного краю, різні аспекти незвичного для нас
західноукраїнського життя. Не виключене й те, що «западенцям»
хотілося побачити «московських» українців, культурно посперечатися,
мирно довести, який кандидат у президенти кращий. Але на свято
приїхали в основному однодумці. Офіційно зареєстровано 893 гостя, з
Сум – близько 40, серед них і наш студент Юра Бутирін (студпрофком).
З його захоплюючої розповіді відновимо один із варіантів Різдва по-
львівськи.

–≤«ƒ¬Œ œŒ-À‹¬≤¬—‹ »
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Багатолюдно тут завжди, а під час ве-
ликої перерви – особливо. Готуючи до на-
укової конференції доповідь, тема якої
стосується жаргону, вирішила взяти при-
клади безпосередньо з довколишнього
середовища. З різних сторін долітало: «А
йому фіолетово, що з ним буде, бо ж він
тому й лох, що їжак...», «У мене що бойска-
ут, що принтер – обидва з глюками», « Мій
крезанутий фазер щойно по самсі наїхав
на мене...» 

Ага, аналізую, крезанутий – це від
англійського craze, тобто «божевільний»,
фазер – від father, тобто «батько», а самса
– від абревіатури SMS, тобто «мобільний
зв'язок». Якщо перекласти на більш звичну
для загалу мову, то виходить: «Мій навіже-
ний батько щойно нагримав на мене по
мобільнику...» 

Нічого не вдієш, повноцінне спілкуван-
ня в молодіжному середовищі неможливе
без володіння її мовними засобами, а вони
дуже своєрідні, особливі. Різноманітні
жаргонізми, сленгові та брутальні вирази
використовуються тут як вигуки або для
незвичайного зв'язку між реченнями, що
не виражає ні негативних емоцій, ні тим
більш брутальної лайки. Проте відверта зу-

хвалість, а то й агресивність таких мовних
форм роблять їх малопривабливими,
навіть якщо відсутній образливий підтекст,
і навряд чи слугують свідченням гарного
смаку чи ораторських здібностей. Скоріш
за все, це – прояв тієї «мовної хвороби», на
яку в юному віці хворіє ледь не кожен. На
жаль, далеко не кожен з роками починає
розуміти необхідність і переваги літера-
турної норми і чисту силу джерельних гли-
бин рідної мови.

За даними останніх досліджень, у
підлітковому середовищі ступінь жар-
гонізації мови перевищує 50% для хлопців
і 33% для дівчат, тобто  «зашибись», «в уль-
от», «круто», «кльово» і подібні слівця прак-
тично наполовину витісняють літературні

вирази. І нічого з цим вдіяти не можна.
Сленг був, є і буде.  Добре це чи погано?
Так ставити питання, мабуть, не варто.
Сленг не можна ні заборонити, ні скасува-
ти. Мова живе по дуже втаємничених зако-
нах, всіляких лінгвістичних парадоксів та
абсурдів предостатньо. Неможливо про-
слідкувати, яким чином, але поступово в
тезаурусі (тобто активному словнику) лю-
дини одні слова зникають, інші з'являють-
ся. Звичайно, погано, якщо сленг цілком і
назавжди замінює людині звичайну мову
(особливо часто трапляється це, напри-
клад, в криміногенному середовищі). Тоді
й з'являються Елочки-людожерки з їх
незмінними вигуками на всі випадки життя
і неповторним «парніша».

Як на мене, сучасну молоду людину без
сленгу навіть уявити неможливо. Головні
його переваги – виразність і стис-лість, а
ще, можливо, незрозумілість для дорослих
(проблема стосунків «батьків і дітей» неда-
ремно вважається вічною). Та головне при
цьому – відчувати міру й ту межу, за якою
переваги перетворюються на недоліки.
Всьому свій час. Сленгу – також. 

Тетяна Гілязетдінова,
студентка групи ПР-23.

Одного разу в аудиторії помітила, що
поверхня парти повністю розмальована
дивними візерунками. Спочатку подумала,
що поставили новенькі парти, оздоблені
ручною роботою відомих майстрів, але,
придивившись уважніше, зрозуміла: ці ви-
твори мистецтва зроблені руками сту-
дентів. І чого ж там тільки не було! І портре-
ти, і пейзажі, і натюрморти, і оголошення, і
освідчення у коханні. Все таке яскраве, ко-
льорове, написане різними мовами, навіть
невідомими людству. Я розпочала
дослідницьке знайомство з цими шедев-
рами. Ось картина у рамочці. Сидить
дівчина, обличчя не видно, щось заното-
вує. Портрет з натури, напевно, виконаний
на лекції. Нехай всі тепер знають, чим сту-
денти займаються на лекціях! Поруч хтось
вже й рецензію написав, а точніше –
вирізьбив. Можливо, паста закінчилася, а
можливо, хтось хотів (чи хотіла) показати,
що в аудиторії, окрім живописців, знахо-
дяться ще й майстри прикладного мис-
тецтва. В цьому відгуку лише три слова, та
й ті непристойні. Ось так вразила картина
юного художника, що не вистачило й слів.
Нижче розташований натюрморт: вели-

чезний бутерброд. Так і хочеться з’їсти!
Ще й ціна вказана. Далі – колонка реклами
й оголошень. 

Розмістити їх на парті доволі зручно, а
головне – все це безкоштовно, причому
тобі відразу зможуть зателефонувати
(прямо на парі) за номером, який поданий
нижче. Одне з оголошень до вашої уваги:
«Бужу по утрам. Возможны варианты: зво-
нок в дверь, по телефону, кирпич в окно,
поцелуй в ухо, кирпич в ухо, поцелуй в ок-
но. Тел.: 8 (066) 666-66-66».

У лівому кутку розташована своєрідна
літературна сторінка молодих поетів-по-
чатківців. «Да здравствует мыло душистое!
Привет, веревка пушистая!» Ось як дістало
життя. Нехай всі дізнаються, що у людини
проблеми з гігієною. Можливо, хтось зали-
шить номер телефону чи адресу, куди
бідоласі можна буде звернутися за допо-

могою.«Чтобы не было тоски – громко
крикни у доски». Як же ж тільки сумно і нуд-
но на тих парах, що хочеться вийти до до-
шки і гучно крикнути, а потім спокійнісінько
сісти на своє місце і написати новий вірш,
поділившись враженнями. Ой, а скільки ж
тут освідчень у коханні! Вася кохає Таню,
Таня кохає Колю, а Коля кохає... Васю (?).
Якийсь загадковий трикутник кохання?
Але знайшовся четвертий, і п’ятий, і шос-
тий. Цікаво, що всі кохають Васю. Просто
вже не вистачає місця, щоб всі могли в
цьому освідчитися.

Ось так народжуються студентські ше-
деври. Та чи вистачить тут парт, аби
розмістити всі доробки наших Айвазовсь-
ких, Шевченків і просто тих, хто хоче вис-
ловити у такий спосіб свою думку?

Шановні викладачі! Якщо ви помітите,
що на вашій лекції студент вже з півгодини
щось там собі тихенько малює на парті, не
чіпайте його, будь ласка. Можливо, в да-
ний момент народжується новий шедевр.
Зрозумійте, що студенти – бідний проша-
рок суспільства, і у них постійно не виста-
чає грошей на папір.    

Анна Коваленко,  група ПР-24.

Ха-хА
– Що таке обман? – запитує

професор у студента на екза-
мені з права.

– Якщо Ви, пане професо-
ре, "зріжете" мене, то це буде
обман.

– Чому?
– Тому що, за правовим ко-

дексом, в обмані звинувачу-
ються особи, які використову-
ють незнання людини, щоб їй
нашкодити.

*
– Я вам не розповідав анек-

дот про Ньютона? - питає на
лекції професор

Студенти (хором):
– Сьогодні ще ні!
*
Розмовляють студенти:
– Ти вже скільки екзаменів

завалив? - запитує один.
– Разом із завтрашнім –

п'ять.
*
– Що таке кінська сила? –

питає викладач студента на ек-
замені.

– Це сила, яку розвиває кінь
зростом 1 метр і вагою 1 кг, –
відповідає той.

– Де ж ви такого коня бачи-
ли?

– А його так просто не поба-
чиш. Він зберігається в Парижі,
в Палаті мір і ваги. 

*
Лекція в інституті. Один сту-

дент просить сусіда:
– Дай простий олівець.
– На.
– Так це ж не простий – це

червоний!
– А що, червоний для тебе

занадто складний?
*
– Ти розмовляєш англій-

ською?
– Лише зі словником. З

людьми поки що соромлюся.

Нелегко свині живеться в Україні сьогодні, тоді як свинство
деінде, інколи процвітає. Зате вітчизняна льоха увіковічнена
пам’ятником, а свинство подібної честі не удостоєне. Зась!
З’явився такий пам’ятник в місті Ромни, яке встигло вже
відсвяткувати свої 1100-ліття. Прикрашає цей справжній
витвір мистецтва (скульптор Олексій Федько) місцевий
парк. А коли хто з гостей райцентру дивується таким мис-
тецьким уподобанням роменчан, то йому пояснюють,
що це дуже різні явища – свинство і свинарство. Останнім
же завжди славився цей козацький край. Не випадково
ковбаси роменські та сало з неповторним смаком завжди
були стрижнем програми знаменитого колись на всю Ук-
раїну Іллінського ярмарку. Побував на якому свого часу і
Тарас Шевченко, де познайомився з актором Михайлом
Щепкіним. Саме це й хотіли сказати роменці всьому світові
пам’ятником усміхненій капловухій із симатичним п’ятач-
ком. Треба зазначити, що в скульптурній повазі до льохи їх
випередили в Данії, Німеччині, Португалії та Греції.
Але то їхні, закордонні, свині. А тут наша, українська, з
особливою ментальністю, що проявляє себе у здатності до
жартівливої посмішки навіть тоді, коли життя не є людсь-
ким. Втім, жартувати за скрутних вкінець обставин (коли
життя стає і справді свинським) вміємо й ми, люди. Тож
цілком закономірно, що біля пам’ятника час від часу відбу-
ваються всеукраїнські гумористичні фестивалі любителів
сала.

МИСТЕЦТВО НА
ПАРТІ

Ха-хА
Підходять студенти до роз-

кладу занять і думають. Першо-
курсник: "Скільки предметів!
Багато буду знати!" Другокурс-
ник: "Скільки предметів! Буду,
мабуть, втомлюватися!" Тре-
тьокурсник: "Скільки предме-
тів! Який би прогуляти?" Чет-
вертокурсник: "Скільки пред-
метів! На який би піти?" П'яти-
курсник бачить, що розкладу
немає, і запитує: "А що, сесія
вже була?"

*
Студент на екзамені:
– Професоре, у мене дві

геніальні ідеї, кожна з яких
здатна перевернути світ дого-
ри дном.

– У такому разі прошу Вас
реалізувати їх, тільки обидві
зразу, щоб усе залишилося на
своєму місці.

*
Студент звертається до

професора:
– Ви згодні, що екзамен, -

це лотерея?
– Якоюсь мірою... так.
– Тоді, може, мені тягнути не

білет, а одразу оцінку?
*
– Чому Ви так раптово при-

пинили свій виступ? - запитали
лектора, який несподівано
зійшов із кафедри.

– Знаєте, я вже звик до того,
що слухачі інколи позирають на
годинники, але коли починають
підносити їх до вуха... 

*
– У нашого викладача жах-

лива пам'ять.
– Що, все забуває?
– Ні, все пам'ятає.
*
Двері відчиняються і в кім-

нату влітає хлопець:
– Добридень, тату!
Батько сидить біля ком-

п'ютера і, не повертаючи голо-
ви, запитує:

– Де це ти швендяв?
– Так в армії ж був, два роки

відслужив...
– Коли йдеш з дому – попе-

реджати треба, куди поперся!
*
– Нащо тобі на цілий тиж-

день звільнення від занять?
– Щоб одружитися.
– І яка ж це ідіотка згодила-

ся стати дружиною такого бов-
дура?

– Ваша донька, професоре.

ВІДСТІЙНИЙ У ТЕБЕ
ПРИКИД, БРАТАН!
– мимохіть почула уривок з чиєїсь бесіди,

перетинаючи університетський майдан
навпроти Ц-корпусу 

Ñˇ—À´˘˝“ ˘ ¨ Ò Ò ß
– Як це розуміти, Катрусю? – запитав Лунатов у дружини, хоча зовсім
не був Лунатовим, а вона – його дружиною.
– Я йду від тебе до Кропивина! – сміливо відповіла Катря, хоча й була
зовсім не Катрею і ніякого Кропивина ніколи не знала.
«Треба не забути в буфеті сигарет купити,» – подумав Лунатов і
бадьоро сказав:
– Ні, я тебе до нього не відпущу! 
«Вранці треба збігати за молоком, а потім – у пральню,» – нагадала
собі Катря і з гідністю відповіла:
– Ти просто смішний зі своєю ревністю! У мене до тебе відраза...
Лунатов заревів і, намагаючись не зачепити жінку, накинувся на неї з
кулаками...
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ещодавно відбулася прес-конфе-
ренція за участю керівництва

УМВС України в Сумській області.
Звітували про вуличну злочинність у
минулому році в Сумах, яка, за статис-
тикою, зменшилася (на7,6%) проти
2003 року. 

Жанри злочинів, як завжди, різно-
манітні, але найбільше дошкуляють по-
грабування. Для нашого міста проблема
ця є пульсуючою в будь-яку годину до-
би. Підрахували, що більшість пограбу-
вань скоюється між 16-ю та 24-ю годи-
нами. Жертвами грабіжників стають
підлітки, жінки та нетверезі особи.Про-
блема не просто у факті скоєння зло-
чинів, а у ставленні до них потерпілих.
Усього 20% з них надають хоч якісь
прикмети нападника, а до органів звер-
таються через 2–18 годин, тоді як
найбільш успішне розкриття злочину
можливе за умови негайного повідо-
млення на 02.

Предмети, за якими полюють зло-
вмисники, – гроші, ювелірні вироби,
одяг. Цікаво, що сьогодні «джентль-
менський набір»: куртки, взуття, шап-

ки – вже не має такої шаленої популяр-
ності, як «друзі наші менші» – мобільні
телефони: у 90% пограбувань, вчине-
них щодо жінок, предметом посягання
стали саме мобілки. І привласнюють
здебільшого дорогі моделі (хоча це не
привід розслаблятися власникам теле-
фончиків попростіше). І не вводьте себе
в оману: на освітленій сотні так само
легко у вас можуть вихопити сумку або
телефон, як і в темних лабіринтах 12-го
мікрорайону).

Хто ж скоює ці злочини? Віковий
ценз грабіжників молодшає. Сьо-
годнішній контингент правопоруш-
ників – це в основному люди 16-20
років, переважно студенти та матеріа-

льно незабезпечені особи. Молодим лю-
дям потрібні гроші, а їх отримати че-
сним шляхом іноді проблемно: відмови-
ли батьки, працювати не хочеться, тому
й ідуть «на полювання».

А тепер – для розширення кругозо-
ру. Згідно зі статтею 186 Карного кодек-
су України, грабіж карається штрафом
від 50 до 100 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, або ви-
правними роботами на строк до 2 років,
або позбавленням волі на строк до 4
років. За грабіж, поєднаний з насильст-
вом або погрозами його застосування,
або вчинений повторно, або за поперед-
ньою змовою групою осіб, позбавляють
волі на строк від 4 до 8 років.

Наостанок міліція порадила не хо-
дити наодинці, триматися поближче до
людей, а якщо вже лихо трапилося, то
не шкодувати голосу і кричати, не соро-
митися звернутися за допомогою до пе-
рехожих. Та все ж таки краще застерег-
ти себе від небезпеки. Самі знаєте: бере-
женого Бог береже.

Олена КАЛІНІЧЕНКО,
група ПР-24.

Кого, що і від чого
сьогодні береже

наша міліція

Н

Студенти медичного факультету СумДУ слухають виступ кобзаря
на одній із площ Києва під час відомих листопадових подій.

НОВИННИМ РЯДКОМ
*
У літературній вітальні СумДУ експонується
виставка картин заслуженого художника
України Олександра Чередниченка. На її
відкритті побували першокурсники (спе-
ціальності “Журналістика” і “Переклад”)
гуманітарного факультету. Про творчий шлях
та манеру художника розповіла присутнім
співробітник Сумського художнього музею
Ірина Павленко. Виступили також Алла
Крекшина, Наталя Черкасенко (ТРК “Віді-
кон”). Зауважимо, що цей майстер пензля
часто гостює зі своїми роботами у студентів
нашого навчального закладу. Цього разу він
експонує пейзажі, створені влітку 2004 року
на пленерах у Чугуєві, Шостці та Конотопі.
*
Студенти-першокурсники, які навчаються в
СумДУ на спеціальності “Журналістика”
(група ЖТ-41), відвідали художню виставку в
Мистецькому центрі “Собор”. Вони з
цікавістю ознайомилися з вирізьбленими з
дерева творами відомого в Сумах майстра
народної творчості Володимира Володи-
мировича Троценка, з фотографіями та
підлаковим розписом його доньки Лариси,
графікою онука Антона. Як читач уже зро-
зумів, у МЦ “Собор” експонується виставка
трьох поколінь родини Троценків. Майбутні
журналісти також дізналися, що з перших
чисел березня мистецький центр запросить
відвідувачів на нову виставку – кращих
художніх робіт учителів сумських загально-
освітніх шкіл.
*
Розпочато слідчі дії щодо деяких праців-
ників тепер уже «скасованого» Сумського
національного університету, які під час зара-
хування у 2004 році абітурієнтів у студенти
зібрали з них у вигляді благодійних внесків
3,5 млн. гривень, з яких 940 тисяч пішло на
придбання дорогих авто.
*
Охтирська міжрайонна прокуратура поруши-
ла кримінальну справу по факту перевищен-
ня службових повноважень під час виборів
Президента співробітниками відділу освіти
Охтирського міськвиконкому та Сумського
облуправління освіти й науки.
*
У Сумському обласному прес-клубі реформ
відбулося нагородження переможців регіо-
нального туру п’ятого всеукраїнського кон-
курсу "Молода економіка". Від Сумської
області було подано 30 робіт. Члени
експертної комісії відібрали десять кращих у
чотирьох номінаціях. Переможцями регіо-
нального туру стали Олександр ДУГІН, учень
технікуму харчової промисловості; Олена
КРИВОШАПКА, учениця гімназії №1; Максим
КОТОВ, студент УАБС і Богдан МОСУНОВ,
представник Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприєм-
ництва.
*
У світі зростають обсяги продажу іонної
зубної щітки Soladey-2, створеної в Японії.
Клінічні випробування показали, що ця щітка
без зубної пасти й навіть води прекрасно не
тільки чистить, але й відбілює зуби,
видаляючи зубний наліт, жовтизну від кави й
тютюну. 

ПАМ’ЯТНИЙ ЗНАК
СТУДЕНТСЬКИМ ПОДІЯМ ЛІТА 2004 РОКУ БУДЕ

ВСТАНОВЛЕНО У СКВЕРІ Т.ШЕВЧЕНКА

Постане він на місці наметового містечка. Відповідне
рішення прийняте Сумським міськвиконкомом 19 січня 2005
року.

Яким буде сам пам’ятник – вирішить конкурсна комісія.
Спілка архітекторів на чолі з головним архітектором міста
Володимиром Биковим повинна підготувати умови конкурсу
та правила його проведення. Передбачається, що до конкурс-
ної комісії обов’язково ввійде хтось із лідерів студентського
руху.

Конкурс іще навіть не оголошено, а вже чотири архітек-
турні майстерні запропонували свої проекти пам’ятника.
“Студентські події літа стали поштовхом до “помаранчевої”
революції. А оскільки саму революцію можна прирівняти до
Жовтневої, то вона обов’язково повинна бути увіковічена в
пам’ятнику”, – вважає колишній головний архітектор Сум
Анатолій Дейнека.

Однак у зв’язку зі встановленням пам’ятника вже сьо-
годні виникло кілька суперечливих моментів. Зокрема, ця
мала архітектурна форма повинна поєднуватися з іншими
спорудами скверу, зокрема пам’ятником Т.Г.Шевченку.

Інший момент пов’язаний із тим, що депутат Людмила
Чайкіна на сесії Сумської міської ради хотіла, щоб депутати

проголосували за відміну попереднього рішення – встанов-
лення в сквері Шевченка пам’ятного знаку акції студентсь-
кого спротиву. На думку Чайкіної, пам’ятники потрібно
встановлювати загиблим, а не просто учасникам акцій проте-
сту. На зекономлені від установки знаку гроші вона запропо-
нувала провести телефони дітям-інвалідам. Депутати її не
підтримали – це питання не внесли навіть у порядок денний.

На світлині:
проекти, які братимуть участь у конкурсі. 

«ØÀÐÀ,
ÏÐÈÉÄÈ!»

Нарешті прийшла до свого логічного за-
вершення зимова екзаменаційна сесія.
Важко було чи ні, а головне, що вона вже
позаду. А до наступної – ще цілий семестр,
та пролетить він швидко і знову доведеться
згадувати про підручники, конспекти, шпа-
ргалки і... певні забобони. А їх у студентів –
чимало. Наприклад, щоб гарно закрити
сесію, треба нікому не показувати заліков-
ку, не мити голову перед іспитом, не стриг-
тися тощо. Дехто кладе залікову чи кон-
спект під подушку, і декому це навіть допо-
магає – принаймні не проспати сніданок.

Проте хочу зосередити увагу на одному
дуже цікавому дійстві, що відбувається в
період сесії. Так, дійстві, бо інакше й не
можна назвати те, що проходить щоночі у
гуртожитку. Десь далеко за північ на балко-
нах з’являються постаті студентів, які що-
духу закликають... Шару! Можливо, це, як і
підручник під подушкою, в чомусь допома-
гає (віра і надія здатні творити дива), але
головне, що такий напівмістичний,  підне-
сений настрій розраджує студентів, додає
віри, надії, сподівань на  бажану оцінку. Тож
після цього дійства з подвоєною енергією
беруться вони вчитися, вчитись і вчитись.  

Можливо, дехто сприймає це як ні-
сенітницю, але насправді це важлива пси-
хологічна підготовка, адже  кілька таких
«магічних» хвилин дають неймовірний за-
ряд позитивних емоцій, підвищують нас-
трій.  Втома, до речі, зникає. Перевірено.
Тож  із новими силами студенти знову сіда-
ють за книжки й конспекти до ранку.

Це явище можна спостерігати лише
двічі на рік і тільки в гуртожитках, коли па-
нує екзаменаційний дух, ніч перетво-
рюється на день, важкий і насичений, а
«Мівіна» стає невичерпним джерелом хар-
чування. Запам’ятається чи ні оцінка за
іспит, а от сама підготовка, шпори-бомби,
викликання Шари та інші студентські ритуа-
ли западуть у душу назавжди!

До речі, про це дійство знають не тільки
студенти, а й екзаменатори. Свідок – анек-
дот. Студенти складають іспит професо-
рові. Перша «п’ятірка» увійшла до ауди-
торії. Професор каже: «Відчиніть вікно!»
Студенти відчинили. «Ну, що сталося?»
«Шара залетіла!» – хором відповіли ті.  «Мо-
лодці, давайте заліковки!» Наступна
п’ятірка у піднесеному настрої заходить до
аудиторії. Професор також просить відчи-
нити вікно, запитує, студенти відповідають:
«Шара влетіла!» «Ой, ні мої любі! Це вона
вилетіла! Беріть білети!»

Тож бажаю всім і кожному, аби під час
наступної і всіх мійбутніх сесій вдавалося
входити в аудиторію і відчиняти вікно долі
тільки тоді, коли Шара влітає!

Тетяна Гілязетдінова,
група ПР-23.
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Óñüîãî çà ÷îòèðè ðîêè ìîëîäà ôóòçàëüíà
êîìàíäà «Óí³âåðñèòåò», ñòâîðåíà íà áàç³
ÑóìÄÓ â ëèñòîïàä³ 2000 ðîêó, äîñÿãëà íå-
àáèÿêèõ óñï³õ³â. Âæå íàñòóïíî¿ âåñíè êîìàí-
äà ñòàðòóâàëà ó ÷åìï³îíàò³ Ñóì ç ì³í³-ôóòáî-
ëó. Äåõòî ìîæå ââàæàòè, ùî ÿê ðîçïî÷íåø
ñïðàâó, òàêîþ âîíà ³ áóäå. Òà ÷è çìîãëè þí³
ôóòçàë³ñòè çðîáèòè ð³øó÷èé êðîê äî ïåðåìî-
ãè? Ùå é íåàáèÿêèé � ÷åòâåðòå ì³ñöå! Öüîãî
æ ðîêó «Óí³âåðñèòåò» ñòàâ áðîíçîâèì ïðèçå-
ðîì îáëàñíîãî ÷åìï³îíàòó. Çà 2001-é òà
2002-é ðîêè êîìàíäà ñòàëà ÷åìï³îíîì Ñóì ³
ïîâòîðèëà ñâ³é áðîíçîâèé óñï³õ íà îáëàñíî-
ìó ÷åìï³îíàò³. Îñ³íü 2002 òà Êóáîê Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè ç ôóòçàëó ïîäàðóâàëè íàøèì
óí³âåðñèòåò³âöÿì ï�ÿòå ì³ñöå (ñåðåä 29 ó÷àñ-
íèê³â).

Ó 2003 ðîö³ êîìàíäà âèéøëà íà ÷åðãîâèé
ùàáåëü ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³ � ñòàðòóâà-
ëè ó ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ñåðåä êîìàíä ïåð-
øî¿ ë³ãè, äå ïîñ³ëè øîñòå ì³ñöå òà çàñëóæè-
ëè áàãàòî ñõâàëüíèõ îö³íîê ôàõ³âö³â,
óáîë³âàëüíèê³â ³ òðåíåð³â êîìàíä-ñóïåðíèöü.
Äàë³ ùå êðàùå. Áåðåçåíü 2004 ðîêó � ó÷àñòü
ó ÷åìï³îíàò³ êðà¿íè ñåðåä êîìàíä âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â. ² � ïåðåìîãà!  Çàâäÿêè âå-
ëè÷åçí³é âîë³, ìàéñòåðíîñò³ ñóì÷àíè çàâîþ-

âàëè çâàííÿ ÷åìï³îí³â. Äâàíàäöÿòü ãðàâö³â
êîìàíäè ñòàëè êàíäèäàòàìè â ìàéñòðè ñïîð-
òó.     

Öåé íåñòðèìíèé ðóõ äî ïåðåìîãè íå çà-
ëèøèâñÿ îñòîðîíü óâàãè íàéñèëüí³øîãî ôóò-
çàëüíîãî êëóáó Óêðà¿íè � êè¿âñüêîãî «²íòåð-
êàñà». ßê ðåçóëüòàò, áóëî ï³äïèñàíî óãîäó,
çã³äíî ç ÿêîþ ÔÊ «Óí³âåðñèòåò» ñòàâ ôàðì-
êëóáîì êè¿âñüêî¿ êîìàíäè.

Óí³êàëüí³ñòü ÔÊ «Óí³âåðñèòåò» ó òîìó,
ùî âñ³ ãðàâö³ � ñòóäåíòè Ñóìñüêîãî äåðæàâ-
íîãî óí³âåðñèòåòó. Õî÷à íåð³äêî ³ ñòóäåíòè ç
³íøèõ óí³âåðñèòåò³â ïðàãíóòü ïîòðàïèòè íà
òðåíóâàííÿ êîìàíäè. Îêð³ì òîãî, ùî äâàíàä-
öÿòü ãðàâö³â îòðèìàëè çâàííÿ êàíäèäàò³â ó
ìàéñòðè ñïîðòó, â³äçíà÷èëèñÿ é ³íø³ ôóò-
çàë³ñòè. Êîâàëåíêî ªâãåí � êðàùèé áîìáàð-
äèð, âõîäèòü äî òð³éêè ë³äåð³â (íà éîãî ðà-
õóíêó äåâ�ÿòü çàáèòèõ ãîë³â). Êðàùèé áîì-
áàðäèð êîìàíäè ìèíóëîãî ñåçîíó Àíäð³é
Ãîí÷àðîâ â³äòåïåð âèñòóïàòèìå çà ëóãàíñüêó
êîìàíäó «Ëóã.Ò.Ê», ÿêà âæå äåáþòóâàëà ó
Âèù³é ë³ç³. Âîðîòàð Àíòîí Ãóìåíþê ó ãðóäí³
2004 ðîêó âèñòóïàâ çà çá³ðíó Óêðà¿íè íà
÷åìï³îíàò³ ñâ³òó (ñåðåä êîìàíä, äå º ³íâàë³äè
ç âàäàìè çîðó) â ì³ñò³ Ìàí÷åñòåð (Àíãë³ÿ).

Êîæåí ç ãðàâö³â ÷èìàëî çóñèëü äîêëàäàº
íà çìàãàííÿõ ³ òðåíóâàííÿõ, àëå ³ ïðî íà-
â÷àííÿ í³õòî íå çàáóâàº, áî ìàþòü  ³ òàì íå-
ïîãàí³ óñï³õè. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ çàâäàíü ôóò-
çàë³ñò³â íà íèí³øí³é ÷åìï³îíàò � âèáîðîòè
ì³ñöå â òð³éö³ ïðèçåð³â.                  

Íàòàë³ÿ ÃÎÍ×ÀÐÓÊ,
ãðóïà ÏÐ-24.
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ДО П’ЄДЕСТАЛУ 
Бескетболісти нашого

«Уніхіму» – лідери! Щоправ-
да, не закінчилося ще перше
коло, попереду чимало матчів
із сильними суперниками. Ос-
танні ж за часом ігри відбули-
ся в Сумах, у спорткомплексі
«Олімп» із командами ДО-
УФК з Дніпропетровська
(113:44 і 92-56) та «Шахтар» з
Павлограда (103:73 і 69:74).
Як бачимо, три перемоги і од-
на (безумовно, прикра) пораз-
ка. Спорт є спорт, всіляке
трапляється. Та все ж прогрес
у грі команди наявний. Хоча
кожного року схема проведен-
ня баскетбольного чемпіонату

змінюється, підсумкові їх ре-
зультати дають право на
порівняльний аналіз. Якщо в
сезоні 2001-2002 років коман-
да «Уніхім» зайняла тільки
дев’яте місце (до речі, для де-
бютантів зовсім непогано), а в
сезоні 2002-2003-го – шосте
(серед 24 команд), то в
чемпіонаті 2003-2004 року
вже стала призером, посівши
третє місце. А сьогодні наші
баскетболісти, як уже говори-
лося, на першому місці. Га-
даю, кожен з університетівців
бажає, аби тут вони залиши-
лись аж до закінчення
чемпіонату.

Наступний тур відбудеться
у Харкові. Влучних кидків у
кільце вам, уніхімівці!

Богдан ТКАЧЕНКО,
група ЖТ-41.

***
У 8-му турі ФК

«Університет» пере-
грав удома команду
«ІЕНТ» з Кременчука
(5:2), а в 9-му універ-
ситетівці грали в гос-
тях у Шостці, де впев-
нено перемогли міс-
цевий «Імпульс»
(10:3). Після першого
кола змагань сумчани
є одноосібними ліде-
рами, друге місце – у
«Дніпра» з Комсо-
мольська (відстає на
п’ять очок), а на тре-
тьому – «Київська
Русь-2» із Макіївки.

Зараз підопічні
С.Песоцького готу-
ються до другого ко-
ла, в якому 19 лютого
вдома поміряються
силою з харківською
командою «Олек-
сандр-НУВС» (ре-
зультат першого кола
5:1). Тож побажаємо
нашим футзалістам
повторити успіх, а
найкраще – прийти
19 лютого о 15-00 у
спорткомплекс Сум-
ДУ і підтримати їх
безпосередньо під
час матчу.

Дмитро
ДЕМЕНКО,

група ЖТ-41.

n ЗАПРОШУЄ КАВ’ЯРНЯ “МУЗОН”

– Cкажи, будь ласка, діджеювання – це
твоя основна справа в житті чи лише хобі?

– Важко сказати, тому що я – студент
HУВС і хочу отримати вищу освіту. Але не
буду приховувати, що захоплення музи-
кою займає більше мого часу, ніж навчан-
ня. До цього ж , цим способом я заробляю
собі на життя.

– Скільки разів і де ти влаштовував
вечірки?

– Влаштовував, звичайно ж, у Сумах,
десятки разів. Але професійно почав зай-
матися цим з початку зими 2004 року. До
цього траплялися лише андеграундні
вечірки.

– Сергію, я знаю, що ти виступав не ли-
ше в Сумах, але й в інших містах. Розка-

жи, в яких саме. Як тебе там зустрічали?
– Ну, я грав двічі в Ростові-на-Дону, в

Краснодарі, в Таганрозі. Запрошували в
Полтаву, Київ, але з особистих причин не
зміг там виступити. Але незабаром  буду-
таки виступати в столиці. Прийом у вище-
перелічених містах був відмінним, все про-
ходило на доволі високому рівні: крім го-
норару та проїзду, повністю оплачували
проживання, харчування, інше.

– А хто з відомих DJs був у тебе на
вечірках в Сумах?

– DJ JahWah із Києва, який постійно
грає на головних вечірках в нашій столиці,
DJ Lesha – один із самих популярних
drum’n’bass українських DJs, DJ Vanya,
який став Scratch Master Ukraine 2002 і,

який є одним з найкращих DJs України,
ну і, звичайно ж, постійний гість усіх моїх
вечірок, а також мій гарний друг DJ Angel
з Кременчука, з яким, до речі, я їздив на
останню вечірку в Ростов та Краснодар.

– На кого орієнтовані ці заходи? І як
можна дізнатися про те, де й коли вони
проводяться?

– Орієнтовані на людей, яким це й
справді цікаво, все інше не має значення.
За тиждень до будь-якої з вечірок
розміщується реклама в Інтернеті, на
афішах у місті, а також ця інформація роз-
повсюджується в колі зацікавлених лю-
дей.

– Я впевнена, що сумська молодь вдяч-
на тобі за те, що ти робиш. Як вважаєш,
яку роль відіграє проведення drum’n’bass
вечірок  в нашому місті?

– Ні для кого не секрет, що drum’n’bass
– це самий інтелектуальний, нестандарт-
ний і найбільш прогресивний напрямок в
сучасній музиці. В усіх розвинених
країнах світу на drum’n’bass вечірки при-
ходять по декілька тисяч людей. В Україні
drum’n’bass починає швидко розвиватися і
я не хочу, щоб Суми були винятком.

– Яким чином ти можеш переконати
людей, далеких від цієї культури, відвіду-
вати drum’n’bass вечірки?

– Важко сказати, кожен повинен
вирішити для себе, що йому потрібно, а що
– ні. Скажу, лише те, що люди, далекі від
цієї культури, вперше потрапивши на
вечірку, захотіли потрапити туди ще раз.
Останнім часом мені дуже багато надхо-
дить листів від людей, яким однієї вечірки
було замало і які прагнуть потрапити туди
ще раз.

Спілкувалася
Євгенія КУРОЧКІНА, група ПР-23.

ÍÎÂÀ ÕÂÈËß
Drum’n’Bass – öå íîâà òà ïðîãðåñèâíà êóëüòóðà. ²ñòîð³ÿ ¿¿ íàðîäæåííÿ ïî÷èíàºòüñÿ ùå

ç àôðèêàíö³â, ÿê³ âåëèêó óâàãó ïðèä³ëÿëè ðèòìó òà ñòâîðåííþ ðèòì³÷íèõ êîíôë³êò³â. Ñà-
ìå «÷îðí³» çàïðîâàäèëè ëàìàíèé ðèòì, óæå ¿õí³é ìóçèö³ áóëè ïðèòàìàíí³ åëåìåíòè
Breakbeat. Àôðèêàíö³, âèâåçåí³ ÿê ðàáè äî Íîâîãî ñâ³òó, ïðèâåçëè ç ñîáîþ öåé ðèòì íà
Àìåðèêàíñüêèé êîíòèíåíò. ²ç ñèíòåçó åëåìåíò³â ºâðîïåéñüêî¿ é àôðèêàíñüêî¿ êóëüòîâî¿
ìóçèêè âèíèêàº äæàç, êîòðèé äàâ ïî÷àòîê áàãàòüîì ñòèëÿì: ñîóëó, ðåã³, õ³ï-õîïó, äæàí-
ãëó òà ³í.

Íàïðèê³íö³ 1992 ðîêó, êîëè äîì³íóþ÷èé çâóê â õàðäêîð-êîìïîçèö³ÿõ âñå ùå áóâ
ñóì³øøþ ð³çêèõ, ïðîíèçëèâèõ ãîëîñ³â, âåñåëèõ íàâ³æåíèõ ìåëîä³é ³ «íåðâîâèõ» ðèòì³â
áëèçüêî 150 óäàð³â çà õâèëèíó, êîìïîçèö³ÿ «Waremouse» ïîêëàëà ïî÷àòîê ñòèëþ
Drum’n’Bass.

Ó 1995 ðîö³ âàæëèâó ðîëü ó ñòàíîâëåíí³ Drum’n’Bass-ìóçèêè â³ä³ãðàëè äâ³ ëîíäîíñüê³
êëóáí³ íî÷³: «Speed» – ùî÷åòâåðãà ó êëóá³ Mars òà «Metalheads» – ó êëóá³ Blue Note ùî-
íåä³ë³.

Çàðàç ìîæíà âèä³ëèòè äâà òàáîðè â Drum’n’Bass òóñîâö³ Âåëèêîáðèòàí³¿: MC Conrad,
DJ Blame, Peshey òà ³í., ÿê³ ñâî¿ìè çóñèëëÿìè ñòâîðèëè «intelligent» – íàïðÿìîê â Jangle
òà ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ äæàçîâèìè ãàðìîí³ÿìè; ç ³íøîãî áîêó – Metalheadz-Goldie, Alex
Reece òà ³í., – ¿ì ïðèòàìàííèé á³ëüø ïîõìóðèé òà æîðñòêèé ñòèëü.

Ç ïî÷àòêó 2004 ðîêó ñóìñüêèì ïðåäñòàâíèêîì Drum’n’Bass êóëüòóðè º äóæå òàëàíîâè-
òèé þíàê Ñåðã³é Êóâåêî, øèðîêîâ³äîìèé ñåðåä ìîëîä³ ÿê DJ SKP.

ЯБЛУКА ЗАХИЩАЮТЬ
ВІД ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН

У яблуках містяться речови-
ни, що сповільнюють ріст рако-
вих клітин. На думку вчених з
Корнельського університету,
вживання природних антиокси-
дантів у вигляді свіжих фруктів
є кращим спосодом профілакти-
ки злоякісних пухлин. Резуль-
тати дослідження були опуб-
ліковані у журналі «Nature».

Протипухлинну активність
екстракту яблук вивчали в лабо-
раторії на культурі клітин раку
товстої кишки і печінки. При
цьому було виявлене значне зни-
ження швидкості розмноження
уражених хворобою тканин.
Відомо, що певну захисну дію
має вітамін С, що міститься в яб-
луках, але його концентрація в
яблучному екстракті відносно
мала. Це наштовхує вчених на
думку, що в ньому присутні й
інші, більш активні, антиокси-
данти.

Антиоксиданти захищають
ДНК клітин від руйнуючої дії
активних форм кисню, так зва-
них вільних радикалів, які при
тривалому впливі можуть вик-
ликати перехід нормальних клі-
тин у злоякісні. 

У спорткомплексі СумДУ.
Триває внутрішньоуніверситетська спартакіада.
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Розповсюджується безкоштовно

ГАЗЕТА  СУМСЬКОГО  ДЕРЖАВНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ

n ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОГРАМИ

У літературній вітальні бібліотеки СумДУ відбулася презентація
програми Центрального Європейського університету для студентів
старших курсів і аспірантів у галузі економічних та математичних
наук, захисту довкілля, міжнародних відносин, філософії, соціології
та ін. Директор Харківського відділу міжнародного центру «Освіта»
Наталія Борисівна Булгакова розповіла про мету й умови участі у цій
програмі. На фото О.Королькова: фрагмент зустрічі харківської гості
зі студентами, аспірантами та викладачами економічного, механіко-
математичного та фізико-технічного факультетів.

n ПОДІЇ

26 січня 2005 року відбулася VII
звітно-виборна конференція первин-
ної  профспілкової організації Сум-
ського державного університету. З
доповіддю виступила голова В.О.Бо-
ровик. У роботі конференції взяла
участь представник ЦК галузевої
профспілки А.І.Клименко.
Детальний звіт про конферен-
цію читайте на 3 стор. газети

НОВИННИМ РЯДКОМ
*
Почесною грамотою Міністерства осві-
ти і науки України за підготовку студен-
тів до предметних олімпіад та їхню ор-
ганізацію нагороджені медфаківці
В.З.Сікора (завідувач кафедри норма-
льної анатомії), В.Е.Маркевич (завіду-
вач кафедри педіатрії №2), Р.А.Храмова
(доцент кафеди біохімії та фармаколо-
гії), В.Ю.Ільїн (викладач кафедри нор-
мальної анатомії). Тим же наказом наго-
роджено знаком «Відмінник освіти»
І.Ю.Висоцького (завідувач кафедри біо-
хімії та фармакології).
*
Підбито підсумки рейтингового опиту-
вання «Лідер регіону нової України»,
проведеного обласним прес-клубом.
Найважчим для респондентів, як зазна-
чили організатори, стало визначення
найавторитетніших людей. Загалом цей
пункт зібрав 55 прізвищ. До першої де-
сятки ввійшли три представники Сум-
ДУ: Леонід МЕЛЬНИК, професор – 14
балів, Ірина МЕРКУН, голова Студентсь-
кого братства Сумщини, студентський
ректор СумДУ – 11, Олександра ВЕС-
НИЧ, речник студентського руху спро-
тиву, студентка гуманітарного факуль-
тету – 7. Поряд –  Володимир ЧЕПІК,
член правління Студентського братства
Сумщини, студент мехмату – 5. 
*
8 лютого відбулася конференція трудо-
вого колективу СумДУ. Про підсумки ро-
боти університету звітував в.о.ректора
А.В.Васильєв, він же доповів про за-
вдання на 2005 рік та нові Правила
внутрішнього розпорядку університету,
які й були затверджені конференцією.
Крім цього, вона затвердила Положення
«Про студентське  самоврядування
СумДУ», доповідала про яке в.о.прорек-
тора Н.Д.Світайло. Обрала конференція
і членів Ученої ради СумДУ. Готується до
друку більш детальна інформація про її
хід і підсумкові рішення.
*
14 лютого в СумДУ починається місяч-
ник здорового способу життя. Передба-
чається проведення таких заходів, як
«Молодь без тютюну», «Молодь проти
СНІДу і наркотиків», брейн-ринги (для
школярів і студентів) з відповідною те-
матикою, лекції фахівців медичного фа-
культету, зустрічі з представниками мі-
ліції та прокуратури тощо. Кафедра фіз-
виховання оголосила конкурс рефе-
ратів на тему «Я обираю здоровий спо-
сіб життя». А ще під час кураторських
годин у БК «Хімік» відбуватиметься
зустріч студентів з австралійським ціли-
телем Миркохромишем, який пропагує
такі правила поведінки і поводження
людини в соціумі, які сприяють здо-
ров’ю як фізичному, так і духовному.

ВІТАЄМО
Згідно з відповідним По-

ложенням Вченої ради по-
чесне звання «Заслужений
професор Сумського дер-
жавного університету»

ПРИСВОЄНЕ:
БОРИСЕНКУ

Олексієві Андрійовичу,

ЗАЛОЗІ
Вільямові Олександровичу,

КОВАЛЬОВУ
Ігореві Олександровичу,

МАРЦИНКОВСЬКОМУ
Володимирові Альбіновичу,

ФІЛЬШТИНСЬКОМУ
Леонідові Аншеловичу. 

Ùîðîêó íàïðèê³íö³ ñ³÷íÿ, à ñàìå 25-
ãî, íàéãîëîâí³øèì â Óêðà¿í³ (à â³äòàê ³ â
ÑóìÄÓ) ñòàº ³ì�ÿ Òåòÿíà. Êóëüì³íàö³ºþ
öüîãî, Íàéòåòÿí³øîãî, äíÿ ñòàëà êîí-
êóðñíî-ðîçâàæàëüíà ïðîãðàìà, â ÿê³é
âçÿëè ó÷àñòü Òåòÿíè (âèêëàäà÷ ³ ñòóäåíò-
êà) ç ³íæåíåðíîãî, ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íî-
ãî, ãóìàí³òàðíîãî, åêîíîì³÷íîãî ôàêóëü-
òåò³â, à òàêîæ ïðîôáþðî ÀÓÏ (àäì³-
í³ñòðàòèâíî-óïðàâë³íñüêèõ ñòðóêòóð).
Âîíè ïðåäñòàâèëè âëàñí³ «â³çèò³âêè»,
ïðîäåìîíñòðóâàëè ñâî¿ êóë³íàðí³ çä³á-
íîñò³ â êîíêóðñ³ «Ãîñïîäàðî÷êà», ìàòå-
ðèíñüê³ � ó êîíêóðñ³ «Ñïåëåíàé äèòèíó»,
à ³íòåëåêòóàëüí³ òà òâîð÷³ � ó êîíêóðñ³
«Åðóäèò» òîùî. Ñóòî ÷îëîâ³÷îìó æóð³ íà
÷îë³ ç Ñ.Ï.Õîìóòèííèêîì (ðå÷íèê â.î.
ðåêòîðà À.Â.Âàñèëüºâà) äîñèòü ñêëàäíî
áóëî âèçíà÷èòè Íàéòåòÿí³øó Òåòÿíó, à
÷îìó, ñïîä³âàºìîñü, ³ áåç êîìåíòàð³â çðî-
çóì³ëî: êîæíà íåïîâòîðíà, ìàº îñîáëèâó
ðîäçèíêó, êîæíà âì³º ÷àðóâàòè ïîãëÿäîì,
êîæíà... Àëå æ òàê çàâåäåíî ó íàøèõ ÷î-
ëîâ³ê³â, ùî çàâæäè îáèðàþòü îäíó, ïðè-
íàéìí³ îô³ö³éíî. Ùîïðàâäà, äîâåëîñÿ
çðîáèòè âèíÿòîê ³ íàçâàòè Íàéòåòÿí³øè-
ìè îäðàçó äâîõ � Òåòÿíó Êóçíºöîâó (äî-
öåíòà êàôåäðè æóðíàë³ñòèêè ³ ô³ëîëîã³¿)
òà Òåòÿíó Áàðñóê (ñòóäåíòêó ãóìàí³òàð-
íîãî ôàêóëüòåòó, êàôåäðà ïåðåêëàäó). Íà
ð³âíèõ ç íèìè çìàãàëèñÿ ³ ïðåäñòàâíèö³
ïðîôáþðî ÀÓÏ Òåòÿíà Îâ÷àðîâà é Òåòÿ-
íà Øîïåíñüêà, ÷àð³âíèö³ ó âå÷³ðí³õ ñó-
êåíêàõ.

Íà ôîòî Îëåêñàíäðà Êîðîëüêîâà:
Íàéòåòÿí³ø³ Òåòÿíè ç ãóìàí³òàðíîãî

� Êóçíºöîâà ³ Áàðñóê.

Ó Â×ÅÍ²É ÐÀÄ²
ÑóìÄÓ

Íà ïåðøîìó â íîâîìó êàëåíäàðíîìó ðîö³
çàñ³äàíí³ çàòâåðäæåíî ê³ëüêà âàæëèâèõ Ïîëîæåíü.
Çîêðåìà � ïðî â³ää³ë ïîçàíàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè, ïðî
ïðîáëåìíó ëàáîðàòîð³þ «Öåíòð ñîö³àëüíî-
ãóìàí³òàðíèõ àñïåêò³â ðåã³îíàëüíèõ äîñë³äæåíü»,
ïðî êîíêóðñ ïðîåêò³â íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò, ÿê³
ô³íàíñóþòüñÿ çà ðàõóíîê êîø-ò³â äåðæàâíîãî
áþäæåòó òîùî. Ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ íîìåð³â
«Ðåçîíàíñ» ³íôîðìóâàòèìå ïðî ¿õ ðåàë³çàö³þ íà
ïðàêòèö³.

Îêðåìî ñë³ä çãàäàòè Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê
ïðîâåäåííÿ íàóêîâèõ ³ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ íàðàä,
êîíôåðåíö³é, ñèìïîç³óì³â, ñåì³íàð³â. Ó íüîìó,
çîêðåìà, çàçíà÷àºòüñÿ, ùî äîö³ëüí³ñòü ïëàíóâàííÿ
³ ïðîâåäåííÿ íàóêîâèõ ³ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ çàõîä³â
ó ÑóìÄÓ âèçíà÷àºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ïðîïîçèö³¿
ôàêóëüòåò³â òà êàôåäð. Âèçíà÷åí³ òàêîæ çàãàëüí³
ïîëîæåííÿ ïðî íàóêîâ³ òà íàóêîâî-òåõí³÷í³ çàõîäè,
òåðì³íè ïîäàííÿ çàÿâîê íà ¿õ ïðîâåäåííÿ, ôóíêö³¿
îðãêîì³òåò³â, ïðàâèëà îôîðìëåííÿ çàÿâîê,

çâ³òí³ñòü ïðî ïðîâåäåí³ çàõîäè òîùî. Çîêðåìà â
Ïîëîæåíí³ ãîâîðèòüñÿ, ùî ³í³ö³àòîðè
âñåóêðà¿íñüêî¿ àáî ì³æíàðîäíî¿ êîíôåðåíö³¿ ÷è
³íøîãî íàóêîâîãî çàõîäó ïîâèíí³ ïîäàòè çàÿâêó
ïðî ¿¿ ïðîâåäåííÿ ïðîðåêòîðîâ³ ç íàóêè ó
âåðåñí³�æîâòí³. À âæå ïðîðåêòîð íà Â÷åí³é ðàä³
ïîäàº ïîâíèé ïåðåë³ê çàõîä³â.

Íà îñîáëèâó óâàãó çàñëóãîâóº ³ Ïîëîæåííÿ ïðî
ñòóäåíòñüêèé ãóðòîæèòîê ÑóìÄÓ. Â íüîìó
âñòàíîâëþþòüñÿ ïðàâèëà íàäàííÿ æèòëîâî¿ ïëîù³
â ãóðòîæèòêàõ ÑóìÄÓ, êîðèñòóâàííÿ ãóðòî-
æèòêàìè òà ¿õ óòðèìàííÿ. Ö³êàâèì äëÿ ïåðåñ³÷íîãî
ñòóäåíòà áóäå, íà íàø ïîãëÿä, ïóíêò ïðî òå, ùî
îðäåð íà çàìåøêóâàííÿ â ãóðòîæèòêó íàäàºòüñÿ
âñ³ì ïåðøîêóðñíèêàì, ÿê³ ïîòðåáóþòü ãóðòîæèòêó,
à âæå ñòóäåíòàì ñòàðøèõ êóðñ³â � ëèøå çã³äíî ç³
ñï³ëüíèì ïîäàííÿì ñòóäåíòñüêîãî ðåêòîðàòó òà
äåêàíàò³â ùîäî ì³ñöÿ ñòóäåíòà ó â³äïîâ³äíîìó
ðåéòèíãó. Â ïðèéíÿòîìó Ïîëîæåíí³ äåòàëüíî
âèïèñàí³ îáîâ�ÿçêè àäì³í³ñòðàö³¿ ÑóìÄÓ òà îáî-
â�ÿçêè ñòàðøîãî àäì³í³ñòðàòîðà. Çà âåëèêèì
ðàõóíêîì, äëÿ ñòóäåíò³â íàñòàëè ïðåêðàñí³ äí³:
æîäíèì ñëîâîì â îçíà÷åíîìó Ïîëîæåíí³ Â÷åíà
ðàäà íå îáìîâèëàñÿ ïðî îáîâ�ÿçêè ñàìèõ ñòóäåíò³â.

Õ¿…“≈“flÕ≤ÿ≤ « “≈“flÕ
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ÑÒÓÄÇÀÃÎÍÀÌ
ÑÓÌÄÓ– 35!

У шістдесятих роках минулого століття їх називали шко-
лою змужіння характерів  і громадського становлення
юнаків та юнок. У нашому навчальному закладі, який був
тоді філіалом у складі Харківського політехнічного інституту,
перші студбійці з’явилися в 1968 році: 15 з них  працювали

на цілині, 15 – на будівництві «ЛЕП-500» (м.Сургут Тюменсь-
кої обл.) під лозунгом «Трудно жити без роботи, але ми не
боїмося труднощів». Перші ж студентські будівельні загони
з’явилися через рік, в 1969-му. Загін «Моноліт-69» (коман-
дир А.Стеблянко, комісар Л.Подворчанський) працював у
Каховці на будівництві орошувальних систем. А другий – у
склад 50 бійців – на будівництві хімкомбінату в Сумах. Че-
рез два роки комісар загону «Моноліт-71» А.В.Васильєв за
ударну працю та вміле керівництво нагороджений меда-

ллю. Так-так, той са-
мий Анатолій Васи-
льович, який вико-
нує сьогодні обо-
в’язки ректора Сум-
ДУ. Студбійцями
свого часу побували
й проректор СумДУ
М.І.Волков, і завіду-
вач кафедри еко-
номіки, професор
Л.Г.Мельник, і бага-
то інших універси-
тетівців при посадах
та вчених званнях.
Усіх – з ювілеєм!

Н. ЧИКАЛОВА.

На фото:
Перший студ-

загін «Моноліт-69»
перед від’їздом

до Каховки.

На початку 70-х років  у титрах пе-
редач Сумської студії телебачення ча-
сто зустрічалося прізвище теле- й
кінооператора Миколи Руденка, який
потрапив у молодий, надзвичайно
творчий штат її колективу одразу після
школи, пройшов професійне станов-
лення під опікою фаната цього ремес-
ла – Євгена Махонька. Був співавто-
ром телепрограм „Біля зеленої карти
Сумщини”, „Рідна земля”, „Нагороди
знаходять героїв”, тележурналу  „О2”.
Як пригадує їх  тодішній редактор Лідія
Рижкова,  вирізнявся Микола Іванович
з-поміж колег виваженістю, доброзич-
ливістю, абсолютним спокоєм. Навіть
присвятила йому вірш: «Оператор Ми-
кола Руденко. В окулярах. Точний  – як
кадр...»

– Хто б міг подумати, що  нашому
найскромнішому, вишуканому за ма-
нерами колезі  випаде згодом працю-
вати в екстремальних умовах далекої
Тюмені! – говорить зірка екрана Сум-
щини Людмила Костянтинівна Чугай. –
Але на те й дається журналістська до-
ля, щоб в усьому „випробувати” харак-
тер того, хто обрав собі цей нелегкий
фах. А хіба ми всі тоді не були ”екстре-
малами”?  Доводилося працювати  в
таких жахливих  умовах, що зараз і не
віриться, однак попри все умудрялися
ще й на УТ і  ЦТ готувати обов’язкові
тоді кінорепортажі. Навіть одруження
моїх колег зазвичай проходили на те-
лестудії, в перервах поміж підготов-
кою спецвипусків...

Після теплого Причорномор’я, де
М. Руденку випало  працювати  на Со-
чинській студії телебачення, за жит-
тєвими обставинами сумчанин опи-
няється в столиці нафтовиків Сибіру –
місті Нєфтеганську. Ось тут і пройшов
усі „ази” екстремальної журналістики,
котра незабаром, як мені відомо, вив-
чатиметься як окремий спеціальний
курс. Але – це теорія. А практиком-ек-
стремалом Микола Іванович став, за
твердженням його колег, у Сумах, бо
на тогочасній студії телебачення люди

іншого гарту просто не затримували-
ся. Спершу літав у небі рідної  Сумщи-
ни на  стареньких „кукурудзяниках” (
знали б ви що то за „насолода”!),  а
згодом – на невтомних гелікоптерах
„борознив” у небі Сибіру десятки ти-
сяч, дуже часто – ризикованих кіло-
метрів. Працював спецкором – фото- і
кінооператором газовидобувного уп-
равління, готував матеріали про не-
просте життя його колективу в газети
й журнали, хоча в трудовій книжці зна-
чилося, що він – начальник відділу...

Про відданість журналіста-кіноопе-
ратора, фотографа обраному фаху
нині свідчать нагороди майстра, кот-
рий уже перебуває на заслуженому
відпочинку, хоча й не розстається з
фотоапаратом, відеокамерою. Тільки
тепер намагається якомога довше бу-
вати серед природи, в яку залюблений
з дитинства.  Для Миколи Івановича
Руденка найвищою нагородою було і є
визнання його праці людьми, з якими
йому судилося зустрітися на перво-
путках долі. З ними, особливо з героя-
ми зйомок, надзвичайних і неординар-

них ситуацій, підтримує контакти уп-
родовж багатьох років. Власне, харак-
тер роботи сформував і його  вдачу:
надійний, розсудливий, виважений.

Нечасто він телефонує  і приїздить
до Сум. Тут його завжди з радістю
зустрічають і давні та нові друзі в ко-
лективі ОДТРК,  і в сім’ї  рідного брата
Олександра, де основи професійної
журналістики наполегливо „студіює”
тепер його племінниця, студентка-
третьокурсниця нашої кафедри  Аня

Руденко. Нещодавно вона дебютувала
як літредактор поетичної збірки „Мос-
ти любові” київського автора Миколи
Нестеренка. Зараз редагує докумен-
тальні матеріали, що увійдуть до книги
про історію міліції Сумщини. Є в ній, до
речі, й розповіді про журналістів у
формі вартових правопорядку. 

Спілкуючись із цією  мужньою, об-
дарованою й розумною дівчиною, я
подумав, що саме їй, можливо, колись
випаде писати підручник чи книгу про
представників, так званої, екстре-
мальної журналістики. Спогади її
рідного дядька, котрого ви бачите на
світлині і який, скориставшись наго-
дою, передає всім новорічні вітання,
можливо,  також будуть  використані у
її майбутньому дослідженні.

Сашко  Кривець,
першокурсник СумДУ.

На світлині з архіву Лідії Рижко-
вої кінооператор-журналіст Мико-
ла Руденко, – один із першопро-
ходців Сумської студії телебачен-
ня. 

Çíàìåííi äàòè
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50 років тому (1955 р.)
Відбувся перший випуск навчально-

консультаційного пункту. Дипломи та
звання інженера-механіка отримали 7 чо-
ловік.

45 років тому (1960 р.) 
В травні, на базі навчально-консуль-

таційного пункту було створено Сумський
загальномеханічний факультет Україн-
ського заочного політехнічного інституту.

35 років тому (1970 р.)
Вперше вищий навчальний заклад

представлений на міжнародному сим-
позіумі «Насоси і компресори» (м. Лейп-
ціг). З доповіддю виступив завідувач ка-
федри «Гідравлічні машини й засоби ав-
томатизації» доцент В.В.Мамотенко. Філії
підпорядковано загальнотехнічний фа-
культет, який раніше входив до складу
Київського політехнічного інституту.

30 років тому (1975 р.)
Створено кафедру металорізальних

верстатів та інструментів, лабораторію
механічної естетики. Хокейна команда за-
кладу виборола друге місце серед сту-
дентських команд, поступившись лише
досвідченим хокеїстам Київського полі-
технічного інституту фізкультури.

25 років тому (1980 р.)
Організована галузева лабораторія

грануляційного обладнання, науковим
керівництвом якої став доктор технічних
наук, професор Б.Т.Холін. Проведено
перший конкурс «Золотий інтеграл» се-
ред студентів-першокурсників. У зимовій
спартакіаді Міністерства вищих навчаль-
них закладів України наші спортсмени
зайняли І загальнокомандне місце.

20 років тому (1985)
Розпочато підготовку студентів зі

спеціальності «Промислова електроніка»
з денною формою навчання в кількості 53
осіб. Відкрито підготовче відділення слу-
хачів (75 осіб) з денною формою навчан-
ня.

15 років тому (1990 р.)
Створено Сумський фізико-техно-

логічний інститут. На базі кафедри вищої
математики з’явилася кафедра приклад-
ної математики.

10 років тому (1995 р.)
Відкрита перша гуманітарна спеціаль-

ність «Перекладач». Створено інженер-
ний, механіко-математичний, фізико-
технічний факультети. Кафедру теоретич-
ної механіки перейменовано на кафедру
загальної механіки і динаміки машини.
Відкрито четверту спеціалізовану раду по
захисту кандидатських дисертацій під го-
ловувавнням професора В.А.Марцин-
ківського.

5 років тому (2000 р.)
Відкрито і організовано навчання у 7

нових навчально-консультаційних пунк-
тах. Організовано підготовку фахівців зі
спеціальності «Правознавство» за заоч-
ною формою навчання у містах Ромни і
Шостка. Вперше реалізовано прийом на
3-й курс випускників машинобудівного
коледжу за всіма спеціальностями інже-
нерного факультету. Створено студентсь-
кий ректорат.

n ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ СВІТЛИНИ

ТАК  НАРОДЖУЄТЬСЯ 
”ЕКСТРЕМАЛЬНА” 
ЖУРНАЛІСТИКА,

АБО НОВОРІЧНЕ
ВІТАННЯ ВІД

СУМЧАНИНА-СИБІРЯКА
МИКОЛИ РУДЕНКА
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Багато чого в житті кожного
з нас було вперше. Кожен ро-
бив колись перший са-
мостійний крок, вимовляв пер-
ше своє слово, сідав за першу
свою парту...  Але ж рух буває не
лише у просторі, а слова «до-
рослішають» разом з нами, на-
буваючи все нових і нових зна-
чень, а першу парту, змінюють
інші, бо врешті-решт вчимося
ми протягом усієї земної долі,
яка й виставляє нам оцінки за
вчинки та слова. Іноді ж слова і є
вчинками, а трапляється це і
тоді, коли намагаємося висло-
вити свої враження від оточую-
чого світу в образній формі,
тобто у літературних чи мис-
тецьких творах. Наскільки ці
спроби вдалі, чи заслуговують
на увагу інших?  Запитання ці не
можуть не цікавити кожного ав-
тора таких «вчинків». Тож
бібліотека СмуДУ разом з кафе-
дрою журналістики і філології
вирішили започаткувати літера-
турно-публіцистичний конкурс
«Перше визнання», під час яко-
го досвідчені фахівці-мовники
та професійні письменники
визначали переможців серед
його учасників. До складу журі
увійшли такі знані не лише в Су-
мах мовники та літератори, як
завідувач кафедри журналісти-
ки та філології, шеф-редактор
газети «Резонанс» Олена Тка-
ченко, голова обласної ор-
ганізації Національної Спілки
письменників України, заступ-
ник головного редактора газети
«Сумщина» Олександр Вертіль,
головний редактор газети «Су-
ми і сумчани» Ірина Панасенко,
старші викладачі кафедри
журналістики та філології Ва-
силь Чубур і Володимир
Садівничий, а очолив журі та-
кож професійний письменник,
координатор відомого в Україні
літературного конкурсу «Коро-
нація слова», головний редак-
тор журналу «Вісник Національ-
ної ради України з питань теле-
бачення і радіомовлення» Ми-
кола Гриценко. 

Організатори конкурсу не
сподівались, що виявиться
стільки бажаючих взяти в ньому
участь. Протягом місяця було

надіслано  більше чотирьох де-
сятків добірок поетичних та
прозових творів від студентів з
усіх факультетів. Рівень досить
значної частини з них виявився
цілком пристойним, що відзна-
чили всі члени журі. Хоча в умо-
вах конкурсу і зазаначалось, що
надіслані рукописи не рецензу-
ються, при підведенні підсумків
конкурсу була дана детальна
оцінка і загального рівня творів
конкурсантів, і кожного з при-
зерів. Підводились же ці
підсумки в святковій атмосфері
переповненої вщерть літера-
турної вітальні. Всі учасники от-
римали подарунки, серед яких
була і книга австралійського
письменника Сергія Домазара
«Замок над Водаєм», видана
спонсором конкурсу МЦ «Со-
бор», а призерам та перемож-
цям були вручені також і твори
класиків, інша раритети, надані
бібліотечно-інформаційним
центром СумДУ. Пропонуємо
увазі читачів твори переможців
та призерів у номінаціях прози
та поезії. Прозові твори Олек-
сандра Федорова (фізтех), який
став переможцем, досить ве-
ликі за обсягом і будуть надру-
ковані окремо в наступних но-
мерах газети. Повідомляємо,
що триває підготовчий етап
проведення наступного конкур-
су «Перше визнання», про поча-
ток якого «Резонанс» обов’яз-
ково повідомить.

Сегодня мы летали...  Со скоростью
недоступной даже птицам, на крыльях
восторга и радости  взмывали к
белоснежным барашкам облаков. Ныряли
в них.... А поднимаясь, парили над
сказочной страной пушистых бестелесых
клубков, под которыми не видно было и
лоскутка земли. Солнце опалило нас
лучами, приветствуя дерзнувших
приблизиться к нему. Мы радостно
помахали в ответ и спрятались от него в
огромном густом облаке... А потом
носились вниз и вверх, то выныривая из
влажной белой пучины, то снова прячась в

ней, кувыркались, кричали, смеялись...
Долго ли нам осталось летать? Ведь

скоро повзрослеем, а взрослые летать не
умеют. Не верят, что можно раскинуть руки

и вознестись над миром, наслаждаясь
полетом. В небольшом разрыве между
облаками, далеко внизу показалась
горстка людей. Они замахаль нам руками,
но присоединиться не поспешили.
Взрослые... Почему они перестали верить,
что летать умеют не только птицы?  Говорят,
раньше даже старики летали. А потом люди
перестали верить... верить в рай и ад,
вечную молодость, в Бога...  когда-нибудь
они перестанут верить даже в земную
радость, любовь, счастье...

Сегодня мы летали... Не в последний ли
раз?

Ярослав Склабинський
(друге місце,

механіко-математичний
факультет)

КОГДА МЫ УМЕЛИ
ЛЕТАТЬ

* * *
Покореженные грани
Я ломаю своим лбом,
Все от этого устали,
Ну и что же, поделом.
Оторвался потолок
И хотел казаться небом –
Только жаль, что он не смог
Выпасть ни дождем, ни снегом...
Я сильней бетона, впрочем,
Может быть сильней и ты;
Иногда ночами точишь
Ты осколки от мечты.
Прыгнув вверх, летишь в объятья
Снов, рожденных наяву.
Молишься, узрев распятье,
Но подняв подолы платья,
Каждому и никому
Не отдана...

* * *
Разбежаться и выпрыгнуть из этого мира,
И вырвать тебя, если ты не откажешь.
Снять обувь, одежду и выбросить тело,
Стать неприметными. Слившись однажды,

Уж не быть пролитыми в сито причинное.
Молчать от слабости великих слов,
Не быть ни женщиной и ни мужчиной, 
А просто быть и зваться так: любовь.

* * *
Выорать бы чувства, выплакать, 
Бросить бы себя бездною,
Захлебнуть бы то, что вылакать
Неспособен котенок разнеженный.

Искромсать бы мечту идиотскую
И дать миру новую, живую.
Разорвать бы сердце умершее
И впустить в него кровь молодую.

Раскалечить, разломать, растрескать
Слепые от нежности поддельной
Умы, которые привычно и нелепо
Плюют на истину похмельно...

Олексій Братушка
(перше місце,

інженерний факультет)

НЕРУХОМІСТЬ
Все здолала нерухомість:
Стало казкою кохання,
Гине пісня, а натомість
Чути шлунків коливання.
Де співці нової ери,
Що творять світи незнані? –
Зачахає від холери
Нерухомість на дивані.
Що без змісту є оздоба?
Хто із вічності озветься?
Нерухомість – це хвороба, 
Що вража глибини серця.
Час – це потяг без зупинки,
Всі в одному ешелоні.
З мертвих мрій

ростуть будинки –
Злі, холодні, нерухомі.
Місто спить в обіймах ночі.
В небо вулиць б’ють софіти.
«Нерухомість»,

– стовп шепоче,
Але я ще хочу жити.

* * *
В твоих очах играет

желтый зайчик,
Ласкает сумрак наше тет-а-тет.
Как мне понять,

что огонек сей значит?
В каких глубинах

кроется ответ?

Поглядываешь в угол деловито,
Но, белый и пушистый,

ты смешон.
К ногам прижавшись,

просишь о защите,
Мурлычишь сказку,

нагоняешь сон.

Кружатся стрелки
в гонке неизбежной,

Подобно воску
тает твой рассказ.

И в темноте сочувственно
и нежно

Струится верность
из кошачьих глаз.

Вікторія Фесенко
(друге місце,

гуманітарний факультет)
У РОМАШКОВІМ ПОЛІ

У ромашковім полі
Там блукали дві долі
Серед пахощів скошених трав.
М’ята, рута й меліса
Розіслались під лісом...
Їх давно вже ніхто не збирав.

Обнялися дві долі,
І вінки барвінкові
Попливли над житами у даль.

Понад ставом широким,
Де ледь чутно глибокий
Дзвін, що в кузні

плекає коваль.

Так приходять дві долі
Із світанком ранковим,
Усміхаються роси до них.
І ніхто їх не бачить.
Лише чутно, як плаче
Мак червоний сльозами землі.

Анна Коваленко
(гуманітарний факультет)

* * *
Разреши мне высадить
крокусы в саду,
пусть я не изыскана,
пусть я не найду,
что сказать надменному,
гордому, как ты,
кавалеру сменному,
баловню судьбы.
И в его пьянящие
хищные глаза,
к дьяволу манящие,
мне смотреть нельзя.
Разреши мне выбросить
черствый хлеб во двор,
может быть, хоть птицами
запестреет он.

Тетяна Луценко
(друге місце,

заочний факультет)

* * *
Минають дні, години, тижні, роки.
Минає сніг, що тане на землі...
Не зроблені на зустріч вчасно кроки
Нас по кутках безмежжя розвели...
Ну що тут вдієш?

Схаменутись вчасно
Ми не змогли. Крізь гіркоту образ
Іде життя...  Минає своєчасно...
І знов живемо ми... В останній раз...
В останній раз ми щось в житті шукаєм
Примусивши себе вперед іти.
Що саме? – і самі того не знаєм,
Та те, що втратив, – більше не знайти...
Думки примарні нас ще повертають
У те минуле, що пішло кудись,
Та сни проходять... І думки зникають

Як зникло те, чим жили ми колись...
Лише красу пустелі крижаної
Нам залишають сірі дні життя.
А кольори забрала із собою
Та мить, в яку немає вороття...
І знову не пройти по тій стежині,
Що прокладала шлях нам до зірок.
Так буде завжди...
Завжди... І віднині
В країну мрій вже не зробити крок...

* * *
Я так устал от жизни суетливой
И нет в душе безумного огня...
Пусть будет жизнь хоть у других счастливой
Коль не была счастливой у меня...
Не смог найти я в этой жизни смысла,
Но видел в ней предательство и ложь...
И жизнь моя на волоске повисла,
И весь мой мир на кладбище похож...
Вся жизнь – обман, сжигающий сознанье,
Тернистый путь, указанный судьбой,
Мир лжи вокруг, лишенный пониманья,
Где каждый враг смеется над тобой.
Я так устал от жизни суетливой
И нет в душе безумного огня...
Пусть будет жизнь хоть для других счастливой,
Раз несчастливой стала для меня...

Олександр Зайченко
(третє місце,

механіко-математичний факультет)



Лютий 2005 р. №№ 1-24

� Êîëè ó 2002 ðîö³ ìåíå çàïðîñèâ äëÿ
áåñ³äè ç ïðèâîäó â³äêðèòòÿ íîâî¿ ñïåö³àëü-
íîñò³ À.Â.Âàñèëüºâ, òîä³ ùå ïåðøèé ïðîðåê-
òîð, � ãîâîðèòü çàâ³äóâà÷ êàôåäðè çàãàëü-
íî¿ åëåêòðîòåõí³êè êàíäèäàò òåõí³÷íèõ
íàóê, äîöåíò ².Ë. ËÅÁÅÄÈÍÑÜÊÈÉ, � ìè ç
íèì ÷³òêî ðîçóì³ëè, ÿêó íåëåãêó ñïðàâó ðîçïî-
÷èíàºìî. Ïîñòàâëåíå çàâäàííÿ áóëî îáãîâîðå-
íå ³ íà çàñ³äàíí³ êàôåäðè. Ð³øåííÿ ïðèéíÿëè
îäíîãîëîñíå � áóäåìî ïðàöþâàòè ³, äîðå÷íî

ñêàçàòè, ïðàöþºìî... Ç òîãî ÷àñó ³ äî ñüîãîäí³
çðîáëåíî ÷èìàëî: ââåäåíà äî íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó ëàáîðàòîð³ÿ ç êóðñó «Åëåêòðîïîñòà-
÷àííÿ», ãîòóºòüñÿ äî ââåäåííÿ â ä³þ ëàáîðà-
òîð³ÿ ç êóðñó «Ðåëåéíèé çàõèñò òà àâòîìàòè-
êà», ïðîâîäèòüñÿ ïîñò³éíà ðîáîòà ïî ïðèä-
áàííþ íàâ÷àëüíî¿ ë³òåðàòóðè ç³ ñïåö³àëüíîñò³,
êàôåäðà ìàº ïîâíå ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ç
äèñöèïë³í, ùî âèêëàäàþòüñÿ íà ñüîãîäí³øí³é
äåíü òîùî.

Ë³öåíç³éíèé îáñÿã ïðèéîìó � 50 îñ³á. Æî-
äåí âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä íàøî¿ îáëàñò³
íå ãîòóº ôàõ³âö³â òàêîãî ïðîô³ëþ. Ïîðÿä ç³
ñòâîðåííÿì ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàç³ îñîá-
ëèâà óâàãà ïðè ï³äãîòîâö³ ñòóäåíò³â
ïðèä³ëÿºòüñÿ êîìï�þòåðèçàö³¿ íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó. Âåëèêó ïðàêòè÷íó äîïîìîãó â ñòà-
íîâëåíí³ ñïåö³àëüíîñò³ íàäàþòü ÂÀÒ «Ñóìè-
îáëåíåðãî» òà Ñóìñüê³ ìàã³ñòðàëüí³ åëåêòðî-
ìåðåæ³. Çà ùî ìè ùèðî ¿ì âäÿ÷í³.

Âðàõîâóþ÷è òå, ùî â³äêðèòòþ ñïåö³àëü-
íîñò³ «Åëåêòðîòåõí³÷í³ ñèñòåìè åëåêòðîïîñ-
òà÷àííÿ» ïåðåäóâàëà ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â íà-
ïðÿìêó «Åíåðãîìåíåäæìåíò» çà ñïåö³àë³-
çàö³ºþ «Åíåðãåòè÷í³ ñèñòåìè» ïðîòÿãîì
òðüîõ ðîê³â � ñêëàëàñÿ äîáðà òðàäèö³ÿ: ïðî-
ôåñ³éíå ñâÿòî � Äåíü åíåðãåòèêà � â³äçíà÷àòè
ðàçîì ³ç ïðîâ³äíèìè åíåðãåòè÷íèìè ï³äïðè-
ºìñòâàìè. Ìèíóëèé ð³ê íå ñòàâ âèíÿòêîì: 23
ãðóäíÿ â ¿äàëüí³ ÑóìÄÓ ç³áðàëèñÿ ñòóäåíòè,
âèêëàäà÷³ òà ñï³âðîá³òíèêè êàôåäðè. Ñåðåä
ãîñòåé � ïðåäñòàâíèêè åíåðãåòè÷íèõ ï³äïðè-
ºìñòâ ì³ñòà. Çàéøëè òàêîæ ïðèâ³òàòè íàñ ç³
ñâÿòîì â.î. ðåêòîðà À.Â.Âàñèëüºâ òà äåêàí
ô³çèêî-òåõí³÷íîãî ôàêóëüòåòó Ã.Ñ.Âîðîáéîâ.
×àñ ïðîëåò³â øâèäêî: íàãîðîäè êðàùèì ñòó-
äåíòàì, êîíöåðò õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³,
êîíêóðñ ñò³íí³âîê, ðîçèãðàø ëîòà, ³ãðè òà êîí-
êóðñè � ñóìóâàòè íå äîâåëîñÿ í³êîìó.

Çâè÷àéíî, ñâÿòî ñâÿòîì, òà ãîëîâíå íàøå
çàâäàííÿ � íàâ÷àòè ³ íàâ÷àòèñÿ. Óâåñü ñêëàä
êàôåäðè � 12 âèêëàäà÷³â, ç ÿêèõ 5 êàíäèäàò³â
íàóê, � íàö³ëåíèé íà ñåðéîçíó ïðàöþ. Öåé
òâîð÷èé äóõ íàìàãàºìîñü ïåðåäàòè ³ ñòóäåí-
òàì. Íàøà ìåòà � ï³äãîòóâàòè âèñîêîêâà-
ë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â-åëåêòðèê³â, ÿê³ çäàòí³
ïðàöþâàòè ó íåïðîñòèõ ðèíêîâèõ óìîâàõ ³
çìîæóòü äîêëàñòè ñâî¿õ âì³íü òà çíàíü äëÿ
ïðîöâ³òàííÿ Óêðà¿íè.

Òåòÿíà ÆÎÃÓÐ, ãðóïà ÏÐ-23.
Íà ñâ³òëèí³: ñï³âðîá³òíèêè êàôåäðè íà
Ï³âí³÷íî-Óêðà¿íñüê³é ï³äñòàíö³¿ 750 êÂ. 

ÏÎ×ÀÒÎÊ Ä²ËÓ ÏÅÐÅÄÓª
У минулому році в СумДУ почали готувати інженерів за новим

фахом – «Електротехнічні системи електроспоживання» на базі
кафедри загальної електротехніки. Сумщина давно вже відчуває
дефіцит фахівців такого профілю. Керівники провідних
підприємств міста і області неодноразово зверталися до
керівництва нашого навчального закладу з цими питаннями.

Íåçâàæàþ÷è íà äîñèòü íåâåëèêó ê³ëü-
ê³ñòü êîìàíä-ó÷àñíèwm, áîðîòüáà çà ïðèçîâ³
ì³ñöÿ ðîçãîð³ëàñÿ íå íà æàðò. Ñåðåä òèõ, íà
÷èþ äîëþ âèïàëî íåëåãêå çàâäàííÿ îö³íþ-
âàòè âèñòóïè êîìàíä, áóëî ÷èìàëî â³äîìèõ ó
íàøîìó ì³ñò³ òà çà éîãî ìåæàìè ïðàö³âíèê³â
ÇÌ²: çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà îáëàñíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ó ñïðàâàõ ïðåñè òà ³íôîðìàö³¿ ²âàí Áî-
é÷åíêî, æóðíàë³ñò ³ äèêòîð ðàä³î «Âñåñâ³ò»
Ìàðèíà Íå÷àºâà, íåçàëåæíèé æóðíàë³ñò
Äìèòðî Âèäîâè÷, çàñòóïíèê ãîëîâè ÎÄÒÐÊ
Îëåêñàíäð Êë³ìåíêî, ñòàðø³ âèêëàäà÷³
ÑóìÄÓ Âàñèëü ×óáóð òà Âîëîäèìèð Ñàä³â-
íè÷èé, ³íø³.

Çìàãàííÿ ïðîõîäèëè ó òðè åòàïè: ÷âåðòü-
ô³íàë, ï³âô³íàë òà ô³íàë. Êîìàíäè äåìîí-
ñòðóâàëè ñâî¿ çíàííÿ ç äåÿêèõ òåîðåòè÷íèõ
òà ïðàêòè÷íèõ ïèòàíü. ¯õí³ ñóïåðíèêè ìàëè
çíàéòè (³ çíàõîäèëè) ó öèõ âèñòóïàõ íåòî÷-
íîñò³ òà íåðîçêðèò³ àñïåêòè ò³º¿ ÷è ³íøî¿
ïðîáëåìè ³, âêàçàâøè íà íèõ, îö³íþâàòè
äîïîâ³ä³. Ï³ñëÿ öüîãî ðîçãîðòàëàñÿ æâàâà
äèñêóñ³ÿ ì³æ îïîíåíòàìè. ßê çàçíà÷èâ Äåíèñ
Ëèñåíêî ³ç êîìàíäè «Åñïàäà», íàéëåãøèì
åòàïîì º äîïîâ³äü, à íàéö³êàâ³øèì � ïîëå-
ì³êà. À íàéâàæ÷å þíèì æóðíàë³ñòàì äàâà-
ëîñÿ îïîíóâàííÿ. Çà íüîãî æóð³, ÿê ïðàâèëî,
ñòàâèëî íåâèñîê³ áàëè. Ïðîòå Ðóñëàí Ðà³ìîâ,
êàï³òàí êîìàíäè ãîñïîäàð³â «Nota Bene», ñà-
ìå òóò çóì³â çàðîáèòè íàéêðàù³ îö³íêè òà
çàâîþâàòè ñèìïàò³¿ æóð³.

Ó ï³äñóìêó ì³ñöÿ ðîçïîä³ëèëèñÿ òàê.
Ïåðåìîæöåì ñòàëà êîìàíäà ã³ìíàç³¿ ¹1,
äðóãå ì³ñöå � â êîìàíäè «Åñïàäà» Ñóìñüêî¿

ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹10, òðåòº ïîñ³ëà
êîìàíäà «Àðòàí³ÿ» ç ñ.Àíàñòàñ³âêà Ðîìåíñü-
êîãî ðàéîíó. Ñëîâà ïðèâ³òàííÿ íà àäðåñó
ïåðåìîæö³â ëóíàëè â³ä áàãàòüîõ ïîâàæíèõ
ãîñòåé, ñåðåä ÿêèõ áóëà ³ ìåð øâåéöàðñüêîãî
ì³ñòà Âîëåí ïàí³ Ìàð³ÿ ðàçîì ç ñ³ì�ºþ. Ï³ä
÷àñ öåðåìîí³¿ íàãîðîäæåííÿ ó÷àñíèêè òóðí³-
ðó îòðèìàëè â³ä ñïîíñîð³â (óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ ïðåñè òà ³íôîðìàö³¿ îáëäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿, ê³ëüêà ñîë³äíèõ áàíê³â, óïðàâë³ííÿ
âíóòð³øí³õ ñïðàâ, âèäàâíèöòâî «Ñîáîð»,
³íø³) áàãàòî ïðèç³â òà ïîäàðóíê³â: äèêòîôî-
íè, ôîòîàïàðàòè, äîâ³äêîâà òà õóäîæíÿ
ë³òåðàòóðà òîùî. Îäèíàäöÿòèêëàñíèêè ç
êîìàíä-ïðèçåð³â ìàþòü ìîæëèâ³ñòü âñòóïèòè
áåç ³ñïèò³â, çà ñï³âáåñ³äîþ, äî Ñóìñüêîãî

äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó (íà êîíòðàêòí³é
îñíîâ³). À ãîëîâíèé ïðèç � çàïðîøåííÿ íà
íàâ÷àííÿ äî ÑóìÄÓ çà ñïåö³àëüí³ñòþ
«æóðíàë³ñòèêà», òà ùå é íà áþäæåòíå ì³ñöå
� çàñëóæåíî çäîáóëà êàï³òàí êîìàíäè «Àð-
òàí³ÿ» Ëþáîâ Áîéêî. Âîíà íå ïðîñòî ìð³º
ñòàòè ïðîôåñ³éíèì æóðíàë³ñòîì, à é âèäàº
âæå ïðîòÿãîì äåê³ëüêîõ ðîê³â âëàñíó äîìàø-
íþ ãàçåòó. Â òóðí³ð³ áåðå ó÷àñòü óæå âäðóãå.

Ó ã³ìíàç³¿ ¹1 íàâåñí³ ïëàíóºòüñÿ ïðî-
âåäåííÿ ùå îäíîãî íåïåðåñ³÷íîãî çàõîäó �
òàêîæ òóðí³ðó þíèõ æóðíàë³ñò³â, àëå òåïåð �
âñåóêðà¿íñüêîãî!  Òîæ äî çóñòð³÷³!

Îëüãà ÔÅÄ×ÅÍÊÎ,
ãðóïà ÅÔ-42.

Íà ñâ³òëèí³: ÷ëåíè æóð³ òà ëàóðåàòè
òóðí³ðó. Äðóãà ñïðàâà � Ëþáîâ Áîéêî. 

НЕ ТІЛЬКИ ЛИЦАРСЬКІ ТУРНІРИ БУВАЮТЬ ЦІКАВИМИ
10-12 січня 2005 року найбільше журналістів на 100 м2 у
Сумах можна було спостерігати у приміщенні гімназії
№1, де проходив турнір юних журналістів. 

ÍÅÕÈÒÐI ÏÎÐÀÄÈ ÂIÄ ÕÈÒÐÎÃÎ ÅÑÊÓËÀÏÀ
***
“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ô≥‰ÒÍÓ˜ËÎ‡? ¿ Á‡‚Ú‡ ‚‡ÊÎË‚‡ ÎÂÍˆ≥ˇ ˜Ë

Ô‡ÍÚË˜ÌÂ Á‡ÌˇÚÚˇ? œÓ‰≥·ÌË Í≥Î¸Í‡ ÁÛ·Í≥‚ ˜‡ÒÌËÍÛ, ‰Ó‰‡È
ÚÓıË ÒÓÎ≥, ‰Ó·Â ÔÂÂÏ≥¯‡È, ÔÓÚ≥Ï ÁÏ‡ÒÚË ˆ≥∫˛ Í‡¯ÍÓ˛
Ô≥‰Ó¯‚Ë, Ó‰ˇ„ÌË ÚÂÔÎ≥ ¯Í‡ÔÂÚÍË È Îˇ„‡È Û Î≥ÊÍÓ. «‡ ‰‚≥
„Ó‰ËÌË Ï‡ÚËÏÂ¯ ÌÓÏ‡Î¸ÌÛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ, Ì‡‚≥Ú¸ ˇÍ˘Ó
ÔÂÂ‰ ˆËÏ Òˇ„‡Î‡ ÒÓÓÍ‡ „‡‰ÛÒ≥‚.flÍ˘Ó ÌÂÏ‡∫ ˜‡ÒÌËÍÛ, ÚÓ
ÏÓÊÌ‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÚË Ì‡ ÎËÚÍË ÍÓÏÔÂÒ: 1 ˜‡ÒÚÍ‡ ÓˆÚÛ ≥ 2 ‚Ó‰Ë
(ÔÓıÓÎÓ‰ÌÓø). “Â·‡ ÓÍÛÌÛÚË ‚Ó‚ÌˇÌ≥ ‡·Ó Ï‡ıÓ‚≥ „ÂÚË Û
ÓÁ˜ËÌ, Ó‰ˇ„ÚË øı ≥ Á‡ÍÛÚ‡ÚË ÌÓ„Ë ÔÎÂ‰ÓÏ ‡·Ó ˜ËÏÓÒ¸ ÔÓ-
‰≥·ÌËÏ. “ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ˇÍ Ô‡‚ËÎÓ, ÁÌ≥Ï‡∫Ú¸Òˇ Ì‡ 1 „‡‰ÛÒ.

***
¡Û‚‡∫, ˘Ó ÚË, ÔÓÒÔ≥¯‡˛˜Ë Ì‡ Á‡ÌˇÚÚˇ, ‚ÓÒÚ‡∫¯ Ì≥„ÚˇÏË

Û ‚ÁÛ‚‡˜ÍÛ, ‡·Ó ÍÎˇÚËÈ Ì≥„ÓÚ¸ ‚ÓÒÚ‡ Û Ú‚≥È ‚˜ÂÌËÈ-ÔÂÂ‚-
˜ÂÌËÈ Ô‡ÎÂˆ¸. ¬Ë·‡ÚËÒˇ Á Ú‡ÍÓø ı‡ÎÂÔË ÏÓÊÌ‡, ˇÍ˘Ó
Ì‡ÎËÚË ‚ ÏËÒÍÛ „‡ˇ˜Óø ‚Ó‰Ë ≥ ‰Ó‰‡ÚË ‰‚≥ ÊÏÂÌ≥ Á‚Ë˜‡ÈÌÓ„Ó
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÓ¯ÍÛ. «‡ÌÛËÚË Û ÓÁ˜ËÌ ÌÓ„Û ≥ ÔÓ˜ÂÍ‡ÚË
ı‚ËÎËÌ ÒÓÓÍ. œÓÚ≥Ï Ì≥„ÓÚ¸ ÏÓÊÌ‡ ·Û‰Â Ó·ÒÚË„ÚË ·ÂÁ
·ÓÎ˛. ƒÓ ÚÓ„Ó Ê, ·≥Î¸¯Â ‚ÓÒÚ‡ÚË ‚ Ô‡ÎÂˆ¸ ‚≥Ì ÌÂ ·Û‰Â.

***
flÍ˘Ó ÚÓ·≥ ´ÔÓ˘‡ÒÚËÎÓª ≥ ÏËÏÓ‚ÓÎ≥ Ì‡‚˜Ë‚Òˇ Û‚≥ ÒÌ≥

ıÓÔ≥ÚË, ÚÓ ÔÓÁ·ÛÚËÒˇ Ú‡ÍÓ„Ó ´˘‡ÒÚˇª ÌÂ Ú‡Í ‚ÊÂ È ‚‡ÊÍÓ.
—‚≥ÊÛ Í‡ÔÛÒÚÛ ÒÎ≥‰ ÔÓ≥Á‡ÚË ‰≥·ÌÓ, ‰Ó‰‡ÚË ÏÂ‰Û ≥ ‚ÊË‚‡ÚË
˘Ó‚Â˜Ó‡ ÔÂÂ‰ ÒÌÓÏ.  ÛÒ Î≥ÍÛ‚‡ÌÌˇ ñ Ï≥Òˇˆ¸. 

Ñó÷àñíèé ñòóäåíò, ÿê ïðàâèëî, íå ìîæå
íîðìàëüíî ³ñíóâàòè áåç ï³äðîá³òêó. Ïðî
«ïëàòíèê³â» ³ ãîâîðèòè í³÷îãî (ÿêùî,
çâ³ñíî, áàòüêè íå ç ì³ñöåâèõ îë³ãàðõ³â), òà é
íà ñòèïåíä³þ â 90 ãðèâåíü äîâãî íå ïðîòÿã-
íåø. Òîæ ïîñòàº íàäàêòóàëüíå ïèòàííÿ: äå
òàêó ðîáîòó çíàéòè, ùîá ³ íàâ÷àííþ íå çà-
âàæàëà, ³ ïðèáóòîê ïðèíîñèëà, íå ïåðåòâî-
ðþþ÷è ïðè öüîìó ëþäèíó â ðîáîòà? Äî êà-
äðîâèõ àãåíòñòâ á³ãàòè í³êîëè (òà é «çà
òàê» äîâ³äîê íå äàþòü), ãàçåòè ÷èòàòè òåæ
í³êîëè, òîæ ³ ëèøàºòüñÿ îäíå � ïðîá³ãàòè
î÷èìà äîøêè îãîëîøåíü íà çóïèíêàõ. À íà
òèõ äîøêàõ � í³äå ïàëüöåì òêíóòè. Ïåðøå,
ùî êèäàºòüñÿ â î÷³: ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÂÛ-
ÑÎÊÎÃÎ ÄÎÕÎÄÀ, ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÇÀÐÀÁÎÒÎÊ ³ ò.ä. Òà é ïðîïîçèö³¿
ïðèíàäí³: «...èíòåëëåêòóàëüíûé òðóä, êàðü-
åðíûé ðîñò, ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, íå ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå, äîõîä îò 500-700 ãðí. â ìå-
ñÿö». Íà îäí³é äîøö³ àáî îäíîìó ñòîâï³ òà-
êèõ îãîëîøåíü øòóê 20.

Ö³êàâî æ îñü ùî. Óñ³ îãîëîøåííÿ ïðî-
ïîíóþòü îäíå ³ òåæ, ò³ëüêè â ð³çíèõ ôîð-
ìàõ, çàçíà÷åíî â íèõ íå á³ëüøå 2-3 òåëå-
ôîííèõ íîìåð³â (íàéá³ëüø ðîçïîâñþäæåí³
349-101 òà 370-356). Õî÷à íîìåðè îäíàêîâ³,
³ìåíà òà ïð³çâèùà ëþäåé, äî ÿêèõ òðåáà
çâåðòàòèñÿ, ð³çí³. Ëåäü íå íà êîæíîìó
ïàï³ðö³ � «ñðî÷íî», «êîíêóðñíûé îòáîð»,
«çâîíèòå ñåé÷àñ!», «çàìåùåíèå âàêàíòíûõ
äîëæíîñòåé» ³ òàêå ³íøå. Çàðàç óæå ñ³÷åíü
2005-ãî, à òàê³ îãîëîøåííÿ ç�ÿâèëèñÿ ùå ó
ñåðïí³ 2004-ãî ðîêó (ÿêùî íå ðàí³øå). Âè-
õîäèòü, ï�ÿòü ì³ñÿö³â ïðîâîäèòüñÿ òåðì³íî-
âèé êîíêóðñíèé â³äá³ð íà çàì³ùåííÿ 3-4
âàêàíòíèõ ïîñàä?

Áàãàòî îãîëîøåíü íàêëåºíî çâåðõó íà
òàê³ æ ñàì³, ç òàêèìè æ òåëåôîííèìè íîìå-
ðàìè, àëå ç ð³çíèìè ²ÁÏ ðîáîòîäàâö³â ³
ð³çíîþ ôîðìîþ çàïðîøåííÿ íà ðîáîòó. Óñå
öå äèâíî ³ âèêëèêàº ï³äîçðó. Äî òîãî æ, êî-
ëè âè òåëåôîíóºòå çà òàêèìè íîìåðàìè,
ïîòð³áíî, ïî-ïåðøå, íàçâàòè ñâîº ³ì�ÿ
(íàâ³ùî?), à ïî-äðóãå, âêàçàòè ²ÏÁ ðîáîòî-
äàâöÿ, ÿê³ çàçíà÷åí³ â îãîëîøåíí³ (ÿêå öå
ìàº çíà÷åííÿ?). Ïðè ÷îìó ö³º¿ ëþäèíè (çà
áóäü-ÿêèì îãîëîøåííÿì) í³êîëè íåìàº â
îô³ñ³, çàì³ñòü íå¿ ç âàìè ðîçìîâëÿº ìåíåä-
æåð. Ö³êàâî, ÷èì îòîé «ðîáîòîäàâåöü» çàé-
ìàºòüñÿ?

À êîëè âè ïðèõîäèòå â îô³ñ òàêî¿
ô³ðìè, òî ÷åêàéòå òîãî, ùî:

à) çàïèøóòü âàøå ²ÏÁ òà, çíîâó æ òàêè,
²ÏÁ «ëþäèíè, ÿêà çàïðîñèëà íà ðîáîòó»;

á) âàì çàïðîïîíóþòü òðè âàêàíñ³¿ (óñ³ì
àáñîëþòíî): êîíñóëüòàíò, ³íñïåêòîð àáî
ìåíåäæåð ³ çàñòóïíèê êåð³âíèêà. Ï³äêðåñ-
ëþþ: òàê³ ïðîïîçèö³¿ ðîáëÿòüñÿ óñ³ì áåç
âèíÿòêó. Ïîñòàº ïèòàííÿ: ÿê ìîæå. íàïðè-
êëàä, 18-ð³÷íà ñòóäåíòêà îá³éìàòè ïîñàäó
çàñòóïíèêà êåð³âíèêà ñîë³äíî¿ ô³ðìè?

â) Âàñ çàïèòàþòü, ÿê³ êíèãè íà òåìó
á³çíåñó ³ ïñèõîëîã³¿ âè ÷èòàëè îñòàíí³ì ÷à-
ñîì (???);

ã) ÿêùî âè çãîäí³ ç ¿õí³ìè óìîâàìè, âàì
ïðîïîíóþòü ïðîéòè á³çíåñ-øêîëó, äëÿ ÿêî¿
íåîáõ³äíî ìàòè:

� ä³ëîâèé êîñòþì (ùîá ìàòåð³àë êðàùå
çàñâîþâàâñÿ),

� ïîñì³øêó, ãàðíèé íàñòð³é,
� 5-10 ãðèâåíü, ùîá ïðèäáàòè ë³òåðàòó-

ðó ç á³çíåñó, âîíà, ìîâëÿâ, äîïîìîæå ó ìàé-
áóòí³é ðîáîò³ (àëå æ ñïî÷àòêó âàì ñêàçàëè,
ùî ïîòð³áí³ ëþäè ç ãóìàí³òàðíîþ
îñâ³òîþ!).

Âèñíîâêè íàïðîøóþòüñÿ ñàì³, àëå íå-
ïåðåâ³ðåí³ ôàêòè � ð³÷ íåáåçïå÷íà. Àáè
ðîç³áðàòèñÿ ó öèõ äèâíèõ îãîëîøåííÿõ,
ïîòð³áíî, ìàáóòü, ïðîéòè á³çíåñ-øêîëó â³ä
À äî ß ³ ä³çíàòèñÿ, ÷èì óñå öå çàê³í÷óºòüñÿ.
À ùå íåïîãàíî áóëî á ñõîäèòè ó êàäðîâ³
àãåíòñòâà òà ñëóæáè çàéíÿòîñò³ (äèâíî, ÿê-
ùî òàêà «ñîë³äíà ô³ðìà» íå øóêàº
ñï³âðîá³òíèê³â çà äîïîìîãè ñïåö³àëüíèõ
ñëóæá).

Îòæå, äðóç³-ñòóäåíòè, ïåðø í³æ õàïà-
òèñÿ çà áóäü-ÿêó (àáè ñêîð³øå) ìîæëèâ³ñòü
çàðîáèòè, äåòàëüíî çâàæòå é ïðîàíàë³çóéòå
âñå, ùî âàì ïðîïîíóþòü ³ ãîâîðÿòü. ² íåõàé
âàì ùàñòèòü!

Ìàðãàðèòà ÐßÁÎÂÀ,
ãðóïà ÏÐ-23.

МІЖ РИЗИКОМ
ТА МОЖЛИВІСТЮ
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