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Ó ñâî¿é äîïîâ³ä³ â.î ðåêòîðà ÑóìÄÓ
À.Â.Âàñèëüºâ çàçíà÷èâ, ùî ãîëîâíèì ï³äñóì-
êîì ìèíóëîãî ðîêó º òå, ùî óí³âåðñèòåò³âöÿì
âäàëîñÿ � ïåðåäóñ³ì çàâäÿêè çóñèëëÿì ñòó-
äåíòñòâà òà éîãî àêòèâó � íå ëèøå çáåðåãòè
ñâ³é íàâ÷àëüíèé çàêëàä, à é çì³öíèòè éîãî àâ-
òîðèòåò. Âèñîêèé ïîòåíö³àë êîëåêòèâó, à òà-
êîæ òå, ùî ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü éîãî ÷ëåí³â
íå âòðà÷àëà íàä³¿ íà ïîçèòèâí³ çì³íè ñèòóàö³¿,
äîçâîëèëè çà äóæå êîðîòêèé òåðì³í, ïðîòÿãîì
òðüîõ òèæí³â ñåðïíÿ, ïîíîâèòè ä³ºçäàòí³ñòü
óí³âåðñèòåòó ³ çàáåçïå÷èòè éîãî ïîäàëüøó íà-
â÷àëüíó òà  íàóêîâó ä³ÿëüí³ñòü. Íåàáèÿêèì äî-
ñÿãíåííÿì íàçâàâ äîïîâ³äà÷ ³ òå, ùî â ïåð³îä
áóðõëèâèõ ïðåçèäåíòñüêèõ ïåðåãîí³â óí³âåð-
ñèòåò íå ñòàâ àðåíîþ ïîë³òè÷íèõ áàòàë³é, áî
ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè, â òîìó ÷èñë³ é ñòó-
äåíòñüêîãî ðåêòîðàòó, çíàéøëè ïðèéíÿòíó
ôîðìóëó ïîºäíàííÿ àêòèâíî¿ ó÷àñò³ âèêëà-
äà÷³â, ñï³âðîá³òíèê³â òà ñòóäåíò³â ó ïîë³òè÷-
íèõ àêö³ÿõ ç âèêîíàííÿì ñóòî ôàõîâî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Öå òàêîæ ñâ³ä÷èòü ïðî âèñîêó ïîë³òè÷-
íó êóëüòóðó êîëåêòèâó, éîãî âì³ííÿ âèð³øóâà-
òè íàéñêëàäí³ø³ ç òèõ ïðîáëåì, ÿê³ «ï³äêèäàº
íàì æèòòÿ». Ùî æ äî ï³äñóìêîâî¿ êîíêðåòèêè,
òî äîïîâ³äà÷ ï³äêðåñëèâ, ùî ïîïðè óñ³ëÿê³ íå-
ãàðàçäè, âäàëîñÿ âñå æ òàêè çðîáèòè ÷èìàëî.
Çîêðåìà, â³äêðèòè òðè ïðèíöèïîâî íîâ³
ñïåö³àëüíîñò³: «Æóðíàë³ñòèêà», «Âèäàâíè÷à
ñïðàâà òà ðåäàãóâàííÿ» (ó ìàøêîëåäæ³), «Åëå-
êòðîòåõí³÷í³ ñèñòåìè åëåêòðîñïîæèâàííÿ»;
äî ñêëàäó ÑóìÄÓ óâ³éøîâ Êîíîòîïñüêèé
³íäóñòð³àëüíî-ïåäàãîã³÷íèé òåõí³êóì (áåç
ïðàâà þðèäè÷íî¿ îñîáè, àëå ç³ çáåðåæåííÿì
ïðàâà íà ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü);
â³äêðèòà ñïåöðàäà ïî çàõèñòó äîêòîðñüêèõ äè-
ñåðòàö³é íà ô³çèêî-òåõí³÷íîìó ôàêóëüòåò³. Íà
âèêëàäàöüêó ðîáîòó ïðèéíÿòî 58 ÷îëîâ³ê, â
òîìó ÷èñë³ 20 âèïóñêíèê³â àñï³ðàíòóðè, 5 äîê-
òîð³â: óäâ³÷³ çá³ëüøèëè ê³ëüê³ñòü ñïåö³àëüíîñ-
òåé äîêòîðàíòóðè (ç 4 äî 8), ïðèéíÿòî â äîêòî-
ðàíòóðó 6 ïîøóêîâóâà÷³â òîùî. 

Ó òîé æå ÷àñ äîïîâ³äà÷  îêðåñëèâ ³ äåÿê³
íåãàòèâí³ ìîìåíòè. Íàïðèêëàä, ïèòîìà âàãà
âèêëàäà÷³â ç ó÷åíèìè ñòóïåíÿìè òà çâàííÿìè
â ñèëó îá�ºêòèâíèõ ³ ñóá�ºêòèâíèõ ôàêòîð³â
ëèøàºòüñÿ äîñèòü íèçüêîþ, ê³ëüê³ñòü çàõèùå-
íèõ êàíäèäàòñüêèõ ³ äîêòîðñüêèõ � ùîð³ê íà
îäíîìó ð³âí³ (20-22). Îäíàê âæèâàþòüñÿ çàõî-
äè äëÿ ïîêðàùåííÿ ñèòóàö³¿. Òàê, ó æîâòí³
Â÷åíà ðàäà çàòâåðäèëà Ïîëîæåííÿ, ÿêå
çàö³êàâëþº (â òîìó ÷èñë³ é ìàòåð³àëüíî)
êåð³âíèê³â òà êîíñóëüòàíò³â äèñåðòàö³éíèõ
ïðàöü ó ï³äâèùåíí³ åôåêòèâíîñò³ ï³äãîòîâêè
íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â. Óæå íàïðàâëåíà
â ì³í³ñòåðñòâî çàÿâêà íà ñóòòºâå çá³ëüøåííÿ
îáñÿã³â ïðèéîìó â àñï³ðàíòóðó.

Â³äçíà÷èâ äîïîâ³äà÷ ³ ïîçèòèâí³ çì³íè  ó
âèäàâíè÷³é ä³ÿëüíîñò³. ßêùî â 2003 ðîö³ âè-
äàíèé ëèøå 1 ï³äðó÷íèê, òî â ìèíóëîìó ðîö³
� 6, à íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â â³äïîâ³äíî � 19 ³
25. Ðåäàêö³éíî-âèäàâíè÷à ä³ÿëüí³ñòü � öå
îäèí ç òèõ ôàêòîð³â, ùî âèçíà÷àþòü îáëè÷÷ÿ
óí³âåðñèòåòó. Äëÿ ¿¿ àêòèâ³çàö³¿ çàä³ÿíî
â³äïîâ³äíå Ïîëîæåííÿ, çàâäÿêè ÿêîìó ò³ëüêè
çà îñòàíí³ ì³ñÿö³ ïðåì³éîâàíî ìàéæå 50 àâ-
òîð³â íà ñóìó 40 òèñÿ÷ ãðí.(çàëåæíî â³ä
ê³ëüêîñò³ äðóêîâàíèõ àðêóø³â).

Ïîçèòèâíî â³äçíà÷åíà ó äîïîâ³ä³ é
ä³ÿëüí³ñòü ôàêóëüòåòó äîâóç³âñüêî¿ ï³äãîòîâ-
êè, çàâäÿêè ÿê³é ó ìèíóëîìó ðîö³ � ïîïðè íå-
ãàòèâí³ äåìîãðàô³÷í³ òåíäåíö³¿, ùî ïðèçâî-
äÿòü äî çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ âèïóñêíèê³â
øê³ë, � âäàëîñÿ çàáåçïå÷èòè ÿê³ñí³ ïîêàçíèêè
ïðèéîìó íà ïåðøèé êóðñ ³ íàâ³òü, íåçâàæàþ÷è
íà óñ³ «îá�ºäíóâàëüí³» íåãàðàçäè, çá³ëüøèòè
íà ñòóäåíòñüê³é ëàâ³ ê³ëüê³ñòü ïîâíîïëàòíèê³â
(770 ïðîòè 690 â 2003 ð. íà äåííó ôîðìó íà-
â÷àííÿ, à íà ² ³ ²²² êóðñè çàî÷íîãî � 2290 ÷î-
ëîâ³ê, ùî íà 180 á³ëüøå, í³æ ó ïîïåðåäí³é
ð³ê). ² òåïåð ïðèéìàëüíà êîì³ñ³ÿ ðîçãîðíóëà
ö³ëèé êîìïëåêñ îðãàí³çàö³éíèõ çàõîä³â, àáè â
óìîâàõ ãîñòðî¿ êîíêóðåíö³¿ çàáåçïå÷èòè íà-
ëåæíó ê³ëüê³ñòü ³ ÿê³ñòü àá³òóð³ºíò³â ó ïîòî÷-
íîìó ðîö³. 

Íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ, íàóêîâó ä³ÿëüí³ñòü ³
êîìï�þòåðíó òåõí³êó ñüîãîäí³ íå ìîæíà â³äî-
êðåìèòè.  Öå � òðè ³ïîñòàñ³ ñó÷àñíî¿ óí³âåðñè-
òåòñüêî¿ îñâ³òè. Òîæ ö³ëêîì çðîçóì³ëà àêöåí-
òàö³ÿ óâàãè äîïîâ³äà÷à íà ïðîáëåìàõ
êîìï�þòåðèçàö³¿ ÑóìÄÓ. Çîêðåìà, íåïîêî¿òü
òå, ùî ìàëî çàêóïîâóºòüñÿ íîâèõ êîìï�þòåð³â
(ó ìèíóëîìó ðîö³ � 32), à òàêîæ òå, ùî ñåðåä
íàÿâíèõ ÷èìàëî çàñòàð³ëèõ ìîäèô³êàö³é
(60%). ² âñå æ òàêè îñòàíí³ì ÷àñîì âäàëîñÿ
äîáèòèñÿ ³ çì³í íà êðàùå. Çîêðåìà,   çä³éñíåíî
ïåðåõ³ä íà ïðÿìå êîðèñòóâàííÿ ²íòåðíåòîì
áåç îáìåæåííÿ ó ÷àñ³ òà çíà÷íî á³ëüøîþ

øâèäê³ñòþ îïåðàö³é, çàâåðøóºòüñÿ ï³äêëþ-
÷åííÿ äî êîðïîðàòèâíî¿ ìåðåæ³ ëàáîðàòîðíî-
ãî êîðïóñó À (êàôåäðà ÌÐÑ óæå ï³äêëþ÷åíà),
ñòâîðåíî ñåãìåíò êîðïîðàòèâíî¿ ìåðåæ³ â êîð-
ïóñ³ «Ò», à òàêîæ ï³äêëþ÷åíî äî íå¿ 72 íîâèõ
ì³ñöÿ â êîðïóñ³ «Ã», 17 � â  á³áë³îòå÷íîìó òà
59 � â «Ö». Êð³ì òîãî, ï³äêëþ÷åí³ äî ²íòåðíå-
òó êàôåäðè ³ äåêàíàòè â ãóðòîæèòêó ¹3, íà 37
àäðåñ  çá³ëüøèëàñü åëåêòðîííà ïîøòà (çàãàëü-
íà ê³ëüê³ñòü òåïåð � 239) òîùî.

Îäíàê ïîêè ùî ìàëî ïîâíîêîìïëåêòíèõ
êîìï�þòåðíèõ êëàñ³â (15 ïî áàçîâîìó íà-
â÷àëüíîìó çàêëàäó). Ïðè ðîçðàõóíêîâ³é çäàò-
íîñò³ 620 êîìï�þòåð³â ó êëàñàõ º ëèøå 375. Äî
òîãî æ, ëèøå êîæíå ï�ÿòå êîìï�þòåðíå ì³ñöå
îáëàäíàíî ïðèíòåðîì, à ñêàíåðîì � ëèøå êîæ-
íå 30-òå. Ñóòòºâà çì³íà òàêî¿ ñèòóàö³¿ � îäíå ç
íàéãîëîâí³øèõ çàâäàíü 2005 ðîêó, âèð³øåííÿ
ÿêîãî çà íàÿâíîñò³ òâåðäî¿ âîë³ ïðè ðîçïîä³ë³
ô³íàíñîâèõ ïîòîê³â, íà äóìêó äîïîâ³äà÷à,
ö³ëêîì ðåàëüíå.

Íàóêîâà ä³ÿëüí³ñòü ó ÑóìÄÓ òàêîæ îö³íå-
íà ó äîïîâ³ä³ ïîçèòèâíî. Ï³ñëÿ àòåñòàö³¿
óí³âåðñèòåò ÿê íàóêîâà îðãàí³çàö³ÿ îòðèìàâ
íàéâèùèé ñòàòóñ. Éîìó âèä³ëåíî 1,7 ìëí.
ö³ëüîâèõ áþäæåòíèõ êîøò³â íà ïðèäáàííÿ îá-
ëàäíàííÿ, ùî âèðîáëÿºòüñÿ ÀÒ «Ñåëì³». Îò-
ðèìàíèé òàêîæ ãðàíò íà âèêîíàííÿ íàóêîâî-
äîñë³äíèõ ðîá³ò (ÍÄÐ) ïî ì³æäåðæàâíîìó äî-
ãîâîðó ç Ïîëüùåþ (ïðîôåñîð ².ª. Ïðîöåíêî),
à òàêîæ ãðàíò â³ä ªâðîïåéñüêî¿ êîì³ñ³¿  (ïðî-
ôåñîð Ñ.².Äåíèñîâ).

Á³ëüø äåòàëüíî äîïîâ³äà÷ ïðîàíàë³çóâàâ
ñàìå íàóêîâî-äîñë³äíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü. Çàóâà-
æèâ, ùî ìàéæå íà êîæíîìó çàñ³äàíí³ íàóêîâî-
òåõí³÷íî¿ ðàäè ÑóìÄÓ ïðèéìàëèñÿ ð³øåííÿ
ïî ñòâîðåííþ ³ âäîñêîíàëåííþ íîðìàòèâíî¿
áàçè äëÿ ñòèìóëÿö³¿ ÍÄÐ.  Çîêðåìà, çíèæåíà
÷àñòêà íàêëàäíèõ âèòðàò, ÿê³ ðàí³øå óí³âåðñè-
òåò çàáèðàâ ó ãîñïäîãîâ³ðíèõ òåì; ïåðåäáà÷å-
íà ìîæëèâ³ñòü ïåâíó ñóìó íàêëàäíèõ âèòðàò
çà êîøòîðèñàìè ì³æíàðîäíèõ ãðàíò³â íàïðàâ-
ëÿòè íà ïîòðåáè êàôåäðè; ðàí³øå åêîíîì³ÿ
ôîíäó îïëàòè ïðàö³ ìîãëà áóòè ðåàë³çîâàíà
ëèøå ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ òåìè, òîáòî ÷åðåç ð³ê
÷è äâà, òåïåð æå âîíà ðåàë³çóºòüñÿ ïî
çàê³í÷åíí³ êîæíîãî ïðîô³íàíñîâàíîãî åòàïó
òîùî. À ùå ïåðåäáà÷åíà ñòèìóëÿö³ÿ çóñèëü
äåêàí³â, çàâ³äóâà÷³â êàôåäð òà íàóêîâö³â ïî
ðîáîò³ ç ïîòåíö³éíèìè çàìîâíèêàìè. Ðåêòîðàò
òàêîæ ðîáèòü êîíêðåòí³ êðîêè â öüîìó íà-
ïðÿìêó. Òàê, ç éîãî ³í³ö³àòèâè àêòèâíî âåäóòü-
ñÿ ïåðåãîâîðè ç ÑÍÂÎ ³ì. Ôðóíçå íà ïðåäìåò
çàëó÷åííÿ  íàóêîâîãî ïîòåíö³àëó ÑóìÄÓ äëÿ
âèð³øåííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ïðîáëåì âèðîá-
íè÷îãî îá�ºäíàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì éîãî
óí³êàëüíî¿ ëàáîðàòîðíî¿ áàçè. Ðîçïî÷àòà òà-
êîæ ðîáîòà ïî ñòâîðåííþ ñåðéîçíî¿ ðåêëàìíî¿
ï³äòðèìêè ä³ÿëüíîñò³ óí³âåðñèòåòñüêèõ íà-
óêîâö³â. Ó íàéáëèæ÷èõ ïëàíàõ � ñòâîðåííÿ
ñåðòèô³êîâàíî¿ ëàáîðàòîð³¿ ç âèïðîáóâàííÿ
íàñîñ³â (çà ïðèêëàäîì ñòâîðåíî¿ â ìèíóëîìó
ðîö³ ïðîôåñîðîì ².Á. Êàð³íöåâèì ëàáîðàòîð³¿

ìåõàí³÷íèõ âèïðîáóâàíü ìàòåð³àë³â, ÿêà âæå
êîðèñòóºòüñÿ íåàáèÿêîþ ïîïóëÿðí³ñòþ ³ äàº
â³ä÷óòí³ äèâ³äåíäè). 

Ãîâîðÿ÷è ïðî âèõîâíó ðîáîòó, äîïîâ³äà÷
ãîëîâíèì ¿¿ äîñÿãíåííÿì íàçâàâ ñîö³àëüíî âè-
âàæåíó, ñì³ëèâó ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ íàøî-
ãî ñòóäåíòñòâà, ÿêà ïîâíîþ ì³ðîþ ïðîÿâèëàñÿ
â ìèíóëîìó ðîö³. Â³í íàçâàâ ïðàâèëüíèì êðî-
êîì â³äíîâëåííÿ ê³ëüêà ðîê³â òîìó â óí³âåðñè-
òåò³ ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Íà éîãî
äóìêó, âîíî ïîâèííî ñòàòè ñòðèæíåì óñ³º¿ ñè-
ñòåìè âèõîâíîãî ïðîöåñó â óí³âåðñèòåò³, à íå
ò³ëüêè ³ íå ñò³ëüêè ³íñòèòóò êóðàòîð³â, ÿêèé
ïîòð³áåí íå ÿê «íÿíüêà», à ÿê ³íñòèòóò íàñòàâ-
íèê³â, ñòàðøèõ òîâàðèø³â. Ñàìå òîìó âèð³øå-
íî ñêàñóâàòè êóðàòîð³â ãðóï äðóãîêóðñíèê³â, à
íàòîì³ñòü óâåñòè êóðàòîð³â ñòàðøèõ êóðñ³â ³
á³ëüø àêòèâíî çàëó÷àòè äî âèõîâíî¿ ðîáîòè
âèïóñêàþ÷³ êàôåäðè. 

Äîïîâ³äà÷ íå çóïèíèâñÿ íà êîíêðåòèö³,
àëå â³äçíà÷èâ, ùî çä³éñíåíî âåëèêèé îáñÿã âè-
õîâíî¿ ðîáîòè â òðàäèö³éíèõ ôîðìàõ ³ ïîäÿêó-
âàâ óñ³ì, õòî ìàâ äî öüîãî â³äíîøåííÿ. Ïðè
öüîìó çàóâàæèâ, ùî íå çàâæäè ð³âåíü êóëüòóð-
íî-ìàñîâèõ çàõîä³â òà ïðîãðàì áóâ äîñòàòíüî
ïðîôåñ³éíèì. Íåïîêî¿òü êåð³âíèöòâî ÑóìÄÓ ³
â³äñóòí³ñòü êîëåêòèâ³â õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëü-
íîñò³ íàëåæíîãî ð³âíÿ, à òàêîæ äóæå ñëàáêà
ìàòåð³àëüíà áàçà óí³âåðñèòåòñüêîãî àìàòîðñò-
âà, â³äñóòí³ñòü ñïîðòèâíîãî ñòóäåíòñüêîãî
êëóáó. Íà òë³ óñï³õ³â îêðåìèõ àìàòîð³â
(ñêàæ³ìî, êâ³ê³âö³â) ³ ñïîðòñìåí³â (ëó÷íèê³â,
áàñêåòáîë³ñò³â, ôóòáîë³ñò³â, ïðåäñòàâíèê³â
³íøèõ âèä³â ñïîðòó) öå âèãëÿäàº ïàðàäîêñîì.
Òóò � øèðîêå ïîëå ä³ÿëüíîñò³ äëÿ ñòóäåíòñü-
êîãî àêòèâó, ÿêîìó ñë³ä øóêàòè ³ øëÿõè åôåê-
òèâíî¿ áîðîòüáè  ç ïñóâàííÿì àóäèòîðíèõ
ìåáë³â, îáïèñóâàííÿì ñò³í ë³ôò³â òà ñàíâóçë³â,
³íøèìè ãàíåáíèìè ÿâèùàìè. Áîðîòüáà öÿ ïî-
âèííà ñòàòè ñï³ëüíîþ ñïðàâîþ óñ³õ óí³âåðñè-
òåò³âö³â, êîòðèì íå áàéäóæå, ÿêà ìîðàëüíà àò-
ìîñôåðà ïàíóâàòèìå ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³. À
ãóðòîæèòêè?    Òàì áåçë³÷ ïðîáëåì, àëå æ
âèð³øóâàòè ¿õ ïîòð³áíî, à áåç àêòèâíî¿ ó÷àñò³
ñòóäåíò³â � öå ïðîñòî íåìîæëèâî.

Òîìó ðîçðîáëåíà ÷³òêà, ãðàíè÷íî êîíêðåò-
íà ïðîãðàìà ä³é, ÿêà ïåðåäáà÷àº àêòèâíó
ó÷àñòü ó ¿¿ ðåàë³çàö³¿ ñòóäåíòñüêèõ ðåêòîðàòó ³
ïðîôñï³ëêè. ª âïåâíåí³ñòü, ùî ïðîòÿãîì 1-2
ì³ñÿö³â óí³âåðñèòåòñüêà ¿äàëüíÿ çàïðàöþº ó
äðóã³é ïîëîâèí³ äíÿ ÿê ñòóäåíòñüêå êàôå-

êëóá, ÿêèé íå áóäå â³ääàíèé íà ïîòàëó êîìåð-
ñàíòàì, à ñòàíå ì³ñöåì, ùî ñïðèÿòèìå
îá�ºäíàííþ íàøîãî ñòóäåíòñòâà ó ìîðàëüíî
çäîðîâèé êîëåêòèâ, çäàòíèé âèð³øóâàòè íàéñ-
êëàäí³ø³ ïðîáëåìè. Äî ïî÷àòêó íîâîãî íà-
â÷àëüíîãî ðîêó ç�ÿâëÿòüñÿ ³ ïîâíîö³ííèé ìó-
çåé ³ñòîð³¿ ÑóìÄÓ ÿê âàæëèâà ñêëàäîâà âèõîâ-
íî¿ ðîáîòè, ³ ìóçåé ñïîðòèâíèõ äîñÿãíåíü, ³
ãëÿäàöüê³ òðèáóíè â ñïîðòçàë³, ³ íîâà çâó-
êîï³äñèëþâàëüíà àïàðàòóðà, ³ êèëèìîâ³
äîð³æêè äëÿ ñïîðòêîìïëåêñó (âæå ïðèäáàí³,
ÿê, äî ðå÷³, ³ òåëåâ³çîð ç âåëèêèì åêðàíîì äëÿ
ñòóäåíòñüêîãî êàôå-êëóáó). Çàïðàöþº íåçàáà-
ðîì ³ ñòóäåíòñüêèé îïåðàòèâíèé çàã³í, ÿêèé
óæå ñôîðìîâàíî. Ïëàíóºòüñÿ ïðîâåäåííÿ íà
áàç³ ÑóìÄÓ ïðîâåäåííÿ âñåóêðà¿íñüêî¿ êîíôå-
ðåíö³¿, ïðèñâÿ÷åíî¿ ïèòàííÿì ñòóäåíòñüêîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, òà ùå ÷èìàëî ³íøîãî, ùî ïî-
âèííî ñïðèÿòè àêòèâ³çàö³¿ âèõîâíî¿ ðîáîòè.

Ïîò³ì äîïîâ³äà÷ ïåðåéøîâ äî àíàë³çó ñôå-
ðè ãîñïîäàð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïåðåðàõóâàâ òàê³
äîñÿãíåííÿ, ÿê çä³éñíåí³ â ìèíóëîìó ðîö³
êàï³òàëüí³ ðåìîíòè êàôåäð õ³ðóðã³¿ ³ ïàòàíà-

òîì³¿, 107 àóäèòîð³é ³ ìàéæå 50 ñëóæáîâèõ òà
äîïîì³æíèõ ïðèì³ùåíü, ïåðåïëàíóâàííÿ äåÿ-
êèõ ïëîù â ãóðòîæèòêàõ, îáëàäíàííÿ íîâèõ
ïðèì³ùåíü àðõ³âó, ñïîðòçàëó àåðîá³êè, öåíò-
ðàëüíîãî ñêëàäó òîùî. Ïîä³ëèâñÿ â³í ³ äåÿêè-
ìè ì³ðêóâàííÿìè ùîäî íîâèõ ï³äõîä³â äî ãîñ-
ïîäàð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³. ßêùî â 2003 ðîö³ íà ðå-
ìîíò ëèøå ñèëàìè çîâí³øí³õ ï³äðÿäíèõ îð-
ãàí³çàö³é âèòðà÷åíî 2,5 ìëí. ãðí., à íà
êîìï�þòåðèçàö³þ � ëèøå 0,7 ìëí. ãðí., òî öå,
íà éîãî äóìêó, î÷åâèäíà äèñïðîïîðö³ÿ ó ðîç-
ïîä³ë³ ô³íàíñîâèõ ïîòîê³â. Òðåáà ñóòòºâî
çá³ëüøóâàòè ÷àñòêó ðîá³ò, ùî âèêîíóþòüñÿ
âëàñíèìè ñèëàìè. Òå, ùî â ìèíóëîìó ðîö³
âäàëîñÿ ¿¿ çá³ëüøèòè íà 30% ïîð³âíÿíî ç 2003
ðîêîì, äîçâîëèëî ³ îáñÿãè ðîá³ò (íà äîäàòîê äî
ï³äðÿäíèõ) íàðîñòèòè, ³ çåêîíîìèòè ÷èìàë³
êîøòè. 

Íàâ³â äîïîâ³äà÷ ³ òàêèé ïðèêëàä. Ó ïîçà-
ìèíóëîìó ðîö³ çàêóïèëè òîâàð³â äëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà 830 òèñ.
ãðí., à â ìèíóëîìó «çàãàëüìóâàëè», õî÷à äîãî-
âîð³â çàêëþ÷èëè íà 1,4 ìëí. ãðí. Îá³éøëèñÿ
âëàñíèìè ñèëàìè, à çðîáèëè íå ìåíøå, ÿêùî
íå á³ëüøå. Òàê, íà ïðèäáàííÿ íîâèõ ñò³ëüö³â,
çã³äíî ç ï³äïèñàíîþ óãîäîþ, ïåðåäáà÷àëîñÿ
âèòðàòèòè 120 òèñ. ãðí., à íàòîì³ñòü ïî÷àëè
ðåìîíò ñòàðèõ ñò³ëüö³â âëàñíèìè ñèëàìè. Óæå
ïîâåðíóòî â àóäèòîð³¿ ïîíàä 250 ïðàêòè÷íî
íîâèõ ñò³ëüö³â. Âèòðàòè � ëåäü íå êîï³é÷àí³, à
ðåçóëüòàò â³äì³ííèé. Êð³ì òîãî, ìåáëåâà
ä³ëüíèöÿ ñòàëà ïîñò³éíî ä³þ÷îþ: âèãîòîâèëè ³
ïîñòàâèëè â àóäèòîð³ÿõ óæå 125 ñòîë³â, ïîíàä
300 ëàâîê, îáëàäíàëè ãóðòîæèòñüê³ ê³ìíàòè
êíèæêîâèìè ïîëèöÿìè âëàñíîãî âèãîòîâëåí-
íÿ, âèïóñòèëè ïåðøó ïàðò³þ êîìï�þòåðíèõ
ñòîë³â, îñâîþþòü âèðîáíèöòâî ïëàòÿíèõ
øàô³â äëÿ ãóðòîæèòê³â òà ñëóæáîâèõ
ïðèì³ùåíü. Åêîíîì³ÿ � çíà÷íà. 

Ó ïëàíàõ íà 2005 ð³ê, êð³ì óæå çãàäàíîãî,
³ ñòâîðåííÿ âëàñíî¿ ä³ëüíèö³ ïî çàïðàâö³
êàðòð³äæ³â (îáëàäíàííÿ çàêóïëåíî), ³ áëàãî-
óñòð³é òåðèòîð³é äîâê³ë ãóðòîæèòê³â íà Çàìî-
ñòÿíñüê³é òà âóëèö³ Õàðê³âñüêî¿ (á³ëÿ êîðïóñ³â
«Ì» ³ «ÅÒ»), ³ ðåìîíò ë³ôòîâîãî ãîñïîäàðñòâà,
³ ïðèäáàííÿ àâòîáóñà òîùî. Ðåàë³çàö³ÿ öèõ
ïëàí³â âèçíà÷àòèìåòüñÿ, çâ³ñíî æ, ô³íàíñîâè-
ìè ìîæëèâîñòÿìè. 

(Ïðîäîâæåííÿ íà ñòîð³íö³ 3).

ПІДСУМКИ. ВИСНОВКИ.
ПЛАНИ. ПЕРСПЕКТИВИ

Íà ïîðÿäêó äåííîìó êîíôåðåíö³¿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Ñóìñüêîãî äåðæàâíî-
ãî óí³âåðñèòåòó, ÿêà â³äáóëàñÿ ó ëþòîìó, ñòîÿëè ïèòàííÿ ïðî ï³äñóìêè ðîáî-
òè óí³âåðñèòåòó çà 2004 ð³ê òà îñíîâí³ çàâäàííÿ íà 2005 ð³ê (äîïîâ³äà÷  â.î. ðåê-
òîðà À.Â.ÂÀÑÈËÜªÂ), ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ «Ïðî ñòóäåíòñüêå ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ â ÑóìÄÓ» (â.î. ïðîðåêòîðà Í.Ä. ÑÂ²ÒÀÉËÎ), ïðî äîîáðàííÿ
÷ëåí³â Â÷åíî¿ ðàäè óí³âåðñèòåòó (â.î. ïðîðåêòîðà Â.Ä.ÊÀÐÏÓØÀ), ïðî çàòâåð-
äæåííÿ ïðàâèë âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó óí³âåðñèòåòó (â.î. ðåêòîðà À.Â.ÂÀ-
ÑÈËÜªÂ) òà ïðîäîâæåííÿ ä³¿ êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó (ãîëîâà ïðîôñï³ëêè
ñï³âðîá³òíèê³â ÑóìÄÓ Â.Î.ÁÎÐÎÂÈÊ).

Професор І.Б.Карінцев тримає в руках не
лише мікрофон, а й хід конференції...
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(Çàê³í÷åííÿ. Ïî÷àòîê íà ñòîð³íö³ 2).

Äîïîâ³äà÷ ïðî³íôîðìóâàâ, ùî ç äåðæáþä-
æåòó îòðèìàíî 18 ìëí. ãðí. (ïî áàçîâîìó çà-
êëàäó � 12,3), àëå ìàéæå 100% öèõ êîøò³â âè-
òðà÷àºòüñÿ íà çàðïëàòó, ñòèïåíä³¿ òà êîìó-
íàëüí³ ïëàòåæ³. Âëàñíèõ êîøò³â çàðîáëåíî 20
ìëí. ãðí. Àëå îáîâ�ÿçêîâ³ ïëàòåæ³ ñêëàëè 73
â³äñîòêè. Êð³ì öüîãî, äîâåëîñÿ ðîçðàõîâóâà-
òèñÿ ç áîðãàìè, à ùå ó çâ�ÿçêó ç  ñóìíîâ³äî-
ìèì «îá�ºäíàííÿì» ð³çêî ñêîðîòèëàñÿ
ê³ëüê³ñòü ³íîçåìö³â ³ íåäîîòðèìàíî ÿê
ì³í³ìóì ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü. 110 òèñÿ÷ ïðî-
ïëà÷åíî (çà ïîïåðåäí³ìè çîáîâ�ÿçàííÿìè)
êðèìñüêèì áóä³âåëüíèêàì ó Ãóðçóô³. Äî-
ïîâ³äà÷ íàâ³â ùå ö³ëó  íèçêó íåïåðåäáà÷óâà-
íèõ âèòðàò ³ îö³íèâ ô³íàíñîâ³ âòðàòè ìèíóëî-
ãî ðîêó â 1,6 ìëí. ãðí., ÿê³ ìîãëè á ï³òè íà
ïðèäáàííÿ êîìï�þòåð³â, ë³òåðàòóðè, ðåìîíòè
òîùî. 

Ïðè öüîìó â³í íàãîëîñèâ, ùî ñóìà ïîðó-
øåíü â 5,8 ìëí. ãðí., âèçíà÷åíà ÊÐÓ, ïîâ�ÿçà-
íà ç æîðñòêîþ, çàíàäòî ïðèñê³ïëèâîþ ïå-

ðåâ³ðêîþ íà ïî÷àòêó òàê çâàíîãî îá�ºäíàâ÷îãî
ïðîöåñó. Ïåâíà ÷àñòêà öèõ êîøò³â êîìïåíñî-
âàíà çà ðàõóíîê âèíóâàòö³â, à íå óí³âåðñèòåòó.
Òóò ³ çàáîðãîâàíîñò³ çà êâàðòïëàòó, ³ ô³íàíñîâ³
ïîðóøåííÿ ïî â³äðÿäæåííÿõ, ³ îïëàòà ïðèâàò-
íèõ òåëåôîííèõ ðîçìîâ, ³ íåïðàâèëüíî âèïëà-
÷åíà ñòèïåíä³ÿ òîùî. Çíà÷íî á³ëüøå ïîðó-
øåíü ïðîöåäóðíîãî, òåõí³÷íîãî ïîðÿäêó òî-
ùî. Áåçóìîâíî, òðåáà ðîáèòè âñå êîðèñíå äëÿ
óí³âåðñèòåòó òà éîãî ñï³âðîá³òíèê³â, àëå
òåõí³÷íî ãðàìîòíî é íîðìàòèâíî òî÷íî. Â öèõ
ïèòàííÿõ ïîòð³áíî ùå íàâîäèòè åëåìåíòàð-
íèé ïîðÿäîê.

Ñòîñîâíî ô³íàíñîâèõ ïëàí³â íà 2005 ð³ê
äîïîâ³äà÷ çàóâàæèâ, ùî çà ðàõóíîê âëàñíèõ
êîøò³â ìîæåìî ðåàë³çóâàòè ïîòðåáè ïî áàçî-
âîìó çàêëàäó íà ñóìó 18,8 ìëí. ãðí. À ó êîø-
òîðèñ âíóòð³øí³õ âèòðàò âæå çàêëàäåíå çðîñ-
òàííÿ ôîíäó îïëàòè ïðàö³ íà 37% (11,4 ìëí.),
à òàêîæ âèòðàòè íà êîìï�þòåðèçàö³þ (1 ìëí.,

â ìèíóëîìó ðîö³ � 427 òèñ. ãðí.), êîøòè íà
ïðèäáàííÿ ë³ãàôîííîãî êàá³íåòó, àâòîáóñà,
ìåáë³â äëÿ ãóðòîæèòêó, êâàðòèð, à òàêîæ íà
âèêîíàííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò (1,7 ìëí.) òîùî. 

Îäíå ç ãîëîâíèõ çàâäàíü íàéáëèæ÷èõ
ì³ñÿö³â � íàâ÷èòèñÿ ðåàë³çîâóâàòè ô³íàíñîâî-
ãîñïîäàð÷ó ä³ÿëüí³ñòü ÷åðåç ñóáðàõóíêè êà-
ôåäð ³ ï³äðîçä³ë³â. Âîñåíè ðîçðîáëåíà íîðìà-
òèâíà áàçà âíóòð³øíüîóí³âåðñèòåòñüêèõ âçàº-
ìèí, à òàêîæ  ìåõàí³çì³â ñòèìóëþâàííÿ, ñàìî-
ðåãóëÿö³¿ òîùî. Âæå â öüîìó ñåìåñòð³ º ìîæ-
ëèâ³ñòü ââåñòè ãîñïðîçðàõóíîê íå ò³ëüêè ïî
çàî÷í³é ôîðì³ íàâ÷àííÿ, à é ïî äåíí³é, ùî â
ï³äñóìêó äàñòü áëèçüêî 370 òèñ. ãðí., à ç óðà-
õóâàííÿì íåðåàë³çîâàíèõ êîøò³â çà ìèíóë³
ðîêè � 670. Ãîëîâíå, ïîñòóïîâî âèâåñòè çàâ³-
äóâà÷à êàôåäðè, äåêàíà ç³ ñòàíó ïðîõà÷à é ïå-
ðåòâîðèòè â ãîñïîäàðÿ ñóáðàõóíêó. Ïðè öüîìó
âèâåñòè ÷àñòèíó êîøò³â ³ç âèòðàò íà çàãàëüíî-
óí³âåðñèòåòñüê³ ïîòðåáè é ñïðÿìóâàòè íà ïî-
êðàùåííÿ íàâ÷àëüíî-ëàáîðàòîðíî¿ áàçè òà ìà-
òåð³àëüíî¿ ÍÄÐ, óìîâ ïðàö³, ìàòåð³àëüíîãî çà-
áåçïå÷åííÿ âèêëàäà÷³â òà ñï³âðîá³òíèê³â. 

Äî îñíîâíèõ çàâäàíü, êð³ì óæå ïåðåðàõî-
âàíèõ, äîïîâ³äà÷ â³äí³ñ: âèð³øåííÿ ñêëàäíèõ
ïèòàíü, ïîâ�ÿçàíèõ ³ç ïåðåòâîðåíèõ Â²À â êà-
ôåäðó ï³äãîòîâêè îô³öåð³â çàïàñó; çàêð³ïëåí-
íÿ ïîçèö³¿ óí³âåðñèòåòó â Ãóðçóô³ (ÑóìÄÓ âè-
ÿâèâñÿ òàì êâàðòèðàíòîì ³ â áóäü-ÿêèé ìî-
ìåíò óñ³ âåëè÷åçí³ ô³íàíñîâ³ âêëàäåííÿ, áàãà-
òîð³÷í³ çóñèëëÿ âñüîãî êîëåêòèâó ìîæóòü áóòè
ïðîñòî çìàðíîâàí³), àáè ïðîäîâæóâàëè òàì
â³äïî÷èâàòè íàø³ ñòóäåíòè é ñï³âðîá³òíèêè;
â³äêðèòòÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ñïåö³àëüíîñòåé
«Á³çíåñàäì³í³ñòðóâàííÿ», «²íòåëåêòóàëüíà
âëàñí³ñòü», «Îáëàäíàííÿ õàð÷îâèõ âèðîá-
íèöòâ» òà «Ñïðàâî÷èíñòâî» â ìàøêîëåäæ³;
çá³ëüøåííÿ ïëàíó ïðèéîìó íà ñïåö³àëüíîñò³
«Æóðíàë³ñòèêà», «Ë³êóâàëüíà ñïðàâà»; â³ä-
êðèòòÿ íà áàç³ ìåäôàêó êóðñ³â ï³äâèùåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿ ìåäïðàö³âíèê³â; ðîáîòó ïî ðå-
àë³çàö³¿ ïîëîæåíü Áîëîíñüêî¿ êîíôåðåíö³¿;
âïðîâàäæåííÿ êðåäèòíî-ìîäóëüíî¿ ñèñòåìè.

Êîíöåïòóàëüíèìè íàïðÿìàìè (íå ëèøå
2005 ðîêó) ñë³ä ââàæàòè:

� ñóòòºâå ï³äâèùåííÿ àâòîíîì³¿, ïîâíîâà-
æåíü ôàêóëüòåò³â, ³íñòèòóò³â, ¿õí³õ êåð³âíèê³â
³ â÷åíèõ ðàä îäíî÷àñíî ç ï³äâèùåííÿì
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñòàí ñïðàâ; 

� ðîçâèòîê äåìîêðàòè÷íîñò³ âíóòð³øí³õ
ñòîñóíê³â, ï³äâèùåííÿ ðîë³ êîíôåðåíö³é òðó-
äîâèõ êîëåêòèâ³â óñ³õ ð³âí³â, à òàêîæ çíà÷è-
ìîñò³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é � ïðîôñï³ëîê ³
ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; 

� óñå á³ëüøå çì³ùåííÿ àêöåíò³â íà ñà-
ìîñò³éíó ðîáîòó ñòóäåíò³â, ¿¿ ìàòåð³àëüíî-
òåõí³÷íå é ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ (ïåðå-
äóñ³ì áàçîþ íà åëåêòðîííèõ íîñ³ÿõ); 

� ñóòòºâó àêòèâ³çàö³þ ä³ÿëüíîñò³ â ãàëóç³
ï³äãîòîâêè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â, à òà-
êîæ ó ñôåð³ ô³íàíñóâàííÿ ãîñïðîçðàõóíêîâî¿
íàóêè, áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ ôóíäàìåí-
òàëüíèõ ³ ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðíèõ äîñë³ä-
æåíü, ðîçâèòêó é ñòàíîâëåííÿ íîâèõ íàóêîâèõ
øê³ë òà ðîçâèòêó íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â; 

� ñóòòºâ³ çì³íè ïñèõîëîã³¿, ôîðì ³ ìåòîä³â
ì³æíàðîäíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÑóìÄÓ, ÿêà âåäåòüñÿ
äîñèòü áåçñèñòåìíî, áî öå íå ëèøå ðåàë³çàö³ÿ
çóñèëü ïî çá³ëüøåííþ ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â òà
ïîøóêó çàêîðäîííèõ ãðàíò³â, à é â³äêðèòòÿ
îïîðíèõ ïóíêò³â ÑóìÄÓ çà êîðäîíîì, ó÷àñòü
ó ïðîãðàìàõ ªâðîñîþçó, îô³ö³éíå ïðèºäíàííÿ
óí³âåðñèòåòó äî Áîëîíñüêî¿ Õàðò³¿ ªâðî-
ïåéñüêèõ óí³âåðñèòåò³â.

Íàñàìê³íåöü äîïîâ³äà÷ çàçíà÷èâ, ùî â êî-
ëåêòèâ³ âæå ñôîðìóâàëàñÿ ìð³ÿ ïðî ïåðåòâî-
ðåííÿ íàøîãî óí³âåðñèòåòó â Íàö³îíàëüíèé.
Òîæ ¿¿ òðåáà ðåàë³çîâóâàòè. 

Â îáãîâîðåíí³ äîïîâ³ä³ âçÿëè ó÷àñòü
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè åëåêòðîí³êè òà êîìï�þòåð-
íî¿ òåõí³êè Î.À.Áîðèñåíêî, ôàõ³âåöü â³ää³ëó
ïîçàíàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè ç ìîëîääþ
Ã.Ì.Êîñò³íà, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè åêîíîì³êè
Ë.Ã.Ìåëüíèê, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ìåòàëîð³çà-

ëüíèõ âåðñòàò³â Â.Î.Çàëîãà, ³íø³. Âèñëîâëþ-
âàëè ïðîïîçèö³¿, ä³ëèëèñÿ âðàæåííÿìè,
ï³äí³ìàëè ïðîáëåìè òîùî. 

Êîíôåðåíö³ÿ âèçíàëà ðîáîòó ðåêòîðàòó çà-
äîâ³ëüíîþ. Îäíîãîëîñíî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ
àêòèâ³çóâàòè ðîáîòó ðåêòîðàòó é ïðîôñï³ëêî-
âîãî êîì³òåòó ùîäî íàäàííÿ óí³âåðñèòåòó ñòà-
òóñó Íàö³îíàëüíîãî òà îô³ö³éíîãî ïðèºäíàí-
íÿ äî Áîëîíñüêî¿ Õàðò³¿ ªâðîïåéñüêèõ óí³âåð-
ñèòåò³â, à òàêîæ ùîäî ñóòòºâîãî çá³ëüøåííÿ
îáñÿã³â ïðèéìàííÿ äî àñï³ðàíòóðè ç ìåòîþ
äîñÿãíåííÿ íåîáõ³äíîãî ð³âíÿ ï³äãîòîâêè íà-
óêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â, à òàêîæ ïîäàëüøî-
ãî ðîçâèòêó íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
ñòóäåíòñòâà. Óõâàëèëè ùå ðÿä ïåðøî÷åðãîâèõ
çàâäàíü òà ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåçïå÷åííÿ
ïëàíó íàáîðó  ñòóäåíò³â (ó òîìó ÷èñë³ é ³íî-
çåìíèõ ãðîìàäÿí), íà ðåàë³çàö³þ íàÿâíî¿ ïðî-
ãðàìè êîìï�þòåðèçàö³¿  (â ïåðøó ÷åðãó, ñòâî-
ðåííÿ ïîâíîêîìïëåêòíèõ êîìï�þòåðíèõ êëà-
ñ³â),  íà àêòèâ³çàö³þ êîíêðåòíî¿ ðîáîòè ç ïî-
òåíö³éíèìè çàìîâíèêàìè ïðîäóêòó ³íòåëåêòó-
àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ êîëåêòèâó ùîäî âèð³øåííÿ
íàéá³ëüø àêòóàëüíèõ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ïðî-
áëåì ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà ³ îáëàñò³, íà âèêîíàí-
íÿ ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ
âèõîâíî¿ ðîáîòè ó ò³ñí³é ñï³âïðàö³ ç³ ñòóäåíò-
ñüêèì ðåêòîðàòîì ³ ñòóäåíòñüêèì ïðîôêîìîì
(ñòâîðåííÿ ñòóäåíòñüêîãî êàôå-êëóáó òà ñïîð-
òèâíîãî êëóáó, ïîâíîö³ííîãî ìóçåþ ÑóìÄÓ
òîùî), íà çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíèõ óìîâ ïðî-
æèâàííÿ ñòóäåíò³â ó ãóðòîæèòêàõ, íà îïòè-
ìàëüíèé ðîçïîä³ë ô³íàíñîâèõ ïîòîê³â, íà
âèð³øåííÿ îðãàí³çàö³éíèõ ³ ô³íàíñîâèõ âçà-
ºìèí ùîäî îçäîðîâ÷îãî òàáîðó â ñìò Ãóðçóô³
äëÿ çàêð³ïëåííÿ ïîçèö³é óí³âåðñèòåòó, ïðî-
äîâæåííÿ âêðàé íåîáõ³äíîãî îçäîðîâëåííÿ íà
éîãî áàç³ ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëà-
äó, ñï³âðîá³òíèê³â òà ñòóäåíò³â.

Òàêîæ îäíîãîëîñíî çàòâåðäèëè Ïîëîæåí-
íÿ «Ïðî ñòóäåíòñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ â
Ñóìñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³», ïðî
ÿêå äîïîâ³äàëà â.î. ïðîðåêòîðà ç âèõîâíî¿ ðî-
áîòè Í.Ä. Ñâ³òàéëî.  À ï³ñëÿ äîïîâ³ä³ â.î. ïðî-
ðåêòîðà ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè
Â.Ä.Êàðïóø³ óõâàëèëè ââåäåííÿ äî ñêëàäó
Â÷åíî¿ ðàäè ÑóìÄÓ Â.².Ñêëàá³íñüêîãî,
².Î.Êîâàëüîâà, Â.Ã.Íåí³, Ñ.Ì.Êîçüìåíêà òà
Â.Ì.Âàíäèøåâà. Íàñàìê³íåöü îäíîãîëîñíî
çàòâåðäèëè Ïðàâèëà âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿä-
êó óí³âåðñèòåòó (òàêîãî íîðìàòèâíîãî äîêó-
ìåíòà â  ÑóìÄÓ ùå íå áóëî) òà óõâàëèëè ïðî-
äîâæåííÿ ä³¿ íàÿâíîãî êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó
ì³æ àäì³í³ñòðàö³ºþ ÑóìÄÓ ³ òðóäîâèì êîëåê-
òèâîì � äî äîîïðàöþâàííÿ ³ çàòâåðäæåííÿ íî-
âîãî äîãîâîðó.

ПІДСУМКИ. ВИСНОВКИ.
ПЛАНИ. ПЕРСПЕКТИВИ

Ïðåçåíòàö³ÿ
åíöèêëîïåäè÷íîãî äîâ³äíèêà
«Ñóìùèíà â ³ìåíàõ», ùî
â³äáóëàñÿ íàïðèê³íö³ ëþòîãî â
çàë³ ÑóìÄÓ, ïðèâåðíóëà çàãàëüíó
óâàãó óí³âåðñèòåò³âö³â. Ñâî¿ìè
âðàæåííÿìè ä³ëèòüñÿ ç ÷èòà÷àìè
Þë³ÿ Êàðïåíêî, ñòóäåíòêà ãðóïè
ÆÒ-41.

Âëàñíå, ÿ ç ö³ºþ êíèãîþ îçíàéî-
ìèëàñÿ ùå âë³òêó. Òîä³ îòðèìàëà
«Ñóìùèíó â ³ìåíàõ» ó ïîäàðóíîê
ïî çàê³í÷åíí³ øêîëè. Ñêëàäàºòüñÿ
äîâ³äíèê ïðèáëèçíî ç 3000 ñòàòåé-
ïåðñîíàë³é, ïðèñâÿ÷åíèõ â³äîìèì
òà âèäàòíèì îñîáàì ìèíóëîãî é ñó-
÷àñíîñò³, ÷è¿ æèòòÿ òà ä³ÿëüí³ñòü
ïîâ�ÿçàí³ ç Ñóìùèíîþ. Âèäàííÿ òà-
êîãî òèïó é ñòðóêòóðè äî öüîãî ÷àñó
â îáëàñò³ ùå íå áóëî, òà é äëÿ Óê-
ðà¿íè âîíî äîâîë³ ð³äê³ñíå. Öå ïåð-
øà ñïðîáà  ç³áðàòè  é ñèñòåìàòèçó-
âàòè  ³íôîðìàö³þ ïðî ëþäåé, êîòð³
ñòâîðþâàëè ñëàâó íàøîãî êðàþ
ïðîòÿãîì áàãàòüîõ â³ê³â...

À ðîçïî÷àëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ
â³òàëüíèì  â³ðøåì  À.Â. Ëóãîâñüêî-
ãî. Öåé æóðíàë³ñò, ÷ëåí Íàö³î-
íàëüíî¿  ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Óê-
ðà¿íè äîêëàâ áàãàòî çóñèëü ó ïðî-
öåñ³ ï³äãîòîâêè êíèãè. Íàñòóïíèì
ñëîâî ìàâ âèêîíóâà÷ îîáîâ�ÿçêè
ðåêòîðà ÑóìÄÓ À.Â.Âàñèëüºâ, ÿêèé
çâåðíóâ óâàãó íà òàêèé âàæëèâèé
àñïåêò ðîçâèòêó ñó÷àñíî¿ îñâ³òè, ÿê
ãóìàí³òàðèçàö³ÿ. Îñîáëèâî àêòóàëü-
íî öå äëÿ íàøîãî óí³âåðñèòåòó, ùî
ðàí³øå ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó áóâ

ñóòî ïîë³òåõí³÷íèì âóçîì. Íàãàäàâ
òàêîæ, ùî Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè íàãî-
ëîñèâ íà íåîáõ³äíîñò³ äáàéëèâîãî
ñòàâëåííÿ äî ïàì�ÿòîê ³ñòîð³¿ òà
êóëüòóðè.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ðåäàêö³éíî¿
êîëåã³¿, ïðîôåñîð, â.î. ïåðøîãî ïðî-
ðåêòîðà ÑóìÄÓ  Ì.².Âîëêîâ ðîçïî-
â³â ïðî ïî÷àòîê ñòâîðåííÿ  äîâ³äíè-
êà. Äåñÿòü ðîê³â òîìó íà áàç³  Ñóì-
ÄÓ áóëà çàñíîâàíà îêðåìà ñòðóêòó-
ðà, ÿêà òàê ³ çâàëàñü � íàóêîâà ðå-
äàêö³éíà ãðóïà ïî ñòâîðåííþ åí-

öèêëîïåä³¿ Ñóìùèíè ï³ä êåð³â-
íèöòâîì  Â.Á.Çâàãåëüñüêîãî.

Íå ìîæíà îìèíóòè é ôàêò, ùî
÷àñòèíà Ñóìùèíè òðèâàëèé ÷àñ
âõîäèëà äî ñêëàäó ×åðí³ã³âñüêî¿ ãó-
áåðí³¿. Âèäàííÿ  «Ñóìùèíè â ³ìå-
íàõ» äàëî ïîøòîâõ äëÿ ïðîâåäåííÿ
â³äïîâ³äíî¿ íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿
ðîáîòè ³ íà ×åðí³ã³âùèí³. Ïðî öå
ðîçïîâ³â ÷ëåí íàóêîâî¿ ðåäàêö³¿
êíèãè, çàâ³äóâà÷  êàôåäðè ×åðí³ã³â-
ñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó À.Ë.Êàçàêîâ.

Íàñòóïíèì åòàïîì ïðåçåíòàö³¿
ñòàëî íàãîðîäæåííÿ. Âèäàííÿ åí-
öèêëîïåäè÷íîãî äîâ³äíèêà îõîïëþº
âñ³ ëàíêè ðîçâèòêó Ñóìùèíè. Âîíî
á íå ïðèéøëî äî ÷èòà÷³â áåç â³äî-
ìèõ ó ñâî¿õ ãàëóçÿõ  ôàõ³âö³â. Òîìó
íà ñâÿòî çàïðîñèëè óñ³õ, ³ç êèì äî-
âîäèëîñÿ ðàäèòèñÿ òà ñï³ëêóâàòèñÿ
ç òîãî ÷è ³íøîãî ïðèâîäó. Çà âàãî-
ìèé îñîáèñòèé âíåñîê ó ï³äãîòîâêó
âèäàííÿ âîíè íàãîðîäæåí³ Äèïëî-
ìîì òà êíèãîþ «Ñóìùèíà â ³ìå-
íàõ».

Äèïëîìè çà àêòèâíó ó÷àñòü ó
ï³äãîòîâö³ äî âèäàííÿ åíöèêëîïå-
äè÷íîãî äîâ³äíèêà âðó÷èëè òàêîæ
íàéàêòèâí³øèì àâòîðàì òà ÷ëåíàì
íàóêîâî¿ ðåäàêö³¿. Äî ðå÷³, àâòîðñü-
êèé òà ðåäàêö³éíèé êîëåêòèâ ñêëà-
äàâñÿ ïåðåâàæíî ç íàóêîâö³â Ñóìñü-
êîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó.

Ï³ñëÿ íàãîðîäæåííÿ âèñòóïèâ
çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà,
÷ëåí ðåäàêö³éíî¿ êîëåã³¿, àâòîð, êàí-
äèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê, äîöåíò,
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ³ñòîð³¿ ÑóìÄÓ
Â.Ì.Âëàñåíêî, ÿêèé ðîçïîâ³â ïðî
ðîáîòó ç àðõ³âíèìè ôîíäàìè, ïî-
øóê íîâèõ ìàòåð³àë³â, çàçíà÷èâ, ùî
³íôîðìàö³ÿ ïðî äåÿêèõ ïåðñîíàë³é
äðóêóºòüñÿ âïåðøå.

²ç çàêëþ÷íèì ñëîâîì âèñòóïèâ
³äåéíèé êåð³âíèê, ãîëîâíèé ðåäàê-
òîð äîâ³äíèêà, äîöåíò Â.Á.Çâàãåëü-
ñüêèé. Ðîçïîâ³â ïðî Óêàç Ïðåçèäåí-
òà ùîäî ðîçâèòêó êðàºçíàâ÷èõ äî-
ñë³äæåíü, íàãàäàâ éîãî ïðîãðàìó
ïî â³äðîäæåííþ ³ñòîðè÷íî¿ ñïàä-
ùèíè Óêðà¿íè ³ çîêðåìà � Ñóìùè-
íè. Òàêîæ  çàçíà÷èâ, ùî ðîáîòà ïî
äóõîâíîìó â³äðîäæåííþ êðàþ
ò³ëüêè ðîçïî÷àëàñÿ, à «Ñóìùèíà â
³ìåíàõ» � îäèí ç ïåðøèõ åòàï³â âè-
êîíàííÿ äîâãîñòðîêîâî¿ ïðîãðàìè.
Äî â³äîìà ñòóäåíò³â, öå íå ïðîñòî
ö³êàâà êíèãà, à é ãàðíèé ïîì³÷íèê ó
íàïèñàíí³ ðåôåðàò³â ³ ï³äãîòîâö³ äî
çàíÿòü. Âîíà ìîæå ñòàòè íàñò³ëüíîþ
êíèãîþ äëÿ âñ³õ, õòî õî÷å ïîãëèáèòè
ñâî¿ çíàííÿ ïðî ð³äíèé êðàé.

Þë³ÿ ÊÀÐÏÅÍÊÎ, ãðóïà ÆÒ-41 

ПОТРІБНО ЗНАТИ ІМЕНА СВОЇХ ГЕРОЇВ
Лабораторія, в якій народжувалося

презентоване видання.

Березень 2005. №№5-6



Лютий 2005. №№1-24

24 лютого пройшла, а точніше – розпочалася, XVII
звітно-виборча конференція профспілкової організації
студентів Сумського державного університету. З 250
делегатів на збори зібралося усього 170. Протягом
трьох годин з актової зали чимало делегатів розійшли-
ся. І подальшу роботу конференції довелося визнати
нелегітимною. 

Другий тур відбувся 2 березня. Відкриваючи його,
в.о. ректора А.В.Васильєв наголосив на авторитетності
профспілкової організації студентів нашого навчаль-
ного закладу. Саме тому до вищезгаданої події була
прикута увага всього нашого студентства.

«На кожному профспілковому засіданні підніма-
ються життєво важливі для нашого навчального закла-
ду питання. Не обходиться й без гарячих дискусій та
обговорень», – поділився якось профорг нашої групи

Олександр Кривець. Не стала винятком і звітно-вибор-
ча конференція. Та й питання на порядку денному
стояли не з простих: вибори делегатів на обласну
звітно-виборчу конференцію профспілки працівників
освіти і вибори голови профспілкової організації сту-
дентів СумДУ.

В обговоренні цих та інших питань активну участь
брали і члени президії: студентський ректор В.Чепік,
в.о. ректора А.В.Васильєв, голова обласного комітету
профспілки працівників освіти М.І.Малимоненко та
заступник голови Сумської обласної державної адмі-
ністрації О.В.Медуниця. Студентський ректор неодно-
разово намагався підняти питання про відпочинок сту-
дентів на базі СумДУ в Гурзуфі . З цього приводу вислу-
хали доповідь помічника ректора С.П.Хомутінніка,
який детально розкрив суть проблеми. Доповідь вик-

ликала велику кількість суперечливих думок, назріва-
ла дискусія. Обстановка стала настільки напруженою,
що вирішили відкласти обговорення цієї проблеми.
Незважаючи на відчайдушний вигук Володимира
Чепіка: «Ми втрачаємо Гурзуф», делегати перейшли
до обговорення інших питань порядку денного.

Нарешті настала довгоочікувана мить. На сцені
з’являються два кандидати на посаду голови
профспілки студентів СумДУ – О.Гопко та І.Меркун.
Кульмінаційним став виступ Олени Григорівни, яка
оголосила, що вирішила зняти свою кандидатуру на
користь свого опонента. Виступ Ірини Володимирівни
знайшов прихильний відгук у студентів, особливо її за-
клики до співпраці. Присутні не почули у її промові
«я», а лише об’єднуюче «ми». Можливо, тому вона й
отримала аж 186 голосів на свою користь і була обрана
головою профспілки студентів Сумського державного
університету. 

Прийнявши привітання, новообрана голова
профспілки відповіла на записки обурених студентів-
п’ятикурсників, яких цікавила проблема виплати сти-
пендії за два літні місяці по закінченні четвертого кур-
су. Вона пообіцяла усіма своїми здатностями і силами
сприяти вирішенню цього та багатьох інших питань.

Логічним завершенням конференції стали слова
Володимира Чепіка: «На нас чекає нелегкий бій!».

Залишається лише побажати голові профспілки
студентів СумДУ та її команді виходити переможцями
з будь-якого бою, якщо йтиметься про інтереси нашого
університету.
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Ùå â÷îðà ²ðèíà Ìåðêóí
áóëà ñòóäåíòñüêèì ðåêòîðîì

ÑóìÄÓ, à ñüîãîäí³ �
âæå â êàá³íåò³ Ã404 ãîëîâè

ïðîôñï³ëêè ñòóäåíò³â.
Ñàìå òàì ç íåþ ³ çóñòð³âñÿ

íàø êîðåñïîíäåíò.
� Ùî òè â³ä÷óëà òîä³, êîëè

Îëåíà Ãîïêî çàÿâèëà ïðî çíÿòòÿ
ñâîº¿ êàíäèäàòóðè?

� Ïåðåä âèáîðàìè ÿ íàëàøòóâà-
ëà ñåáå íà áîðîòüáó ³ ñïîä³âàëàñÿ,
ùî Îëåíà Ãðèãîð³âíà òåæ éòèìå äî
ê³íöÿ. Òîæ â³ä÷óëà íå ïîëåãøåííÿ, à
ðîç÷àðóâàííÿ. Âèáîð÷³ ïåðåãîíè áåç
ñóïåðíèêà � äëÿ ìåíå íå äóæå
ö³êàâ³. 

� Òåáå îáðàëè... ßêà ïåðøà äóì-
êà òîä³ ïðîìàéíóëà?

� Âçàãàë³-òî ÿ â³ä÷óâàëà, ùî öå
äóæå ñåðéîçíèé êðîê ó ìîºìó
æèòò³. Íåðâîâà íàïðóãà òàêîæ äàâà-
ëàñÿ âçíàêè. Ç³çíàþñü, ïåðåä âèõî-
äîì íà ëþäè ÷àñòåíüêî ïîáîþþñü,
ùî çàáóäó ùîñü âàæëèâå. Àëå öüîãî
ðàçó ñêàçàëà, íà÷åáòî, âñå, ùî
õîò³ëà. Äåùî îáðàçëèâî áóëî ç ïðè-
âîäó çàïèñîê-çàïèòàíü, ùî ïðèõî-
äèëè ç çàëè. Âïåâíåíî ìîæó ñêàçà-
òè, ùî ñåðåä íèõ áóëî ÷èìàëî  «äî-
ìàøí³õ çàãîòîâîê». ßê ³ òåëåôîí-
íèé äçâ³íîê ç ñóñ³äíüî¿ ê³ìíàòè íà
«Â³ä³êîí³», ï³ä ÷àñ äèñêóñ³¿ ç ïðèâî-

äó ñòâîðåííÿ ÑÍÓ. Òà ùå çàäîâãî äî
ãîëîñóâàííÿ ÿ â³ä÷óâàëà ³ òó
ï³äòðèìêó, ùî ëóíàëà ç àêòîâî¿ çà-
ëè. 

� Ìåòà òâîãî ïðèõîäó ó öþ
ñôåðó?

� Õî÷ó ðîç³áðàòèñÿ, ùî ïðåä-
ñòàâëÿº ñîáîþ ïðîôñï³ëêîâà ä³ÿëü-
í³ñòü. À ùå � àêòèâ³çóâàòè íàøèõ
ñòóäåíò³â ³ äîëó÷èòè äî ðîáîòè
ïðîôñï³ëêè. Ñïðîáóþ ï³äíÿòè ¿¿ íà
çîâñ³ì ³íøèé ð³âåíü îðãàí³çàö³¿. Äëÿ
öüîãî ³ ñêëàäåíà ïðîãðàìà «Ç³ ñòó-
äåíòàìè ³ äëÿ ñòóäåíò³â». Âîíè áðà-
òèìóòü  àêòèâíó ó÷àñòü ó âèð³øåíí³
âëàñíèõ ïðîáëåì, ñåðåä ÿêèõ º ³
òàê³, ùî ïîòð³áíî ÿêíàéøâèäøå
âèð³øèòè. Ïåðåä íàìè � äóæå âàæ-
ëèâå çàâäàííÿ. Çàäëÿ éîãî äîñÿãíåí-
íÿ ïîòð³áíî òðóäèòèñÿ, òðóäèòèñÿ ³
ùå ðàç òðóäèòèñÿ... 

� Ïåðø³ âðàæåííÿ â³ä íîâî¿ ïî-
ñàäè?

� Ïåðøå, ùî ñïàëî íà äóìêó, �
íåìîæëèâî ðîç³áðàòèñÿ â êóïàõ

ð³çíîìàí³òíèõ äîêóìåíò³â. Óñå
çäàºòüñÿ  çàïëóòàíèì òà ñòðàøíèì,
êîëè òè öèì í³êîëè íå çàéìàâñÿ
(ñì³ºòüñÿ). Çàðàç òð³øêè ñóìíî, áî â
ïîïåðåäí³é ä³ÿëüíîñò³ äîïîìàãàëè
íàáóò³ íàâè÷êè, à â íîâ³é � äîñâ³äó
ùå íå ìàþ. Íà â³äì³íó â³ä ïîñàäè

ñòóäåíòñüêîãî ðåêòîðà, òóò äåùî
³íø³ ï³äõîäè. Á³ëüøå äîêóìåíò³â,
óñ³ëÿêèõ òàì îô³ö³éíèõ ³ íå çîâñ³ì
ðîçïîðÿäæåíü. Òåïåð ÿ áà÷ó, ùî â
ñòóäðåêòîðàò³ íàì äîâîäèëîñÿ áðàòè
íà ñåáå ïèòàííÿ, ÿê³ áóëè â êîìïå-
òåíö³¿ ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿.

Äóæå íåçâè÷íî òóò ïðàöþâàòè, àäæå
ÿ çàëèøèëà êîìàíäó, ç ÿêîþ ïðàöþ-
âàëà íà ïîïåðåäí³é ïîñàä³. Òåïåð �
íîâèé êîëåêòèâ. Äóìàþ, ïðåêðàñíî
ñïðàöþºìîñÿ ç íèì ³ ñòâîðèìî íîâó
ñèëüíó êîìàíäó, ÿêà áóäå ïë³äíî
ä³ÿòè íà áëàãî âñüîãî ñòóäåíòñòâà
ÑóìÄÓ.

� ßê³ ïëàíè ñòîñîâíî ðîçâèòêó
ïðîôêîìó íàéáëèæ÷èì ÷àñîì?

� Ïëàíóºìî äåùî çì³íèòè îð-
ãàí³çàö³éíó ðîáîòó. Íàïðèêëàä, äî
öüîãî ÷àñó ìè ïðîâîäèëè çáîðè
ïðîôîðã³â ãðóï ç ð³çíèõ ôàêóëüòåò³â
ó îäí³é àóäèòîð³¿. Òåïåð ïëàíóºìî
ïðîâîäèòè � ïî ôàêóëüòåòàõ îêðå-
ìî. Íàéáëèæ÷èìè äíÿìè ñêëàäåìî
ãðàô³ê ç â³äâ³äóâàííÿ öèêëó ñå-
ì³íàð³â äëÿ ïðîôîðã³â. Áóäóòü çà-
ïðîøóâàòèñÿ êîìïåòåíòí³ â ò³é ÷è
³íø³é ãàëóç³ îñîáè, ÿê³ ïðîâîäèòè-
ìóòü ö³ çàíÿòòÿ. Òàêîæ ó ïëàíàõ �
ñòâîðåííÿ åëåêòðîííî¿ êàðòîòåêè,
ôóíêö³îíóâàííÿ ñàéòó ÑóìÄÓ òî-
ùî. Çàëó÷åííÿ äî ïðîôñï³ëêè ñòó-
äåíò³â-ïîâíîïëàòíèê³â òà áþäæåò-
íèê³â, ÿê³ íå îòðèìóþòü ñòèïåíä³¿.
Ïëàí³â áàãàòî ³ â ìåíå, ³ â êîëåã. ßê-
ùî âñå âèéäå ç ïðîåêòàìè òà ïðî-
ãðàìàìè, ÿêùî íàì âäàñòüñÿ íàëàãî-
äèòè ðîáîòó, òî ïðîôñï³ëêà ï³ä-
í³ìåòüñÿ íà á³ëüø âèñîêèé ð³âåíü.
Áà÷ó ïðîôêîì ìàéáóòíüîãî äè-
íàì³÷í³øèì, åôåêòèâí³øèì.

œÓÒÚÒÍËÔÚÛÏ
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Ï³ñëÿ â³äìîâè
Îëåíè Ãîïêî â³ä áîðîòüáè,

ó ñòóäåíòñüêîìó (³ íå ò³ëüêè)
ñåðåäîâèù³ ç�ÿâèëîñÿ ÷èìàëî
äîìèñë³â òà ÷óòîê. Êðàùå çà

âñå â òàêèõ âèïàäêàõ çâåðíó-
òèñÿ äî ïåðøîäæåðåëà.

� Îëåíî Ãðèãîð³âíî, ÷èì óìî-
òèâîâàíèé òîé ôàêò, ùî Âè çíÿ-
ëè êàíäèäàòóðó ç âèáîð³â ãîëîâè
ïðîôêîìó ñòóäåíò³â ÑóìÄÓ ³ ôàê-
òè÷íî ïîäàðóâàëè ïåðåìîãó ²ðèí³
Ìåðêóí?

� Öå ð³øåííÿ áóëî ïîïåðåäíüî
îáì³ðêîâàíèì. ß âæå äàâíî çáèðà-
ëàñÿ ïåðåõîäèòè íà ³íøó ðîáîòó ³
ùå â ëèñòîïàä³ ïðåäñòàâèëà ²ðèíó
ðåêòîðó ÿê ñâîþ íàñòóïíèöþ. À
ï³øëà, çâè÷àéíî, çà â³êîâèìè äàíè-
ìè.

� Ïîäåéêóþòü, ùî Âàø ïå-
ðåõ³ä íà ³íøó ðîáîòó òàê ÷è ³íàê-
øå ïîâ�ÿçàíèé ç³ ñïðàâîþ íàâêîëî
Ãóðçóôà?

� Àáñîëþòíî íå ïîâ�ÿçàíî.
� Âàø³ ïîáàæàííÿ íàñòóïíè-

êàì?

� Òðèìàòè âñå, ùî âæå íà-
ïðàöüîâàíî ³ âèêîíàòè âñþ òó
ïðîãðàìó, ÿêà áóëà çà÷èòàíà íà
âèáîðàõ. ×åðåç 5 ðîê³â ÿ
îáîâ�ÿçêîâî ïåðåâ³ðþ, ÷è âò³ëè-
ëàñÿ âîíà â æèòòÿ. ² íàîñòàíîê
õî÷ó ïîáàæàòè, ùîá íàø íà-
â÷àëüíèé çàêëàä çàâæäè áóâ ºäè-
íèì ³ íåïåðåìîæíèì. Ùîá í³êî-
ëè æîäåí ñòóäåíò íå âèéøîâ ç
ïðîôñï³ëêè, ùîá íå ñòâîðþâàëè
³íøèõ ïðîôñï³ëîê, ÿê öå â³äáó-
âàºòüñÿ ó äîðîñëèõ.

œÓÒÚÒÍËÔÚÛÏ
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Âñåóêðà¿íñüêà íåçàëåæíà PR-àãåíö³ÿ, äî ÿêî¿ âõîäèòü
ìåðåæà ïðåñ-êëóá³â Óêðà¿íè, ïðîâåëà îïèòóâàííÿ æóðíàë³ñò³â
êîæíîãî ðåã³îíó ùîäî âèÿâëåííÿ æ³íîê, ÿê³ º çíàíèìè â
îáëàñòÿõ, àêòèâíèìè â ãðîìàäñüêîìó æèòò³ ÷è âèçíà÷íèìè â
ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ � «Æ³íêà ðåã³îíó». Îïèòóâàííÿ
Ñóìñüêîãî ïðåñ-êëóáó, ó ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü 23 æóðíàë³ñòè,
âèÿâèëî òàêèé ðåéòèíã æ³íî÷î¿ ïîïóëÿðíîñò³ â Ñóìàõ (ñïèñîê
íàâîäèòüñÿ â³ä á³ëüøîãî äî ìåíøîãî áàëó � ïåðø³ äåñÿòü îñ³á ç
íàçâàíèõ æóðíàë³ñòàìè):

Àëëà Ôåäîðèíà � âëàñêîð ãàçåòè «Óêðà¿íà ìîëîäà», ãîëîâà
ïðåñ-êëóáó;

²ðèíà Ìåðêóí � ãîëîâà Ñòóäåíòñüêîãî áðàòñòâà Ñóìùèíè,
ñòóäåíòêà ÑóìÄÓ;

Ëàðèñà Ðóäàêîâà � äèðåêòîð Øîñòêèíñüêîãî ìîëîêîçàâîäó;
Àëëà ßðîâà � äîöåíò Ñóìñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî

óí³âåðñèòåòó;
Íàòàë³ÿ Ðåçí³ê � äèðåêòîð ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿ «Îñòðà-

Ñóìè»;
Íàòàë³ÿ Ðîçòîðãóºâà � äåïóòàò îáëàñíî¿ ðàäè, ðåäàêòîð

ãàçåòè «Ïîçèö³ÿ»;
Îëüãà Íåíÿ � ìàìà-âèõîâàòåëüêà äèòÿ÷îãî áóäèíêó

ñ³ìåéíîãî òèïó;
Îëåêñàíäðà Âåñíè÷ � æóðíàë³ñò ãàçåòè «Ïàíîðàìà»,

ñòóäåíòêà ÑóìÄÓ;
Ëàðèñà Ãóáñüêà � ãîëîâà áëàãîä³éíîãî ôîíäó «Ëåëåêà» òà

Ñóìñüêî¿ ñï³ëêè ï³äïðèºìö³â;
Í³íà ×åðíÿâñüêà � ìàìà-âèõîâàòåëüêà äèòÿ÷îãî áóäèíêó

ñ³ìåéíîãî òèïó.
Ñåðåä òèõ, êîãî íàçèâàëè æóðíàë³ñòè, é Îëåíà Òêà÷åíêî,

çàâ³äóâà÷ êàôåäðè æóðíàë³ñòèêè òà ô³ëîëîã³¿ ÑóìÄÓ.Се
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n СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
22 лютого в актовій залі СумДУ
відбулася звітно-виборча
конференція, присвячена виборам
голови студентського ректорату.
Право голосу мали старости
всіх без винятку академічних груп
денної форми навчання.

Кандидатом на дуже відповідальну і
дуже цікаву посаду, як повідомлялось
уже в «Резонансі», був затверджений
студент фізико-технічного факультету
Володимир Чепік. А прізвище Миколи
Гуменного у виборчому бюлетені не
значилося, хоча про нього раніше і
йшлося, як про кандидата. Він проко-
ментував це так: «Мене і Володимира
зареєструвала виборча комісія. Трива-
лий час заяв від інших претендентів не
було. Тому, щоб уникнути поділу голосів
між нами, я зняв свою кандидатуру на
користь товариша. Адже ми з однієї ко-
манди». 

Та все ж вибори не стали безальтер-
нативними, бо в останній момент сту-
дентський декан інженерного факульте-
ту Михайло Іванов зібрав необхідну
кількість підписів і подав заяву. 

Отже, у центрі боротьби за рек-
торську владу в студентському середо-
вищі опинилися Володимир Чепік і Ми-
хайло Іванов.

Шляхом відкритого голосування по-
маранчевими мандатами делегати об-
рали голову виборчої комісії (Настя
Силкіна) та її членів (В.Врублевська,
М.Дрозденко, В.Шуп). А також затвер-
дили регламент, згідно з яким першою
виступила Ірина Меркун – як студентсь-

кий ректор, що здає свої повноваження.
У 30-хвилинному звіті вона розповіла
про всі заходи і напрацювання, здій-
снені за час керівництва. Після цього із
залу пролунало декілька запитань і була
виголошена подяка за виконану роботу.

Далі увага всіх присутніх закцентува-
лася на самих кандидатах. Спочатку ви-
ступив В.Чепік зі своєю командою, до
якої увійшли Микола Гуменний, Тетяна
Журба, Євген Сорокін, Дмитро Литов-
ченко, Максим Мінаєв і Анна Товстуха.

Кожен із них стисло і лаконічно розповів
про поставлену перед собою мету і кон-
кретні дії. Слід згадати і про впровад-
ження нової посади – проректора по на-
вчальній роботі й науці (ним став сту-
дент Д.Литовченко). Потім виклав свою
програму інший претендент.

Булава, що надає владу керувати ро-
ботою студентського самоврядування,
дісталася Володимиру Чепіку не дуже
легко. Після підрахунку голосів з’ясува-
лося, що він набрав 58,8%. Тоді як Ми-

хайло Іванов, котрий, згадаємо, заявив
себе як претендент напередодні ви-
борів, набрав також чимало – 32,7%
(8,5% – проголосували проти всіх). Це
свідчить, що опозиція – без якої не бу-
ває справжньої демократії – новообра-
ному ректору забезпечена. Певній
кількості студентів, судячи не тільки з
результату голосування, а й післявибор-
чих розмов, Михайло Іванов сподобався
своєю рішучістю, умінням відстоювати
власну точку зору. На жаль, спроби взя-
ти у нього інтерв’ю ні до чого не призве-
ли. Сподіваємось, що в майбутньому він
скаже своє слово на сторінках «Резо-
нансу».

На думку Володимира Чепіка, «вибо-
ри в основному були чесними, прозори-
ми, та все ж  дещо схожими на вибори
Президента України, бо не обійшлося
без так званого чорного піару. Та все ж
моя команда разом зі мною перемогла». 

Вітаючи нового студентського рек-
тора, бажаємо йому справжньої муд-
рості, творчого натхнення, всіляких
успіхів та гараздів. 
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Матеріал підготувала
Ліна П’ЯТНИЦЯ,

студентка групи ЖТ-41.
На фото:Володимир Чепік

воточенні виборців.

Ñïîä³âàþñÿ, ìè âñ³ ðîçóì³ºìî,
ùî â÷èòèñÿ ìîæíà íå ëèøå ó çâè÷-
íèõ àóäèòîð³ÿõ òà çà âèçíà÷åíèì
ðîçêëàäîì, à é òîä³, êîëè ïðàãíåìî
íàáóòè íîâèõ íàâè÷îê, íåîáõ³äíèõ
äëÿ ðåàëüíîãî óñï³õó â æèòò³. Îñîá-
ëèâî, êîëè äëÿ íàñ, ñòóäåíò³â, öÿ
ìîæëèâ³ñòü íàäàºòüñÿ ÁÅÇÊÎØ-
ÒÎÂÍÎ. Ò³, õòî ïðàöþº ó ïðî-
áëåìí³é ëàáîðàòîð³¿ «Ñîö³àëüíî-ãó-
ìàí³òàðí³ àñïåêòè ðåã³îíàëüíèõ
äîñë³äæåíü», çíàþòü, ùî â³çèò â
óí³âåðñèòåò ó ñóáîòó � ñïðàâà çâè÷-
íà. Öå îäèí ³ç íåáàãàòüîõ äí³â, êîëè
ìîæíà ÷îãîñü íàâ÷èòèñÿ äîäàòêîâî.
Ñüîãîäí³ áàæàííÿ � íàâ÷èòèñÿ êåðó-
âàòè ïðîåêòíèìè òåõíîëîã³ÿìè, à
ùå � â³ëüíî îïåðóâàòè ÷àð³âíèìè
ñëîâàìè «ïðîåêò», «êåéñ», «SWOT-
àíàë³ç», «ïðåçåíòàö³ÿ...» 

Ç ö³ºþ ìåòîþ êåð³âíèê ëàáîðà-
òîð³¿, âèêëàäà÷ ñîö³îëîã³¿ Ì.Â.Æóê
çàïðîñèâ äî íàñ ìîá³ëüíîãî òðåíåðà

ïðîåêòó IREX (ÑØÀ) Ñâ³òëàíó Áó-
êî ç Êèºâà, êîîðäèíàòîðà ïàðòíåðñò-
âà ó ñôåð³ ìàñ-ìåä³à.  

Ñâ³òëàíà ðîçïîâ³ëà ïðî îñíîâí³
ïîíÿòòÿ ³ âèäè ïðåçåíòàö³¿ (ñîëî- ³
ãðóïîâî¿), ¿¿ ñòðóêòóðó òà åòàïè âè-
êîíàííÿ. Òàê îñü, âèÿâèëîñÿ, ùî ñå-
ðåä ïðèñóòí³õ ÷èìàëî ïðèðîäæåíèõ
ï³àðùèê³â. Ìàéæå óñ³ ïðåçåíòàö³¿
âèÿâèëèñÿ ñóïåðóñï³øíèìè, äåÿê³ �
õî÷ îñòàííþ ñîðî÷êó â³ääàé, à çðî-
áè òå, ùî ïðîñÿòü. Íå îá³éøëîñÿ é
áåç êðèòèêè, àëå êîíñòðóêòèâíî¿,
òàêî¿, ùî äîïîìîãëà ïðè ñêëàäàíí³
ñöåíàð³þ äëÿ ñëàéä-øîó. Çàðàçîì
òðåíåð ðåã³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè IATP

Àíäð³é Ï³âåíü íàâ÷èâ, ÿê ðîáèòè
ïðåçåíòàö³¿ â Power Point, ³ íàø³
âëàñíîðó÷ ñòâîðåí³ ïðîåêòè âè ìî-
æåòå ïåðåãëÿíóòè íà êàôåäð³
ñîö³îëîã³¿.

Ï³ñëÿ äâîõ äí³â íàâ÷àííÿ ó÷àñ-
íèêàì áóëî ïîñòàâëåíå ëîã³÷íå çà-
ïèòàííÿ: «×è ñïîäîáàâñÿ òîá³ òðå-
í³íã?» ² îñü äåÿê³ â³äãóêè (çàóâàæòå,
ñòóäåíòè ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé òà
êóðñ³â):

Ñåðã³é Æìóðêî (þðèñò, 1-é
êóðñ): � Çâè÷àéíî, äóæå ñïîäîáàâñÿ.
ßêáè òàêà ìîæëèâ³ñòü áóëà
ðàí³øå! Íàïðèêëàä, ÿ áðàâ ó÷àñòü ó
êîíêóðñ³ çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³ä-
íèöüêèõ ðîá³ò ïðè Ìàë³é àêàäåì³¿
íàóê, ³ ÿêáè òîä³ ìàâ òàêèé äîñâ³ä,
áóâ çíàéîìèé ç òàêîþ ìåòîäèêîþ
ïðåçåíòàö³é, òî, ïåâåí, ì³é ðåçóëü-
òàò áóâ áè íàáàãàòî êðàùèì.
Õëîï÷èíà ç Êèºâà, ùî ïîñ³â ïåðøå
ì³ñöå, âèêîðèñòîâóâàâ òàê³ æ ñëàé-
äè, ÿê³ çðîáèëè ìè çà 4 ãîäèíè. ß æ
óçÿâ ëèøå 3 ì³ñöå, õî÷à çà äîñë³ä-
íèöüêîþ ãëèáèíîþ íàø³ ðîáîòè áó-
ëè åêâ³âàëåíòí³. Äóìàþ, âæå çàðàç
ïðîãðåñèâí³ ëþäè àêòèâíî çàñòîñî-
âóþòü òàêèé ñïîñ³á ïðåçåíòàö³é.

Êñåí³ÿ Õàöêî (ïåðåêëàäà÷-
æóðíàë³ñò, 2-é êóðñ): � ß ïîòðà-
ïèëà íà öåé òðåí³íã ÿêðàç â÷àñíî,
áî êëàñè÷íà ïðîãðàìà íàâ÷àííÿ íå
ïåðåäáà÷àº ñó÷àñíèõ ïðàêòè÷íèõ
ðåêîìåíäàö³é ùîäî ðåêëàìè ñâî¿õ
ïëàí³â òà äîñÿãíåíü. Ìåí³ ïîäî-
áàºòüñÿ çàéìàòèñÿ ñîö³àëüíîþ ðî-

áîòîþ, à äëÿ ìî¿õ ïðîåêò³â íå-
îáõ³äíà äîïîìîãà áàãàòüîõ ëþäåé.
¯ì òðåáà êðàñèâî é àïåòèòíî ðîç-
ðåêëàìóâàòè ñâî¿ ³äå¿, ùîá çàëó÷è-
òè ñàìå äî ìîãî ïðîåêòó. Çàâäàí-
íÿì ìîº¿ òðå-í³íãîâî¿ ãðóïè áóëî
ïðåçåíòóâàòè ðåçóëüòàòè ä³ÿëü-
íîñò³ ìîí³òîðèíãîâîãî êëóáó Ñóì-
ÄÓ ³ çàïðîïîíóâàòè íîâ³ íàïðÿìè
äîñë³ä³â. Ðàçîì ìè ïðîéøëè âñ³
ñòàä³¿ ñòâîðåííÿ ïðåçåíòàö³¿, ïî-
÷èíàþ÷è ç ôîðìóâàííÿ ñàìî¿ êîí-
öåïö³¿ êëóáó òà çàê³í÷óþ÷è ¿¿ ðå-
àë³çàö³ºþ. Òåïåð ãîëîâíå , ùîá ìè íà
öüîìó íå çóïèíèëèñÿ, à çðîáèëè ùî-
íåáóäü êîðèñíå.

Ç Àííîþ Ðóäåíêî (ïåðåêëàäà÷-
ðåäàêòîð & âèäàâåöü, 3-é êóðñ)
Ñâ³òëàíà çàéìàëàñÿ ³íäèâ³äóàëüíî,
îñê³ëüêè ñòóäåíòêà íàâ÷àºòüñÿ
âäîìà: Ó ìåíå â êîìï�þòåð³ º Power
Point, ÿ íàâ³òü íàìàãàëàñÿ ç íåþ
ùîñü çðîáèòè, àëå äî çíàéîìñòâà ç³
Ñâ³òëàíîþ â³ä÷óâàëà, ùî ö³é ïðî-
ãðàì³ º íàáàãàòî ö³êàâ³øå çàñòîñó-

âàííÿ. Òåïåð ÿ çíàþ, ÿê ìîæíà ³
òðåáà ÿê³ñíî ðîçïîâ³äàòè ëþäÿì
ïðî ñâî¿ ïðîåêòè, ÿê ñêëàñòè ïîâíó
êàðòèíó ç îñíîâíèõ äåòàëåé. Ïðå-
çåíòàö³ÿ êðèìñüêî¿ ãàçåòè «Êàôà»,
ùî çðîáèëà Ñâ³òëàíà, ñêëàäàëàñÿ
ëèøå ç îñíîâíîãî, àëå öå áóëè ñàìå
ò³ ïîäðîáèö³, çà ÿêèìè ÿ çìîãëà
ñêëàñòè ³ ñâîº âðàæåííÿ. Çâè÷àéíî
æ, âîíî ïîçèòèâíå. Ïðîãðàìà � ³
ñïðàâä³ êîðèñíà äëÿ ïðåçåíòàö³é. ²,
ñóäÿ÷è ³ç çàêîðäîííèõ ô³ëüì³â (õî÷à

á «×îãî õî÷óòü æ³íêè?» ç Ìåëîì
Ã³áñîíîì  ó ðîë³ óñï³øíîãî ðåêëàì-
íîãî àãåíòà), öåé ñïîñ³á ïðåçåí-
òàö³¿ ñòàº ïîòóæíîþ çáðîºþ
ïðàö³âíèê³â ìàñ-ìåä³à.

Îêñàíà Êðàñóëÿ (ô³çòåõ, 4-é
êóðñ): � ß äîïîìîãëà ñâî¿é ìàì³ çðî-
áèòè ðåêëàìó äëÿ  ¿¿ ðîáîòè. Ìè çà-
ïóñòèëè â êîìï�þòåð äèòÿ÷³ ðîáî-
òè â³ää³ëó äåêîðàòèâíîãî ìèñ-
òåöòâà Îáëàñíîãî öåíòðó ïî-
çàøê³ëüíî¿ îñâ³òè ïî ðîáîò³ ç òàëà-
íîâèòîþ ìîëîääþ. Òåïåð óñ³ áàæà-
þ÷³ ìîæóòü îçíàéîìèòèñÿ ç òèì,
÷èì çàéìàþòüñÿ ä³òè ó öüîìó ãóðò-
êó. Ìàìà áóëà ó çàõâàò³, âîíè òàêî-
ãî ðàí³øå í³êîëè íå ðîáèëè! À äëÿ
ìåíå öå ùå îäèí äîñâ³ä ðîáîòè,
ïðàêòèêà, ùî çàâæäè êîðèñíî. Ïðî
òðåíåðà � îäí³ åìîö³¿: òàêà ðóõëè-
âà, ìîëîäà, óæå áàãàòî âì³º.
Õîò³ëîñü áè ÷àñò³øå â³äâ³äóâàòè
òàê³ òðåí³íãè, òà é óçàãàë³ áóäü-
ÿê³. Ìåí³ òðåáà âñå-âñå ñïðîáóâàòè,
à ïîò³ì âèáðàòè ùîñü êîíêðåòíå.

Íó îò, ñàì³ áà÷èòå: òðåí³íã óñ³ì
ñïîäîáàâñÿ, ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàºìî
íàñòóïíîãî. Â³ä ³ìåí³ ó÷àñíèê³â
âèñëîâëþþ ïîäÿêó àäì³í³-ñòðàö³¿
óí³âåðñèòåòó çà ðîçóì³ííÿ òà
ï³äòðèìêó â îðãàí³çàö³¿ çàõîäó. Òàê³
çóñòð³÷³ íåîáõ³äí³ äëÿ ðîçøèðåííÿ
íàøîãî ïðîôåñ³éíîãî òà çàãàëüíîãî
ñâ³òîãëÿäó.  

Îëåíà ÊÀË²Í²×ÅÍÊÎ, ÏÐ-24.
Íà ôîòî: ðîáî÷³ ìîìåíòè

òðåí³íãó

Òðåí³íãè ôîðìóþòü
«Áîëîíñüêó ñèñòåìó
ïîíÿòü»

ÁÓËÀÂÀ ÑÒÓÄÅÍÒÑÊÜÎÃÎ ÐÅÊÒÎÐÀ –
ßÊÀ ¯¯ ÂÀÃÀ?

На базі літературної вітальні бібліотеки та комп’ютерно-
го класу СумДУ відбувся тренінг «Інформаційні презентації.
Як зробити успішну презентацію», в якому взяли участь 27
студентів та викладачів гуманітарного, фізико-технічного,
економічного факультетів СумДУ, представники Сумського
державного педагогічного університету. Мета – розширен-
ня уявлень про проектні технології, принципи «кейс-
аналізу», формування навичок успішних інформаційних
презентацій з використанням медіапроектора.
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У рамках місячника «Здоро-
ва людина – здорова нація»,
який триває в СумДУ, відбулося
чимало різних заходів.

Так,  за «круглим столом» у
літературній вітальні йшла роз-
мова про жінку як про майбутню
матір, про її роль у сім’ї та стан
репродуктивного здоров’я. В
заході брали участь студенти
гуманітарного, інженерного та
механіко-математичного фа-
культетів. Цікаво і змістовно
провела цю зустріч акушер-
гінеколог обласного центру
планування сім’ї І.Ю.Бутенко.
Зайве й говорити, що не було
байдужих ні до лекції, ні  до ві-
деофільму повчального харак-
теру, який викликав у кожної з
дівчат свої переживання та дум-
ки.  Не було і дефіциту на запи-
тання та відповіді. Всім студент-
кам вручили буклети, посібни-
ки, журнали, з  яких вони одер-
жують вичерпну інформацію
щодо постійного дотримання
санітарних норм та правил
людського спілкування. 

Не забули й про спорт –
один з  найважливіших чинників
здоров’я. 12 березня на лижній
базі «Токарі» СумДУ проведено
спортивно-розважальне свято
«Проводи зими», в якому взяли
участь студенти всіх факуль-
тетів навчального закладу. Чу-
дова погода, прекрасний нас-
трій – все це сприяло цікавому
проведенню свята. Запекла бо-
ротьба точилася на змаганнях в
лижній естафеті. Загальну увагу
привернув конкурс, в якому
хлопці на гірських санчатах,
наввипередки, везли своїх
дівчат до фінішу. Не забули й
про Бабу Ягу, яка літала разом зі
студентами на мітлі. А ви ніколи
не бачили, як студенти, по
коліна в снігу, перетягують ка-
нат? Шкода. Захоплююче видо-
вище.

Свято завершилося спалю-
ванням опудала Зими, це
дійство символізувало прощан-
ня з морозами, заметілями, не-
бажаними відлигами і зустріч з
літом. Студенти читали
прислів’я і приказки, спі-
вали пісень, вітали вес-
няне сонце і тепло. Смач-
ний обід  з гарячими  со-
сисками, млинцями з ме-
дом і сметаною додав
студентам бадьорості й
сили.

Слід віддати належне
і щиро подякувати ор-
ганізаторам свята: фахів-
цю відділу позанавчаль-
ної роботи з молоддю
Ганні Миколаївні Костіній,
заступникам деканів зі
спортивно-масової ро-
боти та студентському
ректорату. 

Сьогодні школярі –
завтра студенти. Про це
подумали і – з метою по-
пуляризації здорового
способу життя серед уч-
нівської молоді – в акто-
вому залі СумДУ провели

турнір інтелектуальної гри «
Брейн-ринг» для 19 команд за-
гальноосвітніх шкіл міста. В
цікавому і корисному поєдинку
перемогу отримала команда
школи № 17, яка показала висо-
кий рівень підготовки. Найкращі
отримали перехідний кубок та
цінний подарунок, а всі без ви-
нятку учасники – солодощі й
торти. Організаторами турніру
виступили:  відділ позанавчаль-
ної роботи СумДУ та клуб інте-
лектуальних ігор «Еврика»
(керівник старший викладач ка-
федри економічної теорії Ю. М.
Петрусенко).

А ще – з метою зміцнення
здоров’я і пропаганди активно-
го відпочинку молоді  – у цьому
заході, присвяченому Дню здо-

ров’я, взяли участь понад 100
чоловік. Студенти зустрілися з
представниками медичних ус-
танов  міста, працівниками пра-
воохоронних органів, психоло-
гами. Цікавою видалася екс-
курсія до анатомічного музею
медфаку. Потім змагалися на
спортивному майданчику з во-
лейболу та в конкурсі « Веселі
старти».  В огляді-конкурсі та-
кож обігрувалися теми  здоро-
вого способу життя. Потім –
святкова дискотека. Крім пра-
цівників відділу позанавчальної
роботи, в організації злету бра-
ли участь адміністратори гурто-
житків.

Багато цікавого чекає на сту-
дентів попереду, адже місячник
здорового способу життя  три-
ватиме до15 квітня. Студенти
матимуть змогу відвідати акції
«Молодь без тютюну», « Молодь
за здоровий спосіб життя», зу-
стрітися з представниками  об-
ласного кризового центру.

Кожен повинен усвідомити:
лише здоровий спосіб життя
дасть людині можливість почу-
вати себе щасливою. Тільки
фізично і психологічно здорова
людина живе повноцінним жит-
тям. Банальність, але незапе-
речна.

Інна ПИРІГ,
студентка групи ЖТ-41

ßêáè â Óêðà¿í³ ³ñíóâàëà
àñîö³àö³ÿ ñàìîãóáö³â, òî, ìàáóòü,
ïåðøèì êðîêîì ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòàëà á
ïðîïàãàíäà êóð³ííÿ. Àäæå 50%
êóðö³â ïîìèðàº â³ä õâîðîá, ïðè÷îìó
ïîëîâèíà ç íèõ � ó ñåðåäíüîìó â³ö³.
Êîæí³ ï�ÿòü õâèëèí â³ä çàõâîðþ-
âàíü, ùî ñïðè÷èíåí³ êóð³ííÿì, ïî-
ìèðàº îäèí óêðà¿íåöü, à çà ð³ê �
áëèçüêî 100 òèñÿ÷ íàøèõ ñï³â-
â³ò÷èçíèê³â. Çàðàç â Óêðà¿í³ êóðÿòü
áëèçüêî 12 ì³ëüéîí³â îñ³á. Êóðÿòü
ë³òí³ ëþäè, äîðîñë³, ï³äë³òêè, ä³òè.
Êóðÿòü�ùîá øâèäøå ïîìåðòè. Ó
öüîìó é ïîëÿãàº ïàðàäîêñ. Óñ³ çíà-
þòü ïðî íåáåçïåêó òàêî¿ çâè÷êè, ³
òàê áàãàòî ëþäåé óñâ³äîìëåíî ðîá-
ëÿòü öåé êðîê íàçóñòð³÷ ñìåðò³.
Â÷åí³ ï³äðàõóâàëè, ùî ê³ëüê³ñòü
æåðòâ â³ä êóð³ííÿ çà äåñÿòèë³òòÿ ç
2020-ãî ïî 2030-é ð³ê óäâ³÷³ ïåðåâè-

ùóâàòèìå ê³ëüê³ñòü óáèòèõ ó Äðóã³é
ñâ³òîâ³é â³éí³. Àëå òî áóäå ñàìî-
âáèâñòâî�

Íàïåâíî, ñóòü ïðîáëåìè â òîìó,
ùî á³ëüø³ñòü êóðö³â ââàæàº òþòþ-
íîïàë³ííÿ ëèøå øê³äëèâîþ çâè÷-
êîþ, òîä³ ÿê íàñïðàâä³ öå îäèí ³ç
âèä³â íàðêîìàí³¿. Ðîçãëÿäàòè ïðî-
áëåìó çâèêàííÿ íåîáõ³äíî â äâîõ
àñïåêòàõ: á³îëîã³÷íîìó òà ñîö³àëü-
íî-ïñèõîëîã³÷íîìó. ² äðóãèé íå
ìåíø âàæëèâèé, í³æ ïåðøèé. Àäæå
íàâ³òü ïîçáàâèòèñÿ çâè÷êè ãðèçòè
í³ãò³ äóæå âàæêî, à êèíóòè êóðèòè
äëÿ áàãàòüîõ � ïðîñòî íåìîæëèâî.

Â Óêðà¿í³ º çàêîííîþ ïîâñþäíà
ðåêëàìà òþòþíîâèõ âèðîá³â. Ïðè-
÷îìó öèãàðêè àñîö³þþòüñÿ ç øèêàð-
íîþ ìàøèíîþ, âåñåëîþ êîìïàí³ºþ,
ùàñëèâèì æèòòÿì. Àëå óÿâëåííÿ
ïðî òå, ùî êóð³ííÿ º îáîâ�ÿçêîâèì
àòðèáóòîì óñï³õó, � ëèøå þíàöüêà
³ëþç³ÿ, ç ÿêîþ ðàíî ÷è ï³çíî äîâå-
äåòüñÿ ðîçïðîùàòèñÿ. Àëå çðî-
çóì³òè öå ÷îìóñü ìàëî õòî ç êóðöâ

çäàòåí. Òàê, öþ ïðîáëåìó íå ìîæíà
ïîäîëàòè íåãàéíî, àëå çâåñòè äî
ì³í³ìóìó � ö³ëêîì ìîæëèâî. Ñïðà-
âà, çâè÷àéíî æ, íå ç ëåãêèõ,
ïîòð³áíî ä³ÿòè ïîñòóïîâî,
îá�ºäíàâøè çóñèëëÿ âëàäíèõ ñòðóê-
òóð ³ ñóñï³ëüñòâà. Ìåòîþ áîðîòüáè ç
êóð³ííÿì ïîâèííî ñòàòè ÿêíàéøâè-
äøå óñâ³äîìëåííÿ ÿêîìîãà á³ëüøîþ
ê³ëüê³ñòþ óêðàõíö³â çãóáíîñò³ òþ-
òþíó, çâ³ëüíåííÿ ¿õ ç  «òþòþíîâîãî
ïîëîíó» çàðàäè çäîðîâîãî ðîçâèòêó
íàö³¿ òà äåðæàâè.   

Íàïåâíî, æèâåìî íå ëèøå äëÿ
íàñîëîäè. Òàê ñêëàëîñÿ, ùî ëþäèíà
ìàº ïåðåäàâàòè ö³ííîñò³ ç ïîêîë³ííÿ
â ïîêîë³ííÿ, óäîñêîíàëþâàòè
ñóñï³ëüñòâî. Òîæ òðåáà óñâ³äîìèòè
ñâîº ïðèçíà÷åííÿ ÿê áóä³âíèêà
ñâ³òó, à íå éîãî ðóéí³âíèêà. À ç ãàð-
ìîí³ºþ ñâ³òîïîðÿäêó òþòþíîïàë³í-
íÿ, àëêîãîë³çì òà íàðêîìàí³ÿ � íå-
ñóì³ñí³!

Ìàòåð³àë ï³äãîòóâàëà
Þë³ÿ ÊÀÐÏÅÍÊÎ, ãðóïà ÆÒ-41.

ТВОЄ
ЗДОРОВ’Я

У ТВОЇХ
РУКАХ

n ТРИВАЄ МІСЯЧНИК “ЗДОРОВА ЛЮДИНА – ЗДОРОВА НАЦІЯ”

ÂÈÁÈÐÀÉ ÑÀÌ: ÁÓÒÈ
ÇÄÎÐÎÂÈÌ ×È ÊÓÐÈÒÈ

Здорові від природи люди часто не замислюються
над тим, щоб зберегти своє здоров’я якнайдовше.
Палять, вживають алкоголь, харчуються на ходу, не
задумуючись, чи можна взагалі вживати цю їжу, мало
рухаються, просиджують  весь вільний час перед те-
левізором чи комп’ютером. І тільки втративши здо-
ров’я, люди починають розуміти, що повернути його
нелегко, а буває, що й зовсім неможливо.

Цю, начебто суто жіночу, справу хлопцям до-
ручили на змаганнях «Сила і мужність», що були
присвячені Дню захисника Вітчизни. Взяли в них
участь, крім збірної нашого університету,  ко-
манди Сумського інституту ракетних військ і ар-
тилерії, Конотопського та Шосткинського інсти-
тутів СумДУ.   

З’ясувати наміри команд перед стартом бу-
ло нескладно (бажання спілкуватися не браку-
вало!). Як і належить юнакам, практично усі зби-
ралися тільки перемагати. Хлопці з команди
університету покладали надії на ґрунтовну спор-

тивну підготовку з найрізноманітніших видів
спорту: футбол, волейбол, важка атлетика, арм-
реслінг, веслувальний спорт, теніс, шахи...Члени
шосткинської збірної захоплюються баскетбо-
лом, волейболом, легкою атлетикою і
гімнастикою. Серед гравців конотопсь-
кої команди виявилися професійні фут-
болісти і важкоатлети... 

Головою журі був полковник В.П.
Шпулько, членами – в.о. проректора
СумДУ  Н.Д. Світайло, завідувач кафе-
дри фізвиховання А.Е. Сєрік, а також
С.В. Лаврик, у полі суддював Павло
Індик. Саме ці люди оцінювали коман-
ди в таких конкурсах: стройова підго-
товка, естафета, «на полі бою»,
стрільба з пневматичної зброї, арм-
реслінг, штовхання гирі, перетягування
каната і чищення картоплі (на
швидкість та якість!).

Найкраще передають напругу змагань слова
А.Є. Сєрік (майстер спорту з біатлону):  «Боро-
лися хлопці запекло, не завжди і не одразу мож-

на було за балами визначити переможця. Ко-
манда СумДУ відірвалася від своїх суперників у
перших конкурсах, а от «на полі бою» їм браку-
вало військової підготовки. Цим скористалися
курсанти Інституту ракетних військ і артилерії,
які наздогнали лідерів. Долю всіх змагань
вирішував останній конкурс. Саме при перетя-
гуванні каната хлопці проявили неабиякий ха-
рактер...»

Перемога не була одноосібною, не змогли і
судді віддати перевагу одній із команд. Тож вру-
чили призи хлопцям команди Сумського дер-
жавного університету (капітан С.Пчеляной) та
курсантам Інституту ракетних військ та артилерії
(О. Фульга-Тертичний). Призові друге та третє
місця дісталися Конотопському та Шосткинсь-
кому інститутам. Були й індивідуальні нагороди.
Так,  за влучність грамоту одержав студент Сум-
ДУ Максим Ткач, за силу і витримку у штовханні
гирі – студент СумДУ Дмитро Карпенко, а у зма-
ганні з армреслінгу – курсант Інституту ракетних
військ і артилерії Олександр Фульга-Тертичний.

Коментарі від команд одразу ж після змагань
виявились дуже емоційними і не дуже змісто-
вними. Хлопці збірної СумДУ заявили, що сили
команд були рівними і приємно зустрітися з та-
кими суперниками. Якщо на боці курсантів пе-
ревагою стала сила, то на боці «політехівців» –
точність і спритність. Команда Інституту ракет-
них військ та артилерії  вважала перемогу своєю
власністю і погодилася лише з тим, що перемог-
ла дружба.

«Такі змагання мають проводитися частіше!»
- заявляють уболівальники. Приєднуюсь, бо ж
зустріти отаку шалену кількість гарних хлопців у
одному місці –нагода виняткова. 

Наталія ГОНЧАРУК,
студентка ПР-24.

На фото: силомужнівські моменти

ТРЕБА ВМІТИ ШВИДКО
ЧИСТИТИ КАРТОПЛЮ...

ЩОБ ОТРИМАТИ ЗВАННЯ
«КРАЩИЙ ХЛОПЕЦЬ», 

Не хочеш зняти пробу?
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Заочний факультет сьогодні один з
найбільших структурних підрозділів Сум-
ДУ – близько 7 тисяч студентів. За останні
роки значно розширився перелік спеціаль-
ностей, на сьогодні їх 16. Ведеться підготов-
ка за програмами: молодший спеціаліст, ба-
калавр, спеціаліст, магістр. Протягом 10
років факультетом створені навчально-кон-
сультаційні пункти (НКП) в містах  Коно-
топ, Шостка, Охтирка, Ромни, Білопілля,
Краснопілля, Лебедин, Кролевець, Тростя-
нець, Прилуки (Чернігівської обл.), Черво-
нозаводське (Полтавської обл.) та навчаль-
но-консультаційний центр. Сьогодні такі
НКП, як в Охтирці (808 студ.), Ромнах (538
студ.) або Прилуках (409 студ.), по кількості
студентів відповідають самостійному фа-
культету. 

Підготовка фахівців проводиться за
п’ятьма напрямками: економіка, менедж-
мент, інженерна механіка, електроніка,
прикладна математика, правознавство,
комп’ютеризовані системи автоматики та
управління – з подальшим навчанням на
старших курсах за спеціальностями: фінан-
си, економіка підприємства, менеджмент
організацій, технологія машинобудування,
гідравлічні та пневматичні машини, облад-
нання хімічних виробництв і підприємств
будівельних матеріалів, електронні систе-
ми, прикладна математика, комп’ютеризо-
вані системи автоматики та управління. 

За останні роки розширено прийом до ек-
стернатури. В 2004 році випущено 12 екс-
тернів, з них: 6 бакалаврів, 4 спеціалісти і 2
магістри та прийнято на навчання 13 екс-
тернів. Випущено також 16 магістрів, а
прийнято до магістратури 41 чоловіка по 8
спеціальностях. Взагалі у минулому році
факультетом випущено 824 бакалаври і 506
спеціалістів. Звичайно ж, це – «суха
цифірь», але для того, хто має здорову уяву,
зрозуміло, скільки праці, сил універси-
тетівців  затрачено на тих людей, долі яких
відбиваються в отій «сухій цифірі».

Кожна сесія – це нова сходинка до підви-
щення рівня підготовки спеціалістів. Вона
фіксує не тільки ступінь знань студентів, а й
характеризує рівень роботи всього колекти-
ву, висвічує поруч із кращим педагогічним
досвідом слабкі місця і прорахунки, на яких

потрібно зосередити увагу в наступному на-
вчальному семестрі.

Чудово розуміємо, що зроблено ще дале-
ко не все щодо подальшого вдосконалення
професійної підготовки, підвищення якості
та ефективності навчально-виховного про-
цесу. Плани на майбутнє, мабуть, потрібно
ділити на такі, що однозначно підлягають
реалізації, і такі, що будуть доопрацьовува-
тися, змінюватися в пошуках оптимального
варіанту. В історії людства не помічено жод-
ного періоду, коли б суспільство було задо-
волено своєю системою освіти. Що ж пропо-
нується для підвищення її якості сьогодні?
Зараз в Україні починають розуміти, що до-
сягнення всієї цивілізації – це плюралізм
системи освіти і за формами, і за змістом, і
за метою. Сьогодні потрібно готувати мо-
лодь до тієї універсальної діяльності, яка че-
кає на неї в «практичному» світі,  що швид-
ко змінюється. Ще в ХІХ столітті чудовий
педагог В.Латишев сказав, що треба вчити
не знань, а мислення. Тож потрібна
здатність до навчання, бажання та вміння
вчитися самостійно. На це мусить орієнту-
ватися університет.

В руслі часу стає дуже актуальною нова
форма заочного навчання – дистанційна.
Зробили перші кроки: прийнято 15 сту-
дентів. Проводиться експеримент по вив-
ченню дисципліни «політологія» на НКП в
Охтирці та Ромнах із застосуванням дис-

танційних технологій. Планується впровад-
жувати їх на НКП для вивчення дисциплін
1-2-х курсів за всіма спеціальностями, з по-
дальшим переведенням студентів на тра-
диційну заочну форму навчання. Для цього
всім кафедрам, що працюють на заочному
факультеті, слід розгорнути роботу по вдос-
коналенню та адаптації робочих програм,
конспектів, лекцій, методичних вказівок і
навчальних посібників, що мають бути до-

ступними в електронному варіанті для усіх
бажаючих.

Подальші перспективи розвитку заочної
форми навчання в новому столітті передба-
чають підготовку висококваліфікованих
фахівців, орієнтованих на світовий рівень,
нові суспільно-економічні стосунки, інтег-
рацію в світовий економічний простір. Це
потребує фундаменталізації, комп’ютери-
зації, індивідуалізації в підготовці май-
бутніх спеціалістів, а також гуманізації на-
вчального процесу. Наш колектив ще має
знайти «золоте співвідношення» між фунда-
ментальною, спеціальною та гуманітарною
складовими частинами навчального плану.

Освічена – це не стільки людина «знаю-
ча», скільки підготовлена до життя, до
орієнтування в складних проблемах сучас-
ності. «Суспільство ринку» відчуває
дефіцит гуманітарного світовідчуття. Тому
гуманітаризація, завданням якої є цілес-
прямоване виховання бережливого та твор-
чого ставлення до накопичених духовних
багатств, глибокої поваги до їх створювачів,
є дуже актуальною. Напередодні ювілею 40-
річчя роботи факультету розуміємо і
складність завдань, і те, що виконання їх
потребує узгодженості, злагодженості у
думках та діях всього університету.

Пройшли урочи-
стості з нагоди 75-ї
річниці заснування
Сумського худож-
нього музею
ім.Н.Онацького. З
цієї нагоди в музеї
відкрито виставку
живопису, на якій
п р е д с т а в л е н о
близько 70 нових
робіт. На урочисто-
стях виступила Лю-
бов Демченко – за-
ступник начальни-

ка управління культури облдержадміністрації, яка
поздоровила працівників музею з непересічним
ювілеєм. Від Сумського державного університету
ювілярів привітала господиня нашої літературної
вітальні Алла Неволіна.

Запрошуємо всіх студентів СумДУ відвідати
ювійлейну виставку.

НОВИННИМ
РЯДКОМ

*
У приміщенні облдержадмі-
ністрації відбувся обласний фо-
рум молодіжних громадських
організацій  області, присвяче-
ний 15-річчю моло-діжного гро-
мадського руху на Сумщині, в
роботі якого взяли участь пред-
ставники молодіжних громадсь-
ких організацій, студентської
молоді та начальники відділів
сім’ї та молоді міст і районів об-
ласті. 
Учасників форуму привітав го-
лова обласної державної адмі-
ністрації М.Лаврик, який у
своєму виступі закликав активну
молодь залучатися до держав-
ної служби і взяти участь у роз-
робці регіональної молодіжної
програми. Під час форуму пред-
ставники молодіжних громадсь-
ких організацій, органів держав-
ного управління та місцевого са-
моврядування висловилися за
зміну принципів реалізації мо-
лодіжної політики в області та
збільшення фінансування відпо-
відних програм. Наприкінці ро-
боти учасники конференції
прийняли резолюцію, в якій ок-
реслили напрямки вирішення
молодіжних проблем та створи-
ли робочу групу, до якої увійшли
представники як молодіжних
організацій, так і органів влади,
для розроблення плану ре-
алізації молодіжної політики в
області, яка буде включена до
регіональної програми соціаль-
но-економічного розвитку.
У мистецькому центрі «Собор»
відбулася презентація двох книг,
приурочених 15-й річниці облас-
ної організації Спілки Україн-
ської Молоді. Книга Л.Полтави
«Тисяча сімсот дев’ять» видана
до 295-річчя Полтавської битви,
а «Полювання за людиною»
К.Штанька – авторський спогад
колишнього політв’язня ра-
дянських концтаборів.
В означених заходах взяли
участь і майбутні журналісти,
яких готує СумДУ.
*
Перший заступник голови обл-
держадміністрації Ніна Гаркава
провела прес-конференцію для
представників ЗМІ і представи-
ла програму першочергових дій
облдержадміністрації: створен-
ня сприятливого середовища
для розвитку підприєм-ництва;
поширення реформ в агропро-
мисловому комплексі; розвиток
інфраструктури; пріоритетні
завдання у сфері освіти, молоді і
спорту, відродження культури і
духовності; створення відкрито-
го інформаційного середовища.

Â²Ä ÑóìÄÓ ÄÎ ÑÀÌÈÕ ÄÎ
ÎÊÐÀ¯Í

Є різні погляди на заочне навчання. Скептичні, сердиті, анекдотичні тощо, а є про-
фесійні, крізь призму того чи іншого предмета, фаху, досвіду. Професіонали-викладачі
знають, що між справжнім (адже є, говорячи студентським сленгом, і халявщики) студен-
том-очником і справжнім заочником – різниці, як правило, немає, а якщо і спос-
терігається, то на користь заочника, бо за його плечима вже є досвід спілкування з жорсто-
ким світом боротьби за місце під сонцем, який для переважної більшості очників здається
(з-під батьківських крил) романтично привітним. Тож нецікавим наступний матеріал мо-
же здатися тільки тому, хто любить і поважає тільки себе, неперевершеного, а не універси-
тет – з його історією і численними традиціями – в собі. Слово декану заочного факультету
Віталію Яковичу СТОРОЖЕНКУ.

Черговий випуск
на Білопільському НКП

НЕ ТІЛЬКИ ПРАЦЯ,
А Й ВІДПОЧИНОК

Третій рік поспіль у рамках договору між
Сумською обласною державною адміністрацією та
адміністрацією провінції Мугла (Туреччина) діє
програма співробітництва СумДУ і готельного
комплексу Majesty Club Tuana (MCT). Завдяки
цьому наші студенти мають ще одну чудову нагоду
поєднати корисне з приємним: попрацювати за
кордоном, вивчити турецьку мову, розширити
власний кругозір і збагатитися знаннями про світ.
Оскільки у згаданому готельному комплексі
відпочивають переважно гості з Німеччини, США,
Великобританії, а також Туреччини, Росії, України,
то літня практика розрахована перш за все на
студентів-гуманітаріїв, але й охочі до закордонних
подорожей представники економічного,
інженерного та фізико-технічного факультетів
також беруть у ній участь. 

Ті, хто бажає відвідати екзотичну азійську
країну, мають відвідати курси турецької мови,

проводити активну громадську чи спортивну
роботу у стінах рідного вузу, а також бути
комунікабельними, цілеспрямованими, енергій-
ними. 

Студенти проходять практику з трьох спе-
ціальностей: аніматори, адміністратори готелів,
сервіс (бармени, офіціанти, інше). Минулого року
у Туреччині побувало дві групи наших студентів (по
15 чоловік кожна). А нещодавно у рамках
відповідних договорів до Сум прибули шість
представників готельного комплексу MCT.
Протягом 35 днів вивчатимуть вони російську
мову, здійснюватимуть екскурсії містом,
відвідають музеї, дискотеки. Після занять, які
тривають по 6 академічних годин щодня (також і в
суботу), гості можуть відпочити і в басейному
комплексі нашого університету. Так як кожен із них
– чемпіон з міні-футболу, то, звичайно ж,
братимуть участь у відповідних змаганнях. Головне
– щоб гості цікаво і корисно провели ці короткі 5
тижнів і повернулися додому з новими яскравими
враженнями. Тоді дружба і співпраця між нашим
вузом і провінцією Мугла ніколи не стане
«галочкою» для архівних документів.

Підготувала Вікторія ФЕСЕНКО,
група ПР-33. 

n БАЖАНІ ГОСТІ
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Øåô-ðåäàêòîð Îëåíà Òêà÷åíêî

Ðåäàêòîð Âàñèëü ×óáóð

Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð � Âîëîäèìèð Ñàä³âíè÷èé
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Третього квітня ювілейний
день народження відзначає
завідуючий кафедрою нормаль-
ної анатомії, топографічної
анатомії та оперативної хірур-
гії, доктор медичних наук, про-
фесор Віталій Зіновійович
СІКОРА. За його плечима і
студентська лава, й опера-
ційний стіл у районній лікарні,
і кафедра викладача. Пройшов
шлях від асистента до професо-
ра кафедри анатомії Тер-
нопільського медичного інсти-
туту, а з квітня 1994 року очо-
лює кафедру в нашому універ-
ситеті. Досить швидко згурту-

вав навколо себе дружний ко-
лектив однодумців. Красно-
мовні факти: за час завідуван-
ня кафедрою ним підготовлено
5 кандидатів наук. Зараз  ве-
деться підготовка 1 докторсь-
кої та 4 кандидатських дисер-
тацій. Чуйна, доброзичлива
людина, вимогливий до себе та
підлеглих, здібний організатор
– таким знають його колеги.
Досвідчений фахівець своєї
справи, відмінний лектор, пе-
дагог за покликанням – таким
знають його студенти. Зразко-
вий сім’янин, доброзичливий
батько та дідусь – таким знає
його родина. 

Колектив кафедри щиро
вітає Віталія Зіновійовича з 60-
літнім ювілеєм. Зичить йому
міцного здоров’я, нових твор-
чих здобутків на освітянській
ниві та всіляких гараздів на
многія літа.

Кафедра нормальної
анатомії, гістології,

топографічної анатомії
та оперативної хірургії

УВАГА!
Ректоратом, студентським ректоратом, профкомом

викладачів і співробітників СумДУ, незалежною
профспілкою «Воля», студентським профкомом СумДУ

ОГОЛОШУЄТЬСЯ
КОНКУРС

на створення ескіз-ідеї пам’ятного знаку
на честь річниці акцій студентської непокори

в м. Суми

Мета конкурсу – виявити найбільш цікаву ідею пам’ятного
знаку та визначити оптимальне місце його встановлення на те-
риторії СумДУ. Учасники конкурсу повинні представити ескіз-
ідею памятного знаку з вказівкою конкретного місця його розта-
шування. Матеріал подається на аркушах ватману  (або планше-
тах)  стандартного розміру 614х841, розташованих горизонталь-
но у 2 ряди по висоті. Кількість аркушів – не більше 2 шт.

Обов’язковий склад проектних матеріалів: ситуаційний
план розміщення об’єкта в місті (М 1:10000); генеральний план
ділянки (М 1:500); фасади (М 1:100 або 1:50); перспектива, аксо-
нометрія, фотомонтаж або модель; пояснювальна записка у
складі основної експозиції з економічними показниками (до 2
сторінок машинописного тексту формату А4). На усіх кресленнях
вказати розміри та позначки.

Конкурсні проекти здаються під девізом, який є ком-
бінацією з 7 цифр , вибраних автором від 0 до 9  (висота 10 мм).
Девіз  проставляється на першому аркуші пояснювальної запис-
ки, а також  на кожному планшеті проекту в правому нижньому
куті (в прямокутнику розміром 15 х 70 мм). До кожного проекту
додається запечатаний девізний конверт, на зовнішній стороні
якого, у прямокутнику вказаного вище розміру, зображується
девіз, обраний учасником конкурсу. В середині конверта (фор-
мату А4) вказуються прізвище, ім’я та по батькові, кількість дітей,
їх ім’я і вік, поштова адреса, номер телефону та факсу учасника.
Якщо це авторський колектив, то подається його повний список
з указаними вище даними і підписами всіх членів колективу, а та-
кож з довідкою про відсотковий розподіл між ними. На усіх
стадіях конкурсу гарантується повна анонімність учасників.

Проекти у повному складі разом з девізним конвертом тре-
ба здати до 17 години 15.04.2005 року координатору конкурсу
С.П.Хомутінніку за адресою: м. Суми, вул. Римського-Корсакова
2, каб.152 корп. «Ц», або надіслати в установлений термін по-
штою, про що слід інформувати координатора протягом доби
факсом, додавши копію поштової квитанції. Тел/факс:  (0542)33-
03-85. Збереження всіх конкурсних проектів у період їх розгляду
і прийняття рішення журі гарантується.

Проекту-переможцю, тобто прийнятому до реалізації, при-
суджується премія (1000 грн.). Ім’я його автора наноситься на
пам’ятний знак.

Склад журі: в.о. ректора СумДУ А.В.Васильєв (голова журі),
студентський ректор В.І.Чепік, проректор з виховної роботи
Н.Д.Світайло, голова профкому В.О.Боровик, голова студентсь-
кого профкому І.В.Меркун, голова профспілки «Воля»
Л.Г.Острівна, секретар – журі Б.Мякішев.

Рішення журі приймається простою кількістю голосів і є оста-
точним. Конкурсні проекти будуть демонструватись на виставці з
вільним відвідуванням. Там же будуть розпечатані девізні кон-
верти, після чого секретар журі й координатор конкурсу повідо-
млять результати переможцям та іншим учасникам конкурсу. 

Регламент конкурсу. Його оголошення – 25 березня 2005
року. Останній термін запитань щодо програми умов – 5 квітня.
Останній термін здачі конкурсних робіт – 25 квітня. Виставка кон-
курсних проектів – 2-10 травня. Робота експертної комісії – 2-8
травня. Засідання журі й оголошення результатів – 10 травня.
Виплата премій переможцям – 10 червня. Повернення не-
премійованих проектів – до 20 червня.

ВІТАЄМО З 60-РІЧЧЯМ

Редакція «Резонансу» вітає з
першим 60-річчям найоб’єктив-
нішого і найрезонанснішого з фо-
токорів Олександра Сергійовича
КОРОЛЬКОВА і зичить йому,
крім традиційних побажань здо-
ров’я, щастя, успіхів у роботі та
навчанні, найнесподіваніших ра-
курсів, найцікавіших фотосю-
жетів а також, щоб ніколи-ніко-
ли в його вірному другові, фото-
апараті, плівка не закінчувалася
в найнепотрібніший момент.

Колеги

Êàôåäðà  æóðíàë³ñòèêè òà ô³ëîëîã³¿, á³áë³îòåêà ÑóìÄÓ, Ñóìñüêà îðãàí³çàö³ÿ
Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè òà ìèñòåöüêèé öåíòð «Ñîáîð»

îãîëîøóþòü ùîð³÷íèé ñòóäåíòñüêèé
ë³òåðàòóðíî-ïóáë³öèñòè÷íèé êîíêóðñ

«ÏÅÐØÅ ÂÈÇÍÀÍÍß»
Éîãî óìîâè ëèøèëèñÿ òàêèìè æ, ÿê ³ â ìèíóëîìó ðîö³. Íà ðîçãëÿä æóð³ ïîäàþòüñÿ òâîðè

ïîåòè÷í³ (íå á³ëüøå 10), ïðîçîâ³ òà ïóáë³öèñòè÷í³ (íå á³ëüøå 3). Êîíêóðñí³ ðîáîòè çäàþòüñÿ â
ìåòîäè÷íèé êàá³íåò êàôåäðè æóðíàë³ñòèêè òà ô³ëîëîã³¿ (ê. 1111 êîðïóñ «Ã») ó äâîõ êîíâåðòàõ,
ï³äïèñàíèõ ïñåâäîí³ìîì. Ó ïåðøîìó êîíâåðò³ � òâîðè ó ðóêîïèñíîìó àáî âèäðóêóâàíîìó íà
ìàøèíö³ ÷è êîìï�þòåð³ âàð³àíò³, ó äðóãîìó � ïîâí³ á³îãðàô³÷í³ äàí³, íàçâà ôàêóëüòåòó, ãðóïè.
Äî ñêëàäó æóð³ âõîäÿòü â³äîì³ ïèñüìåííèêè òà æóðíàë³ñòè, ãîëîâà æóð³ � çàâ³äóâà÷ êàôåäðè
æóðíàë³ñòèêè òà ô³ëîëîã³¿ Î.Ã.Òêà÷åíêî. Òâîðè ïðèéìàþòüñÿ ç 28 áåðåçíÿ äî 10 òðàâíÿ. 

Óðî÷èñòå ï³äáèòòÿ ï³äñóìê³â òà íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â â³äáóäåòüñÿ 24 òðàâíÿ, â Äåíü ñëîâ�ÿíñüêî¿
ïèñåìíîñò³ òà êóëüòóðè, â ë³òåðàòóðí³é â³òàëüí³ á³áë³îòå÷íîãî êîìïëåêñó ÑóìÄÓ.  Ïëàíóºòüñÿ âèäàííÿ
àëüìàíàõà, â ÿêèé óâ³éäóòü òâîðè ìèíóëîð³÷íîãî ³ öüîãîð³÷íîãî êîíêóðñ³â.

Бібліотека СумДУ та  Сумська організація
Національної спілки художників України

проводять мистецьку виставку-конкурс

«ПЕНЗЛИК»
(живопис, графіка)

Ти хочеш взяти участь? Потрібно оформити роботи для розвішування в літературній
вітальні, де й будуть прийматися з 28 березня до 8 квітня. Конкурс розпочався виставкою
робіт третьокурсниці Марини Грицай (ПР-23), присвяченою Дню гуманітарного факультету.

Серед членів журі – заслужений художник України Олександр Чередниченко. Підбиття
підсумків і нагородження лауреатів – 19 квітня.КО
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КУЛЬТУРНИЙ
ЦЕНТР СУМДУ

Мабуть, усі чули, що у бібліотечному корпусі СумДУ
є літературна вітальня. Вона популяризує літературу
серед читачів. Створена у 1990 році, завжди приймала й
приймає багато гостей. Ця вітальня – частина бібліоте-
ки і виконує ту ж функцію: тут проходять книжні вис-
тавки, щоб читачі могли ознайомитися з літературою,
що їм пропонується.

У вітальні постійно відбуваються якісь заходи, чи то
приурочені визначній даті, чи просто  тематичні. Вза-
галі налічується 27 форм проведення таких заходів і
літературне читання, усний журнал, літературна вікто-
рина, бесіда про мистецтво тощо.

Найактивнішими співавторами, глядачами, учасни-
ками є кураторські групи, тобто студенти 1-2-х курсів.
Але будь-хто може внести свою пропозицію, потрібно
просто звернутись до Алли Петрівни Крекшиної, хазяй-
ки літературної вітальні. Існує попередній план роботи,
який можна доповнити задумками студентів.

Ці, на перший погляд розважальні, заходи досить

серйозні. Вони сприяють розвитку особистості, спе-
ціаліста (проводять дні спеціальності), збагачують ду-
ховний світ молоді. Гостями літературної вітальні є сту-
денти і викладачі не тільки СумДУ, а й інших навчаль-
них закладів, а також представників України, Націо-
нальної спілки письменників України, інтелігенція
міста.

Не можна не згадати оформлення цієї кімнати. На
стінах експонуються чудові картини. Це – постійно
діюча художня галерея. За рік відбувається близько ше-
сти виставок, а свої роботи можуть представити як про-
фесіонали, так і аматори.
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Розповсюджується безкоштовно

ГАЗЕТА  СУМСЬКОГО  ДЕРЖАВНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ

n НАШІ ПЕРЕМАГАЮТЬ

Блискуче виступила команда студентів механіко-математичного факультету СумДУ на ІІІ Всеукраїнському
чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт-2005». Визнані кращими п’ять робіт. Зокрема: п’ятикурсника
Олександра  Алфімова (ПМ-02) – у номінації «за високий рівень професійності створення продукту» в категорії
прикладні програми; його одногрупника Ігоря Серебрянського – у номінації «за високий рівень професійності
створення продукту» в категорії системні програми; також студента групи ПМ-02 Романа Барила  – у номінації
«за максимальне досягнення мети» в категорії прикладні програми; третьокурсника  Олексія Дзюби (ІН-22)  – у
номінації «за високий рівень професійності створення продукту» в категорії прикладні програми;
другокурсника Дениса Неофітного (М-31)) – у номінації «за неординарну творчу розробку» в категорії
анімаційних програм.

n ПОДІЇ

На Всеукраїнській олімпіаді з
медичних дисциплін студенти
медичного факультету Сумського
державного університету
посіли два третіх місця:
Василь Чоповський (нормальна
анатомія), Олександр Даниленко
(мікробіологія та вірусологія). 

НОВИННИМ РЯДКОМ
*
Головою облдержадміністрації Мико-
лою Лавриком проведено робочу зу-
стріч із керівниками освітніх установ об-
ласті, на якій представлено начальника
управління освіти і науки облдерж-
адміністрації Любов Пшеничну. 
Участь у нараді взяв заступник міністра
науки й освіти Віктор Огневюк, який
особливу увагу у своєму виступі звер-
нув на формування здоров’я дітей,
підлітків та молоді в умовах навчально-
виховного закладу. Також В.Огневюк за-
значив, що потрібно впроваджувати
програмний підхід до модернізації та
переоснащення навчальних закладів.
М.Лаврик, звертаючись до присутніх,
сказав, що обласна влада активно
сприятиме розвитку матеріальної та
методичної бази освітніх установ об-
ласті, а також комп’ютеризації сільських
шкіл. Присутні розглянули першочер-
гові завдання щодо розвитку освіти та
науки в регіоні, зокрема обговорили
стан профільної освіти, підходи до
індивідуального навчання учнів, вихо-
вання конкурентоздатного покоління
тощо.
*
Відбулася зустріч студентів ІІІ курсу
спеціальності «Переклад та журналісти-
ка» з прес-секретарем Сумської облас-
ної прокуратури – Олексієм Дерев’ян-
ком. Він, зокрема, пояснив студентам,
що ж таке «таємниця слідства», як її
можна застосувати на побутовому та
професійному рівнях. 
*
Команда «Тіке Тіхо» у ІІ турі ігор Сту-
дентської ліги Асоціації КВіК у місті Іва-
но-Франківську посіла ІІ місце.
*
У Сумському краєзнавчому музеї
відкрито фотовиставку-інсталяцію, при-
свячену студентській акції протесту та
помаранчевій революції. На відкритті
виставки, крім авторів робіт, виступили
заступник голови облдержадміністрації
Олег Медуниця, директор НВО «КІТ»
Геннадій Мінаєв, які особисто брали
участь у тих подіях.
На виставці представлено близько 400
фотографій очевидців, членів обласної
Спілки фотохудожників, фотографів-
аматорів, кореспондентів різних ви-
дань. Крім фотографій, тут представле-
но листівки, наліпки, вирізки з газет,
справжній помаранчевий намет та інші
експонати. Відвідувачі також можуть пе-
реглянути документальний відеофільм,
присвячений тим подіям, та спецрепор-
таж із малої батьківщини Президента
України Віктора Ющенка –  села Хо-
ружівка. Усі автори нагороджені грамо-
тами від Спілки фотохудожників.

≤ «ÕŒ¬” ó ¬»¡Œ–»

¬»¡Œ–»...  ŒÕ ”–—»... ¬»¡Œ–»...

Чого-чого, а рахувати вже навчилися...

Хто – “за”, а хто – “проти”...

КОНФЕРЕНЦІЯ
трудового колективу

Сумського державного
університету

ПО ВІДБОРУ
КАНДИДАТУР
НА ВАКАНТНУ

ПОСАДУ
РЕКТОРА СумДУ

ВІДБУДЕТЬСЯ
29 березня 2005 року
о 15.00 в актовій залі

У Міністерство освіти і науки України
подані документи шести притендентів на
вакантну посаду ректора Сумського дер-
жавного університету. Це (за алфавітом): 

ВАСИЛЬЄВ Анатолій Васильович (про-
фесор, виконуючий обов’язки ректо-
ра СумДУ);

КОВАЛЬОВ Ігор Олександрович (профе-
сор кафедри прикладної гідроаероме-
ханіки СумДУ);

МЕЛЬНИК Леонід Григорович (профе-
сор, завідувач кафедри економіки
СумДУ);

ПЛЯЦУК Леонід Дмитрович (професор,
завідувач кафедри прикладної еко-
логії СумДУ);

РОЩУПКІН Сергій Павлович (профе-
сор, провідний науковий співро-
бітник відділу №40 Інституту при-
кладної фізики НАН України);

СКЛАБІНСЬКИЙ Всеволод Іванович
(професор, завідувач кафедри про-
цесів та обладнання хімічних і нафто-
переробних виробництв СумДУ).
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В Сполучених Штатах кажуть: «Набрати вагу, як
першокурсник». Це пов’язано з тим, що в
американських університетах налагоджена зручна
система доступного харчування. В нашому суспільстві
стереотипи поки що дещо інші. Як  у тому анекдоті.
Бабуся в тролейбусі пропонує студенту потримати
плащ, який висить у нього на руці. «Та ні, дякую, це ж
мій друг Вася,» – відповідає юнак.

Наскільки виправдані ці стереотипи сьогодні? Чи ми
просто звикли до такого собі Шурика, який час від часу
опиняється перед вибором: «Булочку чи кефір? Чи,
може, пива?» Чесно кажучи, не знаю. Може студенти і
не стали багатшими, але порахуйте, у скількох ваших
друзів є мобільні телефони. Отож-бо. Чи ж мріяли ми
про це хоча б років п’ять тому?.. Однак ці телефони такі
прожерливі, що знову ж таки мусимо вибирати:
поповнити рахунок чи…

Тож харчування студентів – проблема чи ні? «Так, –
чуємо у відповідь, – У буфетах дорого, а в їдальні черги
до першого поверху». « А я часто обідаю в їдальні, –
відповідає інший студент, –  Коли в тебе п’ять пар, то
краще взяти перше і друге, аніж перекусити пиріжками.
Люблю горішки й соки, але купую на ринку, бо там
дешевше».

«Ми закуповуємо в оптових постачальників, які
реалізовують товар безпосередньо на ринках. От і
мусимо продавати з націнкою, – пояснює завідувач
їдальні Марія Серафимівна Троцька. –  Якщо раніше
їдальня входили до складу університету, то зараз – на
госпрозрахунку».

«Дивно, чому деякі студенти думають, ніби в їдальні
все дорого. Мабуть, вони просто тут не були, бо
переконалися б в іншому, – запевняє Валентина
Миколаївна Марченко, завідувач виробництва, –
Наприклад, чай коштує 10 копійок, перші страви – від
42 коп., а салати – від 39 коп. Навіть на гривню –
півтори можна пообідати, якщо взяти, наприклад, суп,
салат і чай з пончиками. Для Сум – фантастично
дешево! Взагалі намагаємось постійно придумувати

недорогі та смачні страви. Але якщо собівартість
молочної та м’ясної продукції дорожчає, то й страви
будуть дорожчі».

Мабуть, для студента ідеальним варіантом було б
харчування, наближене до безкоштовного. Стипендію
можна було б на щось інше тратити. На книжки хоча б.
Небажання витрачатися на обід змушує одних носити
торбинки з дому, інших – йти додому після третьої
пари. Не випадково на багатьох факультетах  КНУ ім.
Тараса Шевченка, як правило, не буває більше трьох
пар на день. Може, й не тому, але три пари все одно
краще, ніж чотири або чого доброго п’ять.

«До речі, за кордоном поширена практика, коли
бізнесмени та підприємці спонсорують харчування
студентів, – розповідає Марія Серафимівна, –
Приходять у деканат і пропонують надати таку
допомогу, наприклад, відмінникам. Останнім часом
обсяги пільгового харчування в нашому університеті
значно скоротилися. А чому б не допомогти студентам
з малозабезпечених сімей, талановитій молоді,
активістам? Можливо, ректорату варто було б
приділити більше уваги цьому питанню? »  

З квітами, повітряними кульками і телевізором
їдальня виглядає досить привітно. Навіть по-
домашньому святково.  Якби ще й не необхідність
чекати в довгій черзі на великій перерві. Через це
багато хто користується послугами «конкуруючих
фірм»: їдальнями  тролейбусного депо або
фарфорового заводу.  

«Для зручності  плануємо впровадити безготівковий
розрахунок, – розповідає Марія Серафимівна, а також
надати можливість купувати в кредит. Хоча, звичайно,
це вимагає перегляду всієї системи. Вірогідно, з 31
квітня створимо окрему лінію з комплексними обідами
вартістю 3 гривні».

«А взагалі ми націлені на тісну співпрацю зі
судентами, – підсумовує нашу розмову Валентина
Миколаївна, – наприклад, можемо постачати гарячі
страви у буфет гуртожитку №3. Потрібно лише
заздалегідь замовити. Допоможемо організувати свята
і урочистості. Було б бажання. Ми налаштовані на
діалог, тож чекаємо з пропозиціями та побажаннями».

СМАЧНОГО!
ГАСТРОНОМІЧНІ
РОЗДУМИ НА П’ЯТІЙ
ПАРІ

Відчути себеВідчути себе
потрібнимпотрібним

Ñòóäåíòè � ëþäè, áåçïåðå÷íî, çàéíÿò³. Ñòåðåîòèï,
ùî âîíè æèâóòü âåñåëî â³ä ñåñ³¿ äî ñåñ³¿, íå çîâñ³ì
â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³. ²íîä³ âñå æ äîâîäèòüñÿ ¿ì ÷èòàòè
âñ³ëÿê³ ðîçóìí³ êíèæêè, ãîòóâàòèñÿ äî êîëê³â, ìîäóë³â
÷è ïðîñòî áóäåííèõ ñåì³íàðñüêèõ çàíÿòü. Òðàïëÿþòüñÿ
íàâ³òü òàê³ òàëàíîâèò³ ãðèçóíè ãðàí³òó íàóêè, ÿê³ îòðè-
ìóþòü åêçàìåíè àâòîìàòîì. ² öå, ÿê óñ³ ÷óäîâî çíàþòü,
àæ í³ÿê íå ôàíòàñòèêà. À ùå º ñòóäåíòè, êîòð³, íåçâàæà-
þ÷è íà ñâîþ çàéíÿò³ñòü, âñòèãàþòü çàéìàòèñÿ ñóñï³ëüíî
êîðèñíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Öå ñòóäåíòè-âîëîíòåðè, òîáòî ò³,
õòî ïîãîäèâñÿ äîáðîâ³ëüíî âèêîíóâàòè ïåâíó ðîáîòó. Ó
áàãàòüîõ îäðàçó âèíèêàþòü çàïèòàííÿ: «Íàâ³ùî ïðàöþ-
âàòè çàäàðìà?», «×è º ç öüîãî ÿêàñü êîðèñòü?» ³ ò.ä. Áåç
ñóìí³âó, êîðèñòü º, ³ íåàáèÿêà.

Ïî-ïåðøå, ìîðàëüíå çàäîâîëåííÿ. Äîïîìàãàþ÷è
³íøèì, â³ä÷óâàºø ñåáå ïîòð³áíèì, âàæëèâèì. À êîëè
ðîáèø öå çîâñ³ì áåçêîøòîâíî, òî âëàñíà çíà÷èì³ñòü
ñòàº ðåàëüí³øîþ, ñàìîîö³íêà ï³äâèùóºòüñÿ ùîíàéìåí-
øå âäâ³÷³. Ïî-äðóãå, öå ãàðíà ìîæëèâ³ñòü ïîïðàêòèêóâà-
òèñÿ â ò³é ÷è ³íø³é ñôåð³ ä³ÿëüíîñò³, ñïðîáóâàòè ñåáå â
ðîë³ ñïðàâæíüîãî ïðàö³âíèêà. Ïî-òðåòº, âîëîíòåðè
ïîñò³éíî çóñòð³÷àþòü íîâèõ ö³êàâèõ ëþäåé, ä³ëÿòüñÿ ç
íèìè äîñâ³äîì, ùî, áåçóìîâíî, çíàäîáèòüñÿ â ìàé-
áóòí³é ïðîôåñ³¿. Ïî-÷åòâåðòå, «öå ïðîñòî âåñåëî», ÿê
ñêàçàëà ìåí³ âîëîíòåð, ÷ëåí ñîö³àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ ñòó-

äåíò³â (ÑÎÑ) Î. Âàñèëåíêî (ÏÐ-32), êîòðà áåðå ó÷àñòü ó
ïðîåêò³ English Clubs äëÿ ä³òåé Ñóìñüêî¿ øêîëè-³íòåð-
íàòó ³ì.Ñ.Ï. Ñóïðóíà. 

Äî ðå÷³, ³í³ö³àòîðîì öüîãî ïðîåêòó áóëà ùå îäíà ñòó-
äåíòêà íàøîãî óí³âåðñèòåòó � Ì. Êàëàøí³êîâà (Þ-31).
Ó Ìàé¿ âæå º çíà÷íèé äîñâ³ä ðîáîòè âîëîíòåðîì. ×îòè-
ðè ðîêè ïðàöþº âîíà â ïðîñâ³òíèöüêîìó öåíòð³
«Ñâ³òëî». English Clubs ïëàíóº ïðîâîäèòè ùå ³ äëÿ
ä³òåé-³íâàë³ä³â.

Ùî æ äî ä³â÷àò, ÿê³ ¿çäÿòü äâ³÷³ íà òèæäåíü â ³íòåð-
íàò (Î. Âàñèëåíêî, À. Ãåìà, À. Ãëóùåíêî, ². Ñ³ðîøòàí �
ÏÐ-32), òî âîíè îòðèìóþòü â³ä ñâîº¿ ðîáîòè âåëè÷åçíå
çàäîâîëåííÿ. Äåÿê³ íàâ³òü ïëàíóþòü âèêëàäàòè, à íå ïå-
ðåêëàäàòè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ. ¯õ çàíÿòòÿ � íå
çâè÷àéí³ óðîêè àíãë³éñüêî¿ ìîâè, à ãðà, ùî äîçâîëÿº óò-
ðèìóâàòè çàö³êàâëåí³ñòü ä³òåé. ²íîä³ þí³ âèêëàäà÷³ ïðî-
ñòî îáãîâîðþþòü ³ç âèõîâàíöÿìè ³íòåðíàòó ð³çí³
æèòòºâ³ ïðîáëåìè, à ùå âëàøòîâóþòü ñâÿòà íà Íîâèé
ð³ê, 8 Áåðåçíÿ, äëÿ ÷îãî çàëó÷àþòü ³íøèõ ñòóäåíò³â.
Çâ³ñíî æ, íå îáõîäèòüñÿ òóò áåç êîíêóðñ³â ³ç ïðèçàìè. 

Ä³â÷àòà â çàõîïëåíí³ â³ä ñâî¿õ ó÷í³â, äóæå ðîçóìíèõ,
íà ¿õí³é ïîãëÿä, òàëàíîâèòèõ, ç íåàáèÿêèì  õèñòîì äî
íàâ÷àííÿ. Âàæëèâî çóì³òè ïîáà÷èòè â êîæíîìó ç íèõ
ìàëåíüêîãî ãåí³ÿ, íå äàòè ¿õ çä³áíîñòÿì çà÷àõíóòè, à
ìð³ÿì � çíèêíóòè íàçàâæäè. ² ä³òè ïðåêðàñíî â³ä÷óâà-
þòü äîáðå ñòàâëåííÿ òà ùèð³ ïðàãíåííÿ ñâî¿õ ìîëîäèõ,
íå ñõîæèõ íà ³íøèõ ó÷èòåë³â.

Ùî÷åòâåðãà ³ ùîï�ÿòíèö³ ó÷í³ çàâ÷àñíî çáèðàþòüñÿ
ó êëàñ³, ÷åêàþ÷è íà ñâ³é «ëóíà-ïàðê», ùî çàâæäè, íà ùà-
ñòÿ, ïîâåðòàºòüñÿ. ² öå, ìàáóòü, ãîëîâíå.

Êàòåðèíà ÀÕÒ²Ì²ÐÎÂÀ, ãðóïà ÏÐ-33 .

Öüîãî ðîêó Ì³æíàðîäíèé äåíü
ð³äíî¿ ìîâè óí³âåðñèòåò âèð³øèâ
â³äçíà÷èòè íå òðàäèö³éíèì
÷èòàííÿì íàïàì�ÿòü â³ðø³â,
ïðèñâÿ÷åíèõ óêðà¿íñüê³é ìîâ³, à
³íòåëåêòóàëüíèì ïîºäèíêîì. Ó
ë³òåðàòóðí³é â³òàëüí³ ÑóìÄÓ
â³äáóâñÿ áðåéí-ðèíã. Çìàãàëèñÿ 6
êîìàíä: «Çàíóäè», «Àêóëè ïåðà»
(ãóìàí³òàðíèé ôàêóëüòåò), «Òèãðè»
(³íæåíåðíèé ôàêóëüòåò), «Åñïàäà»,
«Âåëèêèé ðîçì³ð» (ìåõìàò), «Áåç
òàáó» (åêîíîìôàê). Ïèòàííÿ òàê ÷è
³íàêøå ñòîñóâàëèñÿ ìîâè. ² õî÷à
ïîðÿä çíàõîäèëèñÿ ñóïåðíèêè,
âîðîæíå÷³, íåïðèÿçí³ çîâñ³ì íå
â³ä÷óâàëîñÿ. Íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü
ïðàâèëüíèõ â³äïîâ³äåé äàëè «Àêóëè
ïåðà». Äðóãå ì³ñöå ïîñ³ëà êîìàíäà

«Åñïàäà», òðåòº � «Çàíóäè».
Íàãîðîäè � ñîëîäê³ ïðèçè ³ êíèãè �
îòðèìàëè âñ³: ³ ÷ëåíè êîìàíä, ³
ãëÿäà÷³, ÿê³ íå ïðîñòî ñïîñòåð³ãàëè

çà ãðîþ, à áðàëè ó í³é àêòèâíó
ó÷àñòü. Òàêà ïîä³ÿ, áåçóìîâíî,
çàïàì�ÿòàºòüñÿ óñ³ì. ² ñòóäåíòè ùå
íå ðàç çóñòð³íóòüñÿ íà ïîë³
³íòåëåêòóàëüíîãî áîþ.

Àííà ËÎÉ×ÅÍÊÎ, ãðóïà ÏÐ-24.
Íà ôîòî: áðåéíðèíã³âñüêà

áîðîòüáà

Доводиться часто чути від студентів, що
харчуватися в нашому університеті дуже дорого.
Наскільки це відповідає дійсності – з’ясовувала
третьокурсниця Марина Грицай (ПР-33).

«Акули пера» виявилися з міцними зубками

Березень 2005. №№5-6

ЛІКАРЯМИ НЕ НАРОДЖУЮТЬСЯ
Áåçóìîâíî, òðåáà ìàòè íå ò³ëüêè
ìð³þ ³ áàæàííÿ ñòàòè «ëþäèíîþ â
á³ëîìó õàëàò³», à é ïåâí³ çä³áíîñò³
òà ñõèëüíîñò³ äî öüîãî, òàê íå-
îáõ³äíîãî ëþäÿì, ôàõó. Ïðî îäèí ç
åòàï³â ìåäè÷íîãî íàâ÷àííÿ ³ ïðî-
ïîíóºìî ñòàòòþ äîâ³äêîâîãî õà-
ðàêòåðó, íåö³êàâó ò³ëüêè äëÿ òèõ,
êîìó áàéäóæå çäîðîâ�ÿ âëàñíå ³
ñâî¿õ áëèçüêèõ. 

Ï³äãîòîâêà âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ
ôàõ³âö³â ðåàë³çóºòüñÿ çà ïðèíöèïàìè
áàãàòîñòóïåíåâî¿ îñâ³òè: øåñòèð³÷íå
íàâ÷àííÿ, óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè
çíàíü â ³íòåðíàòóð³, â ìàã³ñòðàòóð³,
êë³í³÷í³é îðäèíàòóð³, àñï³ðàíòóð³ ³ íà
îáîâ�ÿçêîâèõ  êóðñàõ ï³äâèùåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿ ë³êàð³â�ñïåö³àë³ñò³â ïðî-
òÿãîì ¿õ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ç 2003 ðîêó ìåäè÷íèé ôàêóëüòåò
Ñóìñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó
çàáåçïå÷óº ï³ñëÿäèïëîìíó ï³äãîòîâêó
ë³êàð³â ç óñ³õ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, íàïðàâ-
ëåíèõ íà ïðàöåâëàøòóâàííÿ â Ñóìñüêó
îáëàñòü. Âðàõîâóþ÷è ïîòðåáè ðåã³îíó,
âîíè íàáóâàþòü ñïåö³àë³çàö³þ çà
ñïåö³àëüíîñòÿìè: çàãàëüíà ïðàêòèêà �
ñ³ìåéíà ìåäèöèíà (ïåðåâàæíà
ê³ëüê³ñòü, áî ôàõ â³äïîâ³äàº ïð³îðèòåò-
íîìó íàïðÿìêó ðåîðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè
îõîðîíè çäîðîâ�ÿ), àêóøåðñòâî ³ ã³íå-
êîëîã³ÿ, ³íôåêö³éí³ õâîðîáè, ïåä³àòð³ÿ,
ðàä³îëîã³ÿ-ä³àãíîñòèêà, òåðàï³ÿ, õ³ðóð-
ã³ÿ. Íàâ÷àííÿ ïðîâîäèòüñÿ íà óìîâàõ
ÿê áþäæåòó, òàê ³ êîíòðàêòó.

Ïðîòÿãîì 2003 �2005 ðîê³â ï³äãî-
òîâëåíî 36 ë³êàð³â, ÿê³ ïîâí³ñòþ âèêî-
íàëè ïðîãðàìó ³íòåðíàòóðè, 7 ³ç íèõ
îòðèìàëè äèïëîìè ìàã³ñòð³â ìåäèöè-
íè (4 � ç â³äçíàêîþ). Ñüîãîäí³ òóò íà-
â÷àþòüñÿ 73 ë³êàð³-³íòåðíè, â òîìó
÷èñë³ 12 ìàã³ñòð³â. Íàâ÷àëüíà ïðîãðà-
ìà ðåàë³çóºòüñÿ 12 êàôåäðàìè (àêó-
øåðñòâà ³ ã³íåêîëîã³¿, á³îõ³ì³¿ òà ôàð-
ìàêîëîã³¿, íåéðîõ³ðóðã³¿ ³ íåâðîëîã³¿,
çàãàëüíî¿ õ³ðóðã³¿, ³íôåêö³éíèõ õâî-
ðîá, ìåäè÷íî¿ ³íôîðìàòèêè, íîðìàëü-
íî¿ àíàòîì³¿, òðàâìàòîëîã³¿ é îðòîïåä³¿,
ïåä³àòð³¿, ñîö³àëüíî¿ ìåäèöèíè, òå-
ðàï³¿, ôàêóëüòåòñüêî¿ ³ øïèòàëüíî¿
õ³ðóðã³¿) çà 7 îñíîâíèìè ñïåö³àëüíîñ-
òÿìè òà 93 ñóì³æíèìè öèêëàìè. Âîíà
çàáåçïå÷åíà íîâ³òí³ìè êîìï�þòåðíèìè
òåõíîëîã³ÿìè. Ñï³âðîá³òíèêè êàôåäð

ðîçðîáèëè ïîòð³áí³ íàâ÷àëüí³ ïëàíè,
âèäðóêóâàëè ïîñ³áíèêè òà ìåòîäè÷í³
ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ ë³êàð³â-³íòåðí³â òà
ìàã³ñòð³â. Ðîçðîáëåíà ³ ôóíêö³îíóº
êîìïëåêñíà ñèñòåìà êîíòðîëþ é
îö³íêè ÿêîñò³ ¿õ ï³äãîòîâêè. Ïðî ¿¿
ð³âåíü ñâ³ä÷èòü õî÷à á òîé ôàêò, ùî çà
ðåçóëüòàòàìè ë³öåíç³éíîãî ³ñïèòó
«Êðîê � 3» , ùî ïðîâîäèòüñÿ îäíî÷àñ-
íî â 20 ÂÍÇ Óêðà¿íè, 100% ë³êàð³â-
³íòåðí³â Ñóìñüêîãî äåðæàâíîãî
óí³âåðñèòåòó îòðèìàëè ïîçèòèâí³ ðå-
çóëüòàòè òà ïîñ³ëè äðóãå ì³ñöå ñåðåä
³íòåðí³â, êîòð³ íàâ÷àþòüñÿ íà óìîâàõ
êîíòðàêòó, òà ï�ÿòå � íà óìîâàõ áþä-
æåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ.

Ç ìåòîþ êîîðäèíàö³¿ ðîáîòè âèùî-
ãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó òà ë³êóâàëüíèõ
óñòàíîâ îáëàñò³ â³ää³ëîì ï³ñëÿäèïëîì-
íî¿ îñâ³òè ïðîâåäåíî äâ³ îáëàñí³ íà-
óêîâî-ìåòîäè÷í³ êîíôåðåíö³¿ çà ó÷àñ-
òþ áàçîâèõ ïðàö³âíèê³â ì³ñòà Ñóìè òà
ðàéîííèõ ë³êàðåíü, ãîëîâíèõ ñïåö³à-
ë³ñò³â Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ�ÿ,
ë³êàð³â-³íòåðí³â, çàâ³äóâà÷³â êàôåäð òà
âèêëàäà÷³â. Äëÿ íàäàííÿ êîíñóëüòàòèâ-
íî-ìåòîäè÷íî¿ äîïîìîãè ïðîâîäÿòüñÿ
ïëàíîâ³ âè¿çäè â ÖÐË.

Ïåðñïåêòèâíèìè íàïðÿìàìè ï³ñ-
ëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè â Ñóìñüêîìó äåð-
æàâíîìó óí³âåðñèòåò³ º îðãàí³çàö³ÿ
êóðñ³â ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ìåäè÷-
íèõ ôàõ³âö³â òà ñòâîðåííÿ êàôåäðè çà-
ãàëüíî¿ ïðàêòèêè � ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè ç
íàñòóïíèì ôîðìóâàííÿì ðåã³îíàëüíîãî
íàâ÷àëüíî � ïðàêòè÷íîãî öåíòðó çà-
ãàëüíî¿ ïðàêòèêè � ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè.

Îêñàíà ÌÅËÅÕÎÂÅÖÜ,
ìåäôàê

Êîìåíòàð ðåäàêö³¿.
Çà öèìè, äåùî ñõîæèìè íà

ñòàòèñòè÷íèé çâ³ò ðÿäêàìè, �
íàïðóæåíà ïðàöÿ äåñÿòê³â íàøèõ

êîëåã, êîòð³ äîêëàäàþòü óñ³õ çóñèëü,
àáè ôàõ³âö³ ç äèïëîìîì ìåäèêà, ÿê³

ùîðîêó ïîïîâíþþòü ë³êàðí³ òà ³íø³
çàêëàäè ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ�ÿ,
áóëè ñïðàâæí³ìè ïðîôåñ³îíàëàìè,

çäàòíèìè äîïîìîãòè ëþäèí³ ó âàæê³
äëÿ íå¿ ïåð³îäè æèòòÿ, êîëè âñå ³íøå,
êð³ì çäîðîâ�ÿ, â³äõîäèòü íà äðóãèé, à

òî é äåñÿòèé ïëàí.óñå, ÷èì ñüîãîäí³
âîëîä³ºìî!



9

«Уніхім»
попереду!

Цілеспрямовано несе «фа-
кел перемоги» до фіналу
чемпіонату України серед чо-
ловічих команд першої ліги
сумська команда з баскетболу
«Уніхім». Вже зіграно 28 ігр, з
яких програно лише чотири, а
набрали наші хлопці сьогодні
52 очки, якими вони можуть пи-
шатися.

Останні м’ячі уніхімівці заки-
дали в кільце харківських ко-
манд ХНУРЕ – РАДІОТЕХНІК
(85:89 88:70) та КІРОВЕЦЬ
(87:56 79:73).

Найяскравішою зірочкою
«Уніхіму», вважає начальник ко-
манди Л.Г.Матусевич, є капітан
команди Євген Коняхін. Та все
ж головним двигуном до пере-
моги є зібраність, духовність та
злагодженість дій всіх її членів.

Тримайтеся! Ми за вас
уболіваємо!

Дмитро ДЕМЕНКО,
група ЖТ-41

У лютому в Дніпропетровську проходив
V чемпіонат серед команд вищих навчаль-
них закладів України. Не могла пропустити
цей турнір і команда нашого університету,
бо мала відстоювати завойоване минулого
року право називатися кращою командою
серед вузів України.

У змаганнях брали участь представники
Вищої ліги – Дніпропетровський «Будівел»
(Будівельна академія) та «Універлоко»
(Харківський національний університет), а
також команди Першої ліги – наш «Універ-
ситет» та «Уніспорт» (Київський університет
фізкультури). Щоб вийти до фіналу,
підопічним Сергія Песоцького необхідно
було зайняти перше місце у своїй підгрупі,
що вони й зробили.

Спочатку помірялися силою з командою
Дніпропетровського гірничого університету
і здобули потрібну перемогу – 1:0. Потім
справи пішли ще краще. Обіграли Дніпро-

петровський хіміко-технологічний універ-
ситет (6:1), команду Харківського фарма-
кологічного університету (11:0), а на завер-
шення – Сімферопольського національного
університету внутрішніх справ (5:1).

У фіналі сумчани зустрілися з «Будіве-
лом». Це була одна з найвидовищніших ігор
чемпіонату. По ходу зустрічі команда Сум-
ДУ програвала з рахунком 0:1, та під кінець
першого тайму вдалося встановити статус-
кво. Гол на свій рахунок записав Євген Ко-
валенко (ДМ-01). У другій половині гри
«Університет» повністю захопив ініціативу,
й у сітці воріт «Будівель» побувало ще два
м’ячі: спочатку відзначився Юрій Коріченко
(СУ-32), а потім Євген Хабовець (ЕМ-201).

Гра йшла до свого логічного завершення,
та під кінець гри спочатку у ворота Олек-
сандра Костюченка було призначено пе-
нальті, а потім за другу жовту картку вилу-
чено капітана команди. Та все ж  «Універси-
тет» витримав і зберіг рахунок на свою ко-
ристь (3:2), а разом із ним – і титул. Олек-
сандр Костюченко (ДМ-21) став кращим
голкіпером, а Євген Коваленко з 6 голами –
кращим бомбардиром. 

У Сумах на нашу команду чекав інший
турнір – зональні змагання VII універсіади
України серед областей.На шляху до тро-
фею «Університет» здобув перемоги над
командами Запорізької (7:3), Житомирсь-
кої (2:1) та Полтавської областей (2:1). Ос-
тання гра – з Харківським національним
університетом – закінчилася внічию, що аж
ніяк не вплинуло на положення у турнірній
таблиці. «Університет» знову перший.

Богдан ТКАЧЕНКО, група ЖТ-41

ВІДСТОЯЛИ
ЛІДЕРСТВО

Ìóæ÷èíà è
æåíùèíà:

«+», «-» èëè
«=» ?

×åëîâå÷åñòâî íàó÷èëîñü ðåøàòü
çàäà÷è ðàçíîé ñëîæíîñòè. Íî âîò âîç-
íèêëà äèëåììà, êàêîé çíàê èç òðåõ
âûáðàòü, � è ïîïàäàåì â òóïèê. Çàïó-
òàëèñü â òðåõ çíàêàõ. Çíà÷èò, ïîëó÷è-
ëè íåðàâåíñòâî� Óïðîñòèì! Îòáðî-
ñèì «�». «Áèòâà ïîëîâ» � ÷òî æå ýòî òàêîå? Çâó÷èò, êî-
íå÷íî, óñòðàøàþùå. À êàê æå íà ñàìîì äåëå?

Ëþáàÿ  áèòâà � ðåçóëüòàò íåóäîâëåòâîðåííîñòè
(÷åì-ëèáî) îäíîé èç ñòîðîí.  «Áèòâà ïîëîâ» îçíà÷àåò
íåñîâìåñòèìîñòü õàðàêòåðîâ è òåìïåðàìåíòîâ. Âîçü-
ìåì, ê ïðèìåðó, ñëåäóþùóþ ñèòóàöèþ: æåíùèíà õî-
÷åò «ëþáâè», à ìóæ÷èíà «ñåêñà» � â ðåçóëüòàòå îíè çà-
íèìàþòñÿ îäíèì è òåì æå. Íå äóìàëè îá ýòîì? Äàâàé-
òå ïîñòàðàåìñÿ ðàññìîòðåòü ïðîáëåìó èçíóòðè.

Ìóæñêîå âëå÷åíèå ïåðèîäè÷íî, õîòÿ äîñòàòî÷íî
ðàâíîìåðíî: äîñòèãàÿ ïèêà îñåíüþ, îíî îñëàáåâàåò ê
âåñíå, ïîñëå ÷åãî îïÿòü âîçðàñòàåò. À æåíùèíà óæå â
òå÷åíèå ìåñÿöà èìååò ñâîè âçëåòû è ïàäåíèÿ â ýòîì
ïëàíå. Òðóäíîñòè âîçíèêàþò è â áûòîâûõ àñïåêòàõ
ïðîáëåìû. Íàïðèìåð, æåíùèíà íèêîãäà íå çàõî÷åò ïî-
íÿòü, ÷òî òàêîå «ìóæñêèå íîñêè» (äóìàþ, îáúÿñíÿòü
íå íóæíî), à ñàìà, òåì íå ìåíåå, íå ñïðàøèâàåò ïàðò-

íåðà, íðàâèòñÿ ëè åìó âèäåòü â âàí-
íîé êîìíàòå íåêîòîðûå ïðåäìåòû åå
ëè÷íîé ãèãèåíû (è ýòî â êîììåíòà-
ðèÿõ íå íóæäàåòñÿ!). Ìóæ÷èíà, èäÿ
íà ðûíîê, çàðàíåå çíàåò, ÷òî êóïèò, à
æåíùèíà ìîæåò ïîòðàòèòü öåëûé
äåíü, à èíîãäà è âñå äåíüãè, íî íè÷å-
ãî íå ïðèîáðåñòè. 

Èç ýòîãî ìîæíî ñäåëàòü âûâîä,
÷òî ìóæ÷èíà � ñóùåñòâî ðàöèîíàëü-
íîå, ïîñëåäîâàòåëüíîå, íå ñêëîííîå
ê íåîáäóìàííûì ïîñòóïêàì. Æåíùè-
íà, â ñâîþ î÷åðåäü, ìå÷òàòåëüíà, íå-
ìíîãî ðàññåÿíà, ñòàðàåòñÿ îõâàòèòü
ìíîãî ðàçíîãî, â ðåçóëüòàòå ÷åãî äå-
ëàåò îøèáêè� ïîðîé äàæå ãëóïûå.

Èòàê, ïóòü ê ñîâåðøåííûì îòíîøåíèÿì äîñòàòî÷íî
òåðíèñò, è åäèíñòâåííî ðàçóìíîå ðåøåíèå � ïîèñê
êîìïðîìèññîâ.

×òî æå ìû èìååì, ïîäâîäÿ èòîãè? Îñòàëîñü åùå
öåëûõ äâà çíàêà: «+» è «=». Äâà íåèçâåñòíûõ. Êàê ðå-
øèòü óðàâíåíèå ñ äâóìÿ íåèçâåñòíûìè? Âåäü, ïî
áîëüøîìó ñ÷åòó, âñå ìû ñåãìåíòû îäíîé áîëüøîé ìî-
çàèêè. Áåññïîðíî, çàäà÷à ñëîæíàÿ, âîçìîæíî, äàæå íå
ðåøàåìàÿ. Ìîæåò, ïîïðîáóåì òàê:

Ìóæ÷èíà + æåíùèíà = � è ïóñòü êàæäûé ïîñòà-
âèò òî, ÷òî ñàì ïîñ÷èòàåò íóæíûì?

Ñ óâ. Àíäðåé ÑÅÐÅÃÈÍ,
èíæåíåðíèé ôàêóëüòåò.

P.S. Ïðîøó íå îòíîñèòüñÿ ê íàïèñàííîìó ñ
ïðåäóáåæäåíèåì. Ñòàòüÿ íè÷åãî íå ïîäðàçóìåâàëà.

Àâòîð èñïîëüçîâàë òîëüêî ôàêòû èç æèçíè.

Ïðàãíåííÿ ëþäñòâà äî ò³ëåñíî¿ êðà-
ñè òàêå æ äàâíº, ÿê ³ éîãî æèòòÿ íà
çåìë³. Ç ãëèáèíè â³ê³â ä³éøëè ñâ³ä÷åííÿ
òîãî, ùî íàø³ ïðåäêè øóêàëè ìîæëèâî-
ñòåé ïîäîâæèòè ìîëîä³ñòü òà çáåðåãòè
âðîäó. Îñîáëèâî ñòîñóºòüñÿ öå ïðåêðàñ-
íî¿ ïîëîâèíè ëþäñòâà. Òåïåð êîðèñòó-
âàííÿ êîñìåòèêîþ òàêå æ çâè÷àéíå, ÿê ³
ïîòðåáà ãàðíî âäÿãàòèñÿ òà ðàö³îíàëüíî
õàð÷óâàòèñÿ. 

Ó ïîâ³òð³ âæå â³ä÷óâàºòüñÿ ïîäèõ
âåñíè. Îñü ³ ïåðøà ¿¿ îçíàêà, 8 Áåðåçíÿ,
ïîçàäó. Ðàçîì ³ç äåðåâàìè íåçàáàðîì
ðîçêâ³òíóòü, çàâäÿêè êîñìåòèö³, ³ æ³íêè
òà ä³â÷àòà. ª íàãîäà çðîáèòè ìîäíó
çà÷³ñêó, âáðàòèñÿ â ùîñü ëåãêå òà ÿñêðà-
âå ï³ñëÿ îáðèäëèõ óæå òîâñòèõ ñâåòð³â
òà ïàëüò, îíîâèòè êîñìåòè÷êó... Öå âñå
ïðèºìí³ êëîïîòè êîæíî¿ ç íàñ. Òà ÷è
çíàº êîæíà, ÿê ïðàâèëüíî ï³ä³áðàòè êîñ-
ìåòèêó, âðàõóâàâøè îñîáëèâîñò³ ñâîãî
îðãàí³çìó?

Ðèíîê êîñìåòè÷íèõ çàñîá³â â Óê-
ðà¿í³ ïîñò³éíî ðîçøèðþºòüñÿ ³, âèáèðà-
þ÷è êîñìåòèêó, òðåáà áóòè óâàæíîþ,
àäæå òå, ùî ïîêëèêàíå ðîáèòè íàñ ïðè-
âàáëèâ³øèìè, ìîæå çóìîâèòè é íåáà-
æàí³ ïîá³÷í³ åôåêòè, ³íîä³ íàâ³òü çàõâî-
ðþâàííÿ. Äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü, ùî
ìàéæå âñ³ 30 òèñÿ÷ ðå÷îâèí ïðèðîäíîãî
é ñèíòåòè÷íîãî ïîõîäæåííÿ, ÿê³ âèêî-

ðèñòîâóþòüñÿ ó ïàðôþìåðíî-êîñìå-
òè÷í³é ãàëóç³, ìîæóòü ïîðóøóâàòè âëà-
ñòèâîñò³ øê³ðè, ñïðèÿòè ¿¿ ïåðåä÷àñíî-
ìó ñòàð³ííþ, âèêëèêàòè àëåðã³þ òîùî.
Áàãàòîð³÷í³ åêñïåðèìåíòè ôàõ³âö³â äî-
âîäÿòü, ùî íàäì³ðíå ïåðåâàíòàæåííÿ
ò³ëà êîñìåòè÷íèìè çàñîáàìè áåç óðàõó-
âàííÿ ô³ç³îëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé îð-
ãàí³çìó, ìîæå ñóòòºâî éîìó çàøêîäèòè.
Äî òîãî æ, ÷èìàëî âèðîáíèê³â íàìàãà-
þòüñÿ åêîíîìèòè, çàì³íþþ÷è äîðîã³
³íãðåä³ºíòè íà äåøåâ³, ïîãàíî î÷èùåí³.

Ñêàçàíå çîâñ³ì íå îçíà÷àº, ùî
ïîòð³áíî âçàãàë³ â³äìîâèòèñÿ â³ä êîñìå-
òèêè. Ïðîñòî ñë³ä ï³äõîäèòè äî ¿¿ âèáî-
ðó ïðèñê³ïëèâ³øå. Êðàùå çà âñå â³ääà-
âàòè ïåðåâàãó ô³ðìîâèì ìàãàçèíàì òà
â³äîìèì òîðãîâèì ìàðêàì, ÿê³ äîáðå ñå-
áå çàðåêîìåíäóâàëè. À â³ä-íåäàâíà ìàé-
æå â êîæíîìó âåëèêîìó ì³ñò³ ç�ÿâèëèñÿ
öåíòðè äîñë³äæåííÿ ïàðôóìî-êîñìå-
òè÷íî¿ ïðîäóêö³¿ íà ïðåäìåò êîíòðîëþ
çà ïîêàçíèêàìè áåçïåêè ÿêîñò³. Îñîáëè-
âó óâàãó ôàõ³âö³ ïðèä³ëÿþòü âèçíà÷åí-
íþ âàæêèõ ìåòàë³â ó çóáíèõ ïàñòàõ,
òîêñèí³â ó ëîñéîíàõ, äî ñêëàäó ÿêèõ
âõîäÿòü á³îëîã³÷íî àêòèâí³ ðå÷îâèíè.

Äîâãîë³òòÿ âàì, ìîëîäîñò³ é
íåâ�ÿíó÷î¿ êðàñè.

Àëëà ÐÓÄ×ÅÍÊÎ,
ãðóïà ÆÒ-41.

Êîñìåòèêà –
äðóã ÷è âîðîã

¬≈—Õ¿ « “Œ◊ » «Œ–” Õ¿” » ≤ “–¿ƒ»÷≤…
«У березні кожух і без ґуд-

зиків теплий», – стверджує на-
родна мудрість. Можливо, са-
ме тому наші далекі пращури –
дайбожичі – пов’язували з при-
ходом весни своє новолітуван-
ня. Пробудження природи оз-
начало для давніх слов’ян по-
чаток нового року, торжество
на честь Лади, воскресіння чи
повернення сонця, літній сон-
цеворот. Тільки-но скресала
крига, відправлялося бого-
служіння і приносився в жертву
козел. Юнаки та дівчата прово-
дили символічний обряд по-
топлення зими: танцювали у
хороводах, співали веснянки і
гаївки. Свято весни мало чоти-
ри значення: релігійне, земле-
робське, родинне і поминаль-
не. Найважливіше з них – релі-
гійне: звеличення і закликання
матері сонця, великої Лади. На
честь сонця звучали урочисті
гімни, а потім хоровод звер-
тався до місяця, зірок і лісів.

Астрономічна весна триває
з 20-21 березня (день весня-
ного рівнодення) по 21-22
червня (день літнього сонце-
стояння). У метеорологів при-
ходом весни вважається при-
близно 6 квітня, коли середня
добова температура повітря
піднімається вище 00С.

Вегетаційна весна розпочи-
нається з переходом темпера-
тури повітря через + 50С
(цвітіння сірої вільхи – 16-20
квітня), закінчується у пору
відцвітання фруктових дерев і
опадання плодів в’яза, коли су-
ма ефективних температур
(сума температур вище 100С)
становить 300С.

Фенологи (а з ними й на-
родна традиція) прихід весни
пов’язують із прильотом граків
(12-19 березня), закінчення – з
відцвітанням яблунь та бузку
(перша декада червня). При
цьому виділяють чотири фено-
логічні сезони: сніготанення

(від перших проталин до
цвітіння сірої вільхи та ліщини –
29 днів: з 18 березня до 16
квітня),  оживання весни (від
цвітіння підбілу до перших бе-
резових листочків – 21 день: з
16 квітня до 7 травня), розпал
весни – від озеленення берези
до цвітіння горобини і лілового
бузку – 15 днів: з 7 до 22 трав-
ня), передліття (від цвітіння го-
робини та бузку до розквіту
шипшини – 20 днів: з 22 травня
до 11 червня).

За народними спостере-
женнями, ранні весни гірші за
пізні: «Пізня весна не введе в
оману», «Рання весна нічого не
варта». А ще: «Ранній приліт
граків та жайворонків – до теп-
лої весни», «Якщо навесні літає
багато павутиння – чекай на
літню спеку», «Пізнє цвітіння
горобини – довга осінь».

Вікторія ФЕСЕНКО,
студентка ПР-33.
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