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Молодь (особливо теперішня) не дуже
полюбляє оглядатися на часи дідів-
прадідів, бо здається, що попереду
чекає усе нове, незвичайне і що
досвід минулих поколінь їй, молоді,
непотрібен. Лише з часом,
дорослішаючи, починає людина
розуміти глибокий і вірний сенс
давньої мудрості, яка радить перш ніж
зазирнути в майбутне, оглянутися на
колишнє.    Чи не про це відомий у
російській культурі вислів: «Если бы
молодость знала, если бы старость
могла»?

Äðóãà ñâ³òîâà â³éíà (1939�1945 ðð.) ñòàëà
îäí³ºþ ç íàéòðàã³÷í³øèõ ³ íàéâèçíà-
÷àëüí³øèõ ïîä³é â ³ñòîð³¿ ëþäñòâà, ìîá³ë³çó-
âàëà íåáà÷åí³ äî òîãî ìàòåð³àëüí³ é ëþäñüê³
ðåñóðñè. Ï³ä çàãðîçîþ îïèíèëèñÿ ìîðàëüíî-
åòè÷í³, êóëüòóðí³, ïðàâîâ³ ï³äâàëèíè ñó÷àñ-
íî¿ öèâ³ë³çàö³¿. Îá�ºêòîì çíèùåííÿ ñòàëè íå
ò³ëüêè àðì³¿ òà îá�ºêòè â³éñüêîâîãî ïðèçíà-
÷åííÿ, à é öèâ³ëüíå íàñåëåííÿ áàãàòüîõ êðà¿í,
¿õ åêîíîì³÷íà, òðàíñïîðòíà ³íôðàñòðóêòóðà.
Ö³íí³ñòü ëþäñüêîãî æèòòÿ áóëà çâåäåíà
íàí³âåöü. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ðàäÿíñüêî-
í³ìåöüêîãî ïðîòèñòîÿííÿ � Âåëèêî¿ Â³ò÷èç-
íÿíî¿ â³éíè, âèð³øàëüí³ ïîä³¿ ÿêî¿ ðîçãîðíó-
ëèñÿ íà òåðåíàõ ÑÐÑÐ, à â³äòàê ³ òîä³øíüî¿
Óêðà¿íè. 

Âåëàñÿ òà â³éíà ç îñîáëèâîþ çàïåêë³ñòþ ³
æîðñòîê³ñòþ. Îáèäâ³ òîòàë³òàðí³ äåðæàâè âå-

ëè ¿¿, âèêëþ÷àþ÷è áóäü-ÿê³ êîìïðîì³ñè. Íà-
öèñòñüêà ïðîïàãàíäà íàëàøòîâóâàëà ñîëäàò³â
âåðìàõòó íà áîðîòüáó ç «íåäîëþäêàìè»
(ñëîâ�ÿíàìè, àç³àòàìè), «æèäî-á³ëüøîâèç-
ìîì», çí³ìàþ÷è ç íèõ áóäü-ÿêó ïðàâîâó ³
íàâ³òü ìîðàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ðàäÿíñüêà
ïðîïàãàíäà çàêëèêàëà âåñòè «ñâÿùåííó
â³éíó» äî ïîâíîãî çíèùåííÿ «ôàøèñòñüêèõ
çâ³ð³â».

Îñòàíí³ì ÷àñîì ó â³ò÷èçíÿí³é ³ñòîð³îã-
ðàô³¿ îäí³ºþ ç ïðîâ³äíèõ òåì ñòàëî
äîñë³äæåííÿ ì³ñöÿ ³ ðîë³ óêðà¿íñüêîãî ôàêòî-
ðà ó òîä³øí³õ ïîä³ÿõ. Óêðà¿íà ç ¿¿ åêî-
íîì³÷íèì ïîòåíö³àëîì ³ áàãàòèìè ïîêëàäàìè
êîðèñíèõ êîïàëèí áóëà äëÿ Ã³òëåðà áàæàíîþ
ìåòîþ. Áàãàòî ó ÷îìó öå âèçíà÷àëî õ³ä
â³éñüêîâèõ îïåðàö³é íà ñõ³äíîìó ôðîíò³ ³ çà-
ïåêëèé õàðàêòåð áîéîâèõ ä³é íà ¿¿ òåðåíàõ.
Íàñåëåííþ Óêðà¿íè âèïàëî äâ³÷³ ïåðåæèòè
âîãíÿíèé âàë ôðîíò³â, îêóïàö³þ, â³äíîâëþ-
âàòè çðóéíîâàíå ãîñïîäàðñòâî... Âñå öå ïî-
òðåáóâàëî ÷èñëåííèõ ìàòåð³àëüíèõ òà ëþäñü-
êèõ âòðàò.

Ðåçóëüòàòè öüîãî ã³ãàíòñüêîãî ïðîòèñòî-
ÿííÿ âèçíà÷èëè äîëþ áàãàòüîõ êðà¿í ³ íà-
ðîä³â ñâ³òó ó ïîâîºííèé ÷àñ. Îñîáëèâî �
ºâðîïåéñüêèõ, ïîä³ëåíèõ òðèâàëèé ÷àñ íà äâà
â³éñüêîâ³ òàáîðè.   Ïñèõîëîã³ÿ â³éíè (ñïðî-
ùåíå ñïðèéíÿòòÿ ñâ³òó � «÷îðíå-á³ëå», «ñâ³é-
÷óæèé») ùå äîâãèé ÷àñ âèçíà÷àëà ð³âåíü
âçàºìèí íà ì³æíàðîäí³é àðåí³. Íåïðèìèðåí-
íèìè âîðîãàìè ñòàëè êîëèøí³ ñîþçíèêè ïî
àíòèã³òëåð³âñüê³é êîàë³ö³¿. Ïðîéøëî ïîíàä
ñîðîê ðîê³â, ïîêè òàê çâàíà «õîëîäíà â³éíà»
ì³æ íèìè íå çàê³í÷èëàñÿ ðîçïàäîì ÑÐÑÐ ³

ïîÿâîþ íà ìàï³ ªâðîïè íîâèõ äåðæàâ,
ñåðåä ÿêèõ ³ Óêðà¿íà.

Âèíèêëà íàãàëüíà ïîòðåáà ïåðåîñ-
ìèñëèòè ò³ äàëåê³ ïîä³¿ ç óðàõóâàííÿì
íîâèõ àñïåêò³â, ùî çàìîâ÷óâàëèñÿ
ðàí³øå. Ó â³ò÷èçíÿí³é ³ñòîðè÷í³é íàóö³

ðåçóëüòàòè â³éíè äëÿ Óêðà¿íè îö³íþþòüñÿ
íåîäíîçíà÷íî. Ç îäíîãî áîêó, áåççàïåðå÷íî
âèçíàºòüñÿ âåëè÷ ³ çíà÷óù³ñòü ïåðåìîãè íàä
íàöèçìîì. Ç ³íøîãî � òàê³ ÿâèùà, ÿê êàòàñò-
ðîô³÷í³ ïîðàçêè ×åðâîíî¿ Àðì³¿ ó ïî÷àòêî-
âèé ïåð³îä â³éíè, ñï³âðîá³òíèöòâî ç îêóïàí-
òàìè (ò³ëüêè ó ëàâàõ âåðìàõòó âîþâàëî äî
250 òèñ. óêðà¿íö³â), òðèâàëå ïðîòèñòîÿííÿ â
Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ (áîðîòüáà ÎÓÍ-ÓÏÀ) òîùî,
ïîòðåáóþòü ïîÿñíåíü ³ íåóïåðåäæåíî¿
îö³íêè.

Íàñë³äêè ò³º¿ äàëåêî¿ â³éíè ïðîäîâæóþòü
áàãàòî â ÷îìó âïëèâàòè íà ñüîãîäåííÿ. Îñ-
òàíí³ áóðõëèâ³ ïîë³òè÷í³ ïîä³¿ öå äîâåëè ùå
ðàç. Ïðîòèñòîÿííÿ Ñõ³ä-Çàõ³ä, íà æàëü, íå
ïîäîëàíå. îñîáëèâî öå âèäíî ïî ëþäÿõ ñòàð-
øîãî ïîêîë³ííÿ. Ïðåäñòàâíèêàì ñõ³äíèõ
ðåã³îí³â âàæêî çðîçóì³òè, ùî äëÿ êîãîñü ïî-
íÿòòÿ «â³ò÷èçíà» ³ «ÑÐÑÐ» íå òîòîæí³. À ç
³íøîãî áîêó, ïðåäñòàâíèêàì óêðà¿íñüêîãî Çà-
õîäó áàãàòî â ÷îìó íåçðîçóì³ëà íîñòàëüã³ÿ
«ñõ³äíÿê³â» çà êîëèøí³ì ÑÐÑÐ, àäæå çà êî-
ðîòêèé ïðîì³æîê ÷àñó íàñåëåííÿ çàõ³äíîóê-
ðà¿íñüêèõ çåìåëü ïîáóâàëî ó ñêëàä³ ê³ëüêîõ
äåðæàâ. Îáèäâ³ ñòîðîíè ñõèëüí³ ïîêè ùî
á³ëüøå äî âçàºìíèõ çâèíóâà÷åíü, í³æ äî êîí-
ñòðóêòèâíîãî ä³àëîãó ³ ïðèìèðåííÿ.

Ñâÿòêóâàííÿ 60-ð³÷÷ÿ ³ ñïðàâä³ âåëèêî¿
Ïåðåìîãè � ïðèâ³ä íå ò³ëüêè äëÿ óðî÷èñòîñ-
òåé, à é äëÿ ðîçäóì³â ïðî ìàéáóòíº, ÿêå
çàâæäè øâèäøå, í³æ ìè î÷³êóºìî, ñòàº òå-
ïåð³øí³ì.

Â. ÍÅÑÒÅÐÅÍÊÎ, 
àñèñòåíò êàôåäðè ³ñòîð³¿.
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Дорогами партизан

Ñòàëî äîáðîþ òðàäèö³ºþ ñåðåä ñòóäåíò³â
ÑóìÄÓ íàïåðåäîäí³ ñâÿòà Ïåðåìîãè â³äâ³äóâàòè
áðàòñüê³ ìîãèëè, ìåìîð³àëè, ïàì�ÿòí³ ì³ñöÿ, äå
êîëèñü òî÷èëèñÿ áî¿. Ìèíóëîãî ðîêó òóðèñòè÷-
íî-êðàºçíàâ÷à åêñïåäèö³ÿ «Øëÿõàìè ïàðòè-
çàíñüêî¿ ñëàâè. Â³ä Ïóòèâëÿ äî Êàðïàò» ïðîõî-
äèëà ó òðàâí³. Ó÷àñíèêè îáëàøòóâàëè çåìëÿíêè
ó Ñïàäùàíñüêîìó ë³ñ³, â³äâ³äàëè ìóçåé Ïàðòè-
çàíñüêî¿ Ñëàâè, âðó÷èëè ïîäàðóíêè âåòåðàíàì.
Öüîãî ðîêó åêñïåäèö³ÿ ðîçïî÷àëàñÿ ðàí³øå � 23
êâ³òíÿ, àëå ìàðøðóò çàëèøèâñÿ òîé æå. Îç-
áðî¿âøèñü ãîñïîäàð÷èì ³íâåíòàðåì, ñòóäåíòè-
âîëîíòåðè âèðóøèëè äî Ñïàäùàíñüêîãî ë³ñó, äå
âïîðÿäêîâóâàëè çåìëÿíêè, òåðèòîð³þ. Ïîò³ì �
ìóçåé Ñëàâè, ñîëäàòñüêà êàøà, ïðèãîòîâëåíà
ïðîñòî íåáà, à ùå � öóêåðêè, ñîëîäêà íàãîðîäà çà
ïðàöþ. Äî 60-ð³÷÷ÿ Ïåðåìîãè ïðîéøëè ³ òàê³ çà-
õîäè, ÿê «Ìóçåéíà ïàì�ÿòü ïîêîë³íü», «Äåíü
Ïàðòèçàíñüêî¿ Ñëàâè», «Âîíè âîþâàëè çà Óê-
ðà¿íó», «Óðîê ³ñòîð³¿» òîùî.

ПОГЛЯД У МИНУЛЕ

ЗАТАМУЙТЕ
ПОДИХ!

Òåðíèñòèìè äîðîãàìè â³éíè
ñóäèëîñÿ ïðîéòè íå ëèøå áåçïîñå-
ðåäí³ì ó÷àñíèêàì áîéîâèõ ä³é, à é
÷îëîâ³êàì òà æ³íêàì, ÿê³ ïðàöþâà-
ëè íà ïåðåìîãó ïîçà ë³í³ºþ ôðîí-
òó. Äî íèõ íàëåæèòü Ëþäìèëà Ãå-
îðã³¿âíà ×óïàêîâà, ó÷àñíèê Âåëè-
êî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, êîëèøí³é
ñï³âðîá³òíèê Ñóìñüêîãî äåðæàâ-
íîãî óí³âåðñèòåòó.

«Òàê, áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³ ó
áîéîâèõ ä³ÿõ ÿ íå áðàëà, îñîáëèâè-
ìè ïîäâèãàìè ïîõâàëèòèñÿ íå ìî-
æó, àëå é ó òèëó ðîáîòè âèñòà÷àëî,
� çãàäóº Ëþäìèëà Ãåîðã³¿âíà, � à
íàéâàæ÷èé òÿãàð, çâè÷àéíî æ, ëå-
æàâ íà æ³íî÷èõ ïëå÷àõ. Í³ÿêî¿ ðî-
áîòè æ³íêè òîä³ íå áîÿëèñÿ � âëàñ-
íîðó÷ íàâ³òü ë³ñ äîâîäèëîñÿ ðóáà-
òè. Ó 1944 ðîö³ ïîòðàïèëà äî Ñóì.
Ó ï³ñëÿâîºíí³ ðîêè ïðàöþâàëà â
Çàõ³äí³é Óêðà¿í³, äå â òîé ÷àñ ñòâî-
ðþâàëèñÿ îñåðåäêè êîìóí³ñòè÷íî¿
ïàðò³¿. Âàæê³ òî áóëè ÷àñè... Ñóïå-
ðå÷ëèâ³...»

À ùå ìè çàïèòàëè, ùî á Ëþä-
ìèëà Ãåîðã³¿âíà, ÿê ëþäèíà ç âåëè-
÷åçíèì äîñâ³äîì, ìîãëà ïîðàäèòè
ìîëîäîìó ïîêîë³ííþ. «Îðèã³íàëü-
íîþ íå áóäó. Íàâ÷àéòåñü, ïðàöþé-
òå, áóäüòå ïàòð³îòàìè ñâîº¿
Áàòüê³âùèíè», � â³äïîâ³ëà. À íà-
îñòàíîê äîäàëà: «Í³÷îãî ðàäèòè
ìîëîäîìó ïîêîë³ííþ ÿ íå õî÷ó, ó
íèõ ñâ³é øëÿõ ³, ñõîæå, òàêîæ íå ç
ëåãêèõ: äåìîíñòðàö³¿, íàìåòè, ìàé-
äàíè... Íå òàê-òî ïðîñòî ó âñüîìó
öüîìó ðîç³áðàòèñÿ. Ìîëîä³ñòü
ïðîéäå, ³ íà áàãàòî ÷îãî òåïåð³øíÿ
ìîëîäü ïîäèâèòüñÿ çîâñ³ì ³íøèìè
î÷èìà, ÿê ³ ìè òåïåð äèâèìîñü íà
ñâîº ìèíóëå...»

Ìàáóòü, âîíà ïðàâà. Ïîêîë³í-
íÿ âåòåðàí³â ïåðåäàº íàì ñüîãîäí³
â³÷íèé âîãîíü ïàì�ÿò³ ïðî òèõ, õòî
çóì³â çàõèñòèòè íàøó çåìëþ â
áîðí³ ç³ ñòðàøíèì âîðîãîì... Çàòà-
ìóéòå ïîäèõ! Íå çàãàñ³òü éîãî!

Â³êòîð³ÿ ÊÈÁÀ, ãðóïà ÆÒ-41.

Ïðèâ³òàííÿì â³ä êàíàäñüêèõ óêðà¿íö³â
ðîçïî÷àâ ñâÿòêóâàííÿ 14-ãî äíÿ íàðîäæåííÿ
ôàêóëüòåòó åêîíîì³êè òà ìåíåäæìåíòó ÑóìÄÓ
ïðåäñòàâíèê Êîíãðåñó óêðà¿íñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿
íà Ñóìùèí³ òà êàíàäñêî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðèÿòåë³â
Óêðà¿íè Â.Ï.Êàçáàí. Ðîçïîâ³âøè êîðîòêî ïðî
îðãàí³çàö³þ, ùî çíàõîäèòüñÿ â äàëåêîìó
Òîðîíòî, â³í âðó÷èâ â³ä ¿¿ ³ìåí³ ïî÷åñíó ãðàìîòó
³ ïðåì³þ çàâ³äóâà÷ó êàôåäðè åêîíîì³êè,
ïðîôåñîðó Ëåîí³äó Ìåëüíèêó, àêòèâíîìó
ó÷àñíèêó áîðîòüáè íàøèõ ñòóäåíò³â ïðîòè
ñòâîðåííÿ ÑÍÓ é àâòîðó ïîíàä 300 íàóêîâèõ òà
íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ ïóáë³êàö³é ³ âèäàíü, ùî
âèçíàí³ ÿê ôàõ³âöÿìè, òàê ³ ÷èòàöüêèì çàãàëîì.
Äÿêóþ÷è çà â³äçíàêó, ïîïóëÿðíèé ñåðåä

ñòóäåíòñòâà ïðîôåñîð ñêàçàâ: «Ðîçö³íþþ
íàãîðîäó ÿê íàøó ñï³ëüíó � ³ òèõ, õòî áðàâ ó÷àñòü
ó ïîä³ÿõ ìèíóëîãî ë³òà, ³ òèõ, õòî äîïîìàãàâ ìåí³
ó âèäàííÿõ. Ñïîä³âàþñÿ íà âñòàíîâëåííÿ íîâîãî
ìîñòà äðóæáè ì³æ ñóìñüêèìè íàóêîâöÿìè òà
óêðà¿íöÿìè êàíàäñüêî¿ ä³àñïîðè...» 

Â³òàëè åêîíîìôàê³âö³â ¿õí³é ð³äíèé äåêàí
Î.². Êàðï³ùåíêî, ðåêòîð ÑóìÄÓ À.Â.Âàñèëüºâ òà
ãîëîâà ïðîôêîìó Â.Î.Áîðîâèê, ÿêà ïîäàðóâàëà
³ìåíèííèêàì... ïàëüìó. Ìàáóòü, àáè íàãàäàòè ïðî
õðåñòîìàò³éíîãî äëÿ åêîíîì³ñò³â àôðèêàíöÿ ï³ä
ïàëüìîþ, ÿêèé íà ïîðàäó ïðîäàòè êîêîñîâ³ ãîð³õ
é ðîçáàãàò³òè, àáè ïîò³ì í³÷îãî íå ðîáèòè,
â³äïîâ³â: «À ÿ é òàê âåñü ÷àñ â³äïî÷³âàþ...»
Çâ³ñíî æ, ìè íå àôðèêàíö³, òà ÷îìó á íå ïîìð³ÿòè
ï³ä ïðîôêîì³âñüêîþ ïàëüìîþ...

Ï³ñëÿ íå äóæå îô³ö³éíèõ, òà âñå æ òàêè
óðî÷èñòîñòåé ðîçïî÷àâñÿ âåëüìè î÷³êóâàíèé
êîíêóðñ «Ì³ñ ÔÅÌ», ó ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü
äåñÿòü «åêîíîì³÷íèõ» (îò ïîòàëàíèòü ÿê³éñü
÷îëîâ³÷³é äåñÿòö³!) êðàñóíü. Óñ³ áóëè ÷àð³âíèìè,
òàëàíîâèòèìè, äîòåïíèìè... Àëå òàêà âæå äîëÿ
æóð³ (÷è íå çâ³äñè ï³øëî ñëîâî «æóðèòèñÿ») �
âèáèðàòè êðàùèõ ç êðàùèõ. Ïîä³òèñÿ í³êóäè,
äîâåëîñÿ éîìó çðîáèòè ñâ³é âèá³ð: «Ì³ñ ÔÅÌ»
ñòàëà ÷åòâåðîêóðñíèöÿ Îëüãà Ì³ñüêî (äî ðå÷³,
ô³íàë³ñòêà êîíêóðñó «Ì³ñ Ñóìè»).

Ë³íà Ï�ßÒÍÈÖß, ñòóäåíòêà ÆÒ-41.

Íà ôîòî: êàíàäñüêà ïðåì³ÿ Ëåîí³äó Ìåëüíèêó;
«Ì³ñ ÔÅÌ» Îëüãà Ì³ñüêî.
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Канадська нагорода,
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� ß íå âèâ÷àëà àíãë³éñüêó ìîâó,
àëå ÷èòàòè íàóêîâ³ ïðàö³ ìîæó,
îñê³ëüêè çíàþ çíà÷åííÿ áàãàòüîõ
ñë³â. Êîëè ÿ íàâ÷àëàñÿ, ³íîçåìíèì
ìîâàì íå ïðèä³ëÿëè òàê áàãàòî óâà-
ãè, áî âè¿çä çà êîðäîí áóâ çàêðèòèé.
Íàì, ùîïðàâäà, îáîâ�ÿçêîâî äàâàëè
ïåðåêëàäàòè îðèã³íàëüí³ ñòàòò³, ³ ìè
â³ëüíî ìîãëè âèêîðèñòîâóâàòè ¿õ
äëÿ íàóêîâî¿ ïðàö³. Âçàãàë³ æ ââà-
æàþ, ùî ôàõ³âöÿì òåõí³÷íèõ ñïå-
ö³àëüíîñòåé íåîáõ³äíî äîáðå çíàòè
³íîçåìíó. 

� Ó ÑóìÄÓ ãîòóþòü ñïå-
ö³àë³ñò³â-ïåðåêëàäà÷³â. ×è ñï³â-
ïðàöþºòå Âè ç íàøîþ êàôåäðîþ?

� Ïðàêòè÷íî í³. Àëå ìåí³ á
õîò³ëîñÿ, ùîá íàø³ ñòóäåíòè-ïåðå-
êëàäà÷³ ìàëè ò³ñíèé êîíòàêò ç³
ñïåö³àë³ñòàìè ð³çíèõ ãàëóçåé íàøî-
ãî óí³âåðñèòåòó. Ïðè öüîìó ðåàë³çî-
âóâàëàñÿ á ³äåÿ ïîºäíàííÿ ñïå-
ö³àë³ñòà, íàïðèêëàä õ³ì³êà, òà ñòó-
äåíòà äëÿ ïîãëèáëåíî¿ ïåðåêëàäàöü-
êî¿ ïðàêòèêè â òåõí³÷íèõ íàóêàõ. Öå
áóëî á âçàºìîâèã³äíî. 

�  Ó Âàñ 8 ïàòåíò³â íà âèíàõî-
äè, âèçíàí³ íå ëèøå â Óêðà¿í³.
Ñê³ëüêè çóñèëü òà ÷àñó ïîòð³áíî
äëÿ òîãî, ùîá îòðèìàòè ïà-
òåíò?

� Ïî-ïåðøå, äîâãèé ñàì ïðîöåñ
îòðèìàííÿ íîâî¿ ðå÷îâèíè, ïîò³ì �
ñêðèí³íã (òîáòî âèïðáîâóâàííÿ)
³íøèìè ñïåö³àë³ñòàìè: á³îëîãàìè,
ìåäèêàìè ³ ò. ä. Çà äîïîìîãîþ òåñò³â
âîíè âèçíà÷àþòü àêòèâí³ñòü ðå÷îâè-
íè. ßêùî âîíà ïðîÿâèëàñÿ íà ð³âí³
åòàëîíó ÷è âèùå, òî ïðîâîäÿòü ðîç-
øèðåí³ âèïðîáóâàííÿ � ïîëüîâ³,
òîêñèêîëîã³÷í³. Òðèâàº âñå öå 3-5
ðîê³â. ßêùî ðå÷îâèíà âèÿâèëàñÿ
ïðèäàòíîþ äî çàñòîñóâàííÿ, òî ¿¿
ìîæíà ïàòåíòóâàòè. Ðàí³øå öå
îôîðìëþâàëè ó Ìîñêâ³, çàðàç � ó
Êèºâ³. Ìîæíà òàêîæ â³äïðàâëÿòè ³
äî Ì³æíàðîäíîãî ÷è ªâðîïåéñüêîãî
ïàòåíòíèõ ôîíä³â, àëå öå äîðîãî.    

� Ëþäìèëî Ìàêñèì³âíî, à ç ÷î-
ãî óñå ïî÷èíàëîñÿ?

� Ñàìà ç Á³ëîðóñ³, çàê³í÷èëà
Äí³ïðîïåòðîâñüêèé õ³ì³êî-òåõíî-
ëîã³÷íèé ³íñòèòóò ³ì. Ô. Äçåðæèí-
ñüêîãî. Îáðàëà ïðîôåñ³þ õ³ì³êà,
îñê³ëüêè ó ðîêè ìîº¿ ìîëîäîñò³ öå
áóëà äóæå ïîâàæíà ñïåö³àëüí³ñòü.
Ì.Ñ. Õðóùîâ ïðîâîäèâ õ³ì³çàö³þ â

äåðæàâ³, ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî ç�ÿâèëèñÿ
ì³íåðàëüí³ äîáðèâà, íîâ³ ñèíòå-
òè÷í³ âîëîêíà ³ òêàíèíè, æ³íêè îò-
ðèìàëè êàïðîíîâ³ ïàí÷îõè. Îñü
ò³ëüêè íå âñòèãëè çàêóïèòè ôàðìà-
öåâòè÷íå âèðîáíèöòâî, òîìó çàðàç ³
ñòðàæäàºìî â³ä íåñòà÷³ â³ò÷èçíÿíèõ
ë³ê³â. 

� Óñï³øíî çàê³í÷èâøè çà ÷àñ³â
ÑÐÑÐ  âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä,
òà ùå é òàêèé ñåðéîçíèé,  ìàºòå
ìîæëèâ³ñòü ïîð³âíÿòè ïîêîë³ííÿ
ñòóäåíò³â. Ùî  ñêàæåòå ïðî
³íòåëåêòóàëüíèé ðîçâèòîê ñüî-
ãîäí³øíüî¿ ìîëîä³?

� Íà æàëü, ð³âåíü ï³äãîòîâêè
àá³òóð³ºíò³â ð³çêî âïàâ. Ïåðåâàæíà
÷àñòèíà ñòóäåíò³â íå çäàòíà ëîã³÷íî
ìèñëèòè. ßê íà ìåíå, ïðè÷èíîþ
öüîãî º ñêëàäíà, ïåðåâàíòàæåíà
øê³ëüíà ïðîãðàìà. Ñïî÷àòêó òðåáà
äîáðå íàâ÷èòè àç³â, ùîá íàäàë³
ó÷åíü ì³ã íèìè óñï³øíî îïåðóâàòè.
Ñòóäåíòàì-ìåäèêàì ÿ ïîñò³éíî ïî-
âòîðþþ: «Íåîáõ³äíî çíàòè õ³ì³þ.
Âè æ ë³êóºòå ïîðóøåííÿ õ³ì³÷íèõ
ïðîöåñ³â ó îðãàí³çì³!» Õî÷à õ³ì³þ
âîíè íà «â³äì³ííî» ìîæóòü ³ íå çíà-
òè, ïðîòå ë³êàðÿìè áóäóòü ãàðíèìè,
áî ëþáëÿòü ñâîþ ìàéáóòíþ ïðî-
ôåñ³þ.

� Ó íàñ º ñïåö³àëüí³ñòü «Åêî-
ëîã³ÿ», óñ³ì â³äîìî, ùî öå òàêîæ
õ³ì³êè. ßêå ó Âàñ äî íèõ ñòàâëåí-
íÿ?

� Ëèøå äîáðîçè÷ëèâå, àäæå íà
íàø³é êàôåäð³ âîíè ïðîõîäÿòü
õ³ì³÷íó ï³äãîòîâêó. ² äóæå ïðèºìíî
áà÷èòè íàøèõ âèïóñêíèê³â ó ÿêîñò³
óñï³øíèõ ñïåö³àë³ñò³â. Íàïðèêëàä,
Â³êòîð Ãóäèíåöü º êåð³âíèêîì
ô³ðìè «ÅÊÎÑ», ³, çâè÷àéíî, ÿ ç íèì
ñï³âïðàöþþ. ßê õ³ì³ê.

� Âèõîäèòü, íåäàðìà â³ääàâàëè
ñâî¿ ñèëè, êîìóñü öå çíàäîáèëîñÿ.
Ëþäìèëî Ìàêñèì³âíî, òåïåð
ñêàæ³òü, ÿê äî æèòòÿ ñòàâèòå-
ñÿ?

� Æèòòÿì çàäîâîëåíà, ïî÷óâàþ
ñåáå ïîâíîö³ííèì ÷ëåíîì ñóñ-
ï³ëüñòâà. ßê âèêëàäà÷ õî÷ó ïîáàæà-
òè ñòóäåíòàì ñòàðàííî â÷èòèñÿ, áó-
òè â³äïîâ³äàëüíèìè çà ñâî¿ â÷èíêè.
Çàïàì�ÿòàéòå: óñï³õó äîñÿãàº òîé,
õòî âñå æèòòÿ ïðàöþº ³ âäîñêîíà-
ëþºòüñÿ. Âàì í³õòî íå çìîæå ñòàòè
íà çàâàä³, ÿêùî ó âàñ º ãîëîâà íà
ïëå÷àõ, ïðàöåëþáí³ñòü òà ³íòåðåñ äî
ñâîº¿ ñïðàâè.

Îëåíà ÊÀË²Í²×ÅÍÊÎ,
ñòóäåíòêà ÏÐ�24

Ïðåäñòàâíèê³â ñòóäåíòñüêèõ îðãàí³çàö³é ç
14 îáëàñòåé Óêðà¿íè òà ïîëüñüêîãî ì³ñòà
Êåëüöå ïðèéìàëè ñòóäåíòè óí³âåðñèòåòó
«Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà». Ìåòîþ êîíôåðåíö³¿
áóëî âèçíà÷åííÿ ðîë³ ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ ó ñòâîðåíí³ òà ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòñü-
êèõ íàóêîâèõ òîâàðèñòâ, êîîðäèíàö³ÿ ðîáîòè
òà ¿õ êîíñîë³äàö³ÿ. Îðãàí³çàòîðè ñòâîðèëè äëÿ
ó÷àñíèê³â êîíôåðåíö³¿ ä³éñíî äðóæíþ àòìî-
ñôåðó, ùî ñïðèÿëà ïë³äí³é ðîáîò³, â³äêðèòîìó
òà ùèðîìó îáãîâîðåííþ. 

Òîæ ÿê âèãëÿäàº ñó÷àñíà ñòóäåíòñüêà íà-
óêà íà äóìêó óêðà¿íñüêèõ ñòóäåíò³â? Íà æàëü,
çíàõîäèòüñÿ íå â êðàùîìó ñòàí³, àëå ïîêè ùî
æèâà. Æèâà, ïîêè íå çíèêëè ïðåäñòàâíèêè íà-
óêîâî¿ åë³òè. Ñåðåäí³é â³ê ïðîôåñîðñüêîãî
ñêëàäó â Óêðà¿í³ ñÿãàº 60-65 ðîê³â, õî÷à â
³íøèõ êðà¿íàõ � 45-50 ðîê³â. Ïðîòå íàóêà Óê-
ðà¿íè çà ðàõóíîê ñòàðèõ êàäð³â ùå ìàº çàïàñ
ì³öíîñò³ ðîê³â íà äåñÿòü.

СТУДЕНТСЬКА СТЕЖКА В НАУКУ
Ñòóäåíòñüêà íàóêà º. Çâè÷àéíî, ê³ëüê³ñòü

ñòóäåíò³â, ÿê³ ìàþòü ñõèëüí³ñòü ³ áàæàííÿ

çàéìàòèñÿ íàóêîþ, � íåâåëèêà, íàòîì³ñòü
ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â, ùî áåçïîñåðåäíüî çàéìà-
þòüñÿ íåþ, � ùå ìåíøà. Òîæ, ãîëîâíå, ùî ïî-
âèííî õâèëþâàòè êåð³âíèöòâî óí³âåðñèòåò³â,
� ÿê â³äíàéòè ìîòèâàö³þ äëÿ ñòóäåíò³â çàéìà-
òèñÿ íàóêîþ, ÿê ï³äâèùèòè çàö³êàâëåí³ñòü äî
íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïåðåêîíàòè â ïðåñòèæ-
íîñò³ òàêî¿ ðîáîòè, çàáåçïå÷èòè ìîðàëüíå ³
ìàòåð³àëüíå çàîõî÷åííÿ ìîëîäèõ íàóêîâö³â.
Öå ïð³îðèòåòíå çàâäàííÿ ³ ñòðóêòóð ñòó-
äåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÂÍÇ.

Âèð³øåííþ öüîãî ïèòàííÿ ìîæóòü ñëóãó-
âàòè ñòåíäè, áðîøóðè ç ïåðåë³êîì ïåðñïåê-
òèâíèõ íàóêîâèõ íàïðÿìê³â. Öÿ ³íôîðìàö³ÿ
äîïîìàãàòèìå ñòóäåíòàì ùå ç 1-ãî êóðñó. Âà-
ãîìó ðîëü ìàº ïðîâåäåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ êîí-
êóðñ³â ç â³äáîðîì òàëàíîâèòèõ ðîá³ò. Íàïðè-
êëàä, êîíôåðåíö³ÿ íàéêðàùèõ êóðñîâèõ òà
äèïëîìíèõ. Âàæëèâèìè º íàóêîâ³ ñåêö³¿, äå
ïî-ñïðàâæíüîìó ðîçêðèâàºòüñÿ ïîòåíö³àë
ìàéáóòíüîãî â÷åíîãî. 

Äëÿ çàîõî÷åííÿ ñòóäåíò³â çàéìàòèñÿ íà-
óêîþ â äåÿêèõ çàêëàäàõ ââåäåíà ìîäóëüíî-
ðåéòèíãîâà ñèñòåìà. Çà ñåìåñòð ïî îêðåì³é
äèñöèïë³í³ ñòóäåíò ìàº çàðîáèòè, íàïðèêëàä,
50 áàë³â. ßêùî â³í áåðå ó÷àñòü ó ðîáîò³ íàóêî-
âîãî ãóðòêà, òî éîìó àâòîìàòè÷íî çàðàõîâó-
þòüñÿ 10 áàë³â. Òîáòî ³ñíóþòü ïåâí³ ï³ëüãè,
ùî íàïåâíî º ãàðíèì ñòèìóëîì äëÿ áàãàòüîõ.
ГРОШІ ХОЧУТЬ ЗАЙМАТИСЬ НАУКОЮ

Ô³íàíñóâàííÿ ñòóäåíòñüêî¿ íàóêè äåðæà-
âîþ íåäîñòàòíº. Óí³âåðñèòåòè ñàìîòóæêè íà-
ìàãàþòüñÿ çíàõîäèòè êîøòè íà ïðåì³þâàííÿ
ñòóäåíò³â, ïðîâåäåííÿ íàóêîâèõ êîíôåðåíö³é,
â³äðÿäæåííÿ ñòóäåíò³â äî ³íøèõ âóç³â ÷è çà

êîðäîí äëÿ îáì³íó äîñâ³äîì, íîâ³òí³õ ðîçðî-
áîê òîùî. Çàðàç ó Âåðõîâí³é Ðàä³ çíàõîäèòüñÿ
ï³äïèñàíèé Ïðåçèäåíòîì çàêîíîïðîåêò ïðî
äîäàòêîâå ô³íàíñóâàííÿ ³ ðîçâèòîê ñòóäåíò-
ñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ñòóäåíòñüêî¿ íàóêè,
çà ÿêèì 2% ñòèïåíä³àëüíîãî ôîíäó ïîâèíí³
ïåðåðàõîâóâàòèñÿ íà çãàäàí³ ö³ë³. À ïîêè ùî
óðÿäîâö³  ìóñÿòü ñòâîðèòè óìîâè, çà ÿêèõ íà-
óêà ìàëà á çìîãó ñàìîô³íàíñóâàòèñÿ. Ïîòð³á-
íå ï³ëüãîâå îïîäàòêóâàííÿ ñïîíñîðñüêèõ ãðî-
øåé íà ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíö³é, ñåì³íàð³â,
ðîçâèòîê íàóêîâîãî âèíàõ³äíèöòâà. Àäæå
çíàéòè ñïîíñîðà ï³ä êóëüòóðíî-ìàñîâèé çàõ³ä
ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â âäàºòüñÿ. Òî ÷îìó æ íå
ñïðîáóâàòè ó ñôåð³ íàóêè? 

Íàïðèêëàä: îäåñüê³ ñòóäåíòè äëÿ ì³ñöåâî-
ãî õë³áîçàâîäó ðîçðîáèëè àëãîðèòì äëÿ âåá-
êàìåðè ïî ïåðåðàõóíêó ê³ëüêîñò³ âèïå÷åíèõ
áóëî÷îê. Õë³áîçàâîä çåêîíîìèâ çíà÷íó ñóìó
ãðîøåé ³ ÷åñíî çàïëàòèâ âèíàõ³äëèâèì ñòó-
äåíòàì. Ñòóäåíòè ó ×åðí³âöÿõ ïðîâîäÿòü äèñ-
êîòåêè â í³÷íèõ êëóáàõ, à âèðó÷åí³ êîøòè
³äóòü íà ðîçâèòîê ñòóäåíòñüêî¿ íàóêè. ² òàêèõ
ïðèêëàä³â º âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü. Óñï³õ ïðèõî-
äèòü äî òèõ, õòî éîãî äîìàãàºòüñÿ...
ІНДИВІДУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО В КОЛЕКТИВІ

Ïðîâ³äíó ðîëü â îðãàí³çàö³¿ ñòóäåíòñüêîãî
íàóêîâîãî æèòòÿ â³ä³ãðàþòü ñòóäåíòñüê³ íà-
óêîâ³ òîâàðèñòâà � êîëåêòèâè, ìåòîþ ÿêèõ º
çàëó÷åííÿ ÿêîìîãà á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ ñòó-
äåíò³â äî çàíÿòòÿ íàóêîþ. ²äåÿ â òîìó, ùîá íå
âèêëàäà÷³ «äàâèëè çâåðõó» íà ñòóäåíò³â, à òà-
êå òîâàðèñòâî «çíèçó ï³äøòîâõóâàëî» äî íà-
óêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Àäæå íåìîæëèâî ëþäèíó
«çà âóõà ïðèòÿãíóòè» â íàóêó. 

«Êîëè ÿ â äèòèíñòâ³ ñåáå ïîãàíî â³â, áàá-
öÿ áèëà ìåíå ïî ìîðä³ áàòîãîì. Àëå êîëè ÿ â³â

ñåáå äîáðå, òî âîíà ìåíå áèëà ïðÿíèêîì...»
(Êîìàíäà ÊÂ³Ê «Ò³êå_ò³õî»). ßê ïðàâèëî, òàê³
ìåòîäè íåä³ºâ³. Òóò ñïðàâäæóºòüñÿ Çàêîí
Ìåðô³: ï³ä íàòèñêîì âñå ïîã³ðøóºòüñÿ. Ëèøå
«ïðèùåïëåííÿ» çàö³êàâëåíîñò³ òà ëþáîâ³ äî
íàóêè ñïîíóêàòèìóòü ìîëîäü äî çàõîïëåííÿ
íåþ. Óñï³õ � íå º êëþ÷åì äî ùàñòÿ. Ùàñòÿ �
îñü êëþ÷ äî óñï³õó. ßêùî òè ëþáèø òå, ùî
ðîáèø, òè äîñÿãíåø óñï³õó (À. Øâàéöåð).

Êîíñîë³äàö³ÿ çóñèëü íàóêîâèõ òîâàðèñòâ ó
ð³çíèõ ÂÍÇ, ñï³ëüíà ðîáîòà òà îáì³í äîñâ³äîì
ìàþòü çíà÷óùó ðîëü â ðîçâèòêó íàóêè â ö³ëî-
ìó. Äëÿ ïîñò³éíîãî ñï³ëêóâàííÿ íåîáõ³äí³: ïî-
ïåðøå - ñï³ëüí³ êîíôåðåíö³¿, ïî-äðóãå � ²íòåð-
íåò-ïîðòàë, íà ÿêîìó ìîæíà çíàéòè êîíòàêòíó
³íôîðìàö³þ ïðî íàóêîâ³ ñòóäåíòñüê³ îð-
ãàí³çàö³¿. Òàêèé ïðîåêò áóâ áè íàéá³ëüø äî-
ö³ëüíèì ïðè êåðóâàíí³ áåçïîñåðåäíüî Ì³í³-
ñòåðñòâîì îñâ³òè òà íàóêè Óêðà¿íè. 

Ðîáîòó ñòóäåíòñüêèõ íàóêîâèõ òîâàðèñòâ
íåîáõ³äíî ïðåçåíòóâàòè ÿê äëÿ øèðîêîãî çàãà-
ëó, òàê ³ îêðåìî äëÿ êîìåðö³éíèõ ô³ðì, òîáòî
ïîòð³áí³ ðåêëàìí³ ëèñò³âêè ç ïåðåë³êîì ìîæ-
ëèâèõ íàïðÿìê³â ñï³âðîá³òíèöòâà. Ó Ïîëüù³,
íàïðèêëàä, ïðîáëåìà ô³íàíñóâàííÿ ñòó-
äåíòñüêî¿ íàóêè âèð³øóºòüñÿ øëÿõîì çàëó-
÷åííÿ äî ïðèâàòíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òîáòî ñòóäåí-
òè âèêîíóþòü êîìåðö³éí³ çàìîâëåííÿ äëÿ ìà-
ëèõ òà ñåðåäí³õ ï³äïðèºìñòâ, ðîçðîáëÿþòü
á³çíåñ-ïëàíè, ïðîâîäÿòü ñîöîïèòóâàííÿ.

Ö³ òà ³íø³ ïðîáëåìè îáãîâîðþâàëèñÿ íà
êîíôåðåíö³¿ ó «Ëüâ³âñüê³é ïîë³òåõí³ö³». Ó÷àñ-
íèêè íàìàãàëèñÿ çíàéòè øëÿõè âèð³øåííÿ,
âèðîáèòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî óäîñêîíàëåííÿ
ìîæëèâîñòåé äëÿ çàíÿòòÿ íàóêîþ. Ñïîä³âàòè-
ìåìîñÿ, ùî ðåçóëüòàòè îáãîâîðåííÿ çíàéäóòü
âò³ëåííÿ â æèòòÿ. 

Âèêîðèñòàéìî îë³ìï³éñüêèé äåâ³ç äëÿ íà-
óêè: Citius, altius, fortius in litteris! � øâèäøå,
âèùå, ñèëüí³øå â íàóö³! � ³ òîä³ êîæåí ä³éñíî
áóäå ìàòè ùàñòÿ äîñÿãòè óñï³õó.

Äìèòðî ËÈÒÎÂ×ÅÍÊÎ,
ñòóäåíòñüêèé ïðîðåêòîð ç íàâ÷àëüíîãî

ïðîöåñó òà íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.
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З НАЙПОВАЖНІШИХ ХІМІКІВ
Знаєте, чому найбільшою повагою серед

хіміків  користуються синтетики? Це вони винахо-
дять нові сполуки, лікарські препарати, пестици-
ди, тканини і багато інших корисних та життєво
необхідних речей. Такі профе-сіонали високо
цінуються, для багатьох підприємств співпраця з
синтетиком – ознака перспективності. Високок-
валіфікований синтетик є й у СумДУ. Це – Люд-
мила Макси-мівна МИРОНОВИЧ. Унікальна
жінка: 8 патентів на винаходи в галузі хімії гетеро-
циклічних сполук, 170 наукових праць, статті у
спеціалізованих журналах, переклади у багатьох
країнах. Два роки тому стала членом-кореспон-

дентом Російського відділу Міжнародної академії
авторів наукових відкриттів та винаходів зі штаб-
квартирою в Парижі. А нещодавно її ім’я з’явило-
ся у світовому бібліографічному виданні «Who is
Who in the World – 2005», куди відповідно до галу-
зей заносять лише кращих з найкращих (вихо-
дить у США з 1898 р. один раз у п’ятирічку). По-
годьтеся, вражаючий перелік досягнень. Спілку-
ватися з такою «одиничною» особистістю – щось
на зразок світоглядного прозріння. До речі, хоча
й навчаюсь на «Перекладі», не очікувала, що роз-
почне свою розповідь Людмила Максимівна саме
з іноземних мов.

n БОРОДА НЕ РОБИТЬ НАУКОВЦЕМ...

СТУДЕНТ У НАУЦІ ТА НАУКА В СТУДЕНТОВІ,
або Майбутнє української науки
Ось і відправився потяг Львів-Суми, рушив
у напрямку рідного міста під краплини
першого весняного львівського дощика.
Залишаються позаду старовинні фортеці,
слов’янські брами та доброзичлива
«Львівська політехніка» із незабутнім LIT-
TERIS ET ARTEBVS (в перекладі –
«мистецтвами і науками»), позаду
і ІІ студентська конференція, тема якої
«Стан та розвиток студентської науки
в Україні. Роль студентського самовря-
дування». Бувай, Львів! Привіт, Суми!

n ОСОБИСТІСТЬ
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Øåô-ðåäàêòîð Îëåíà Òêà÷åíêî

Ðåäàêòîð Âàñèëü ×óáóð

Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð � Âîëîäèìèð Ñàä³âíè÷èé

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â Íàêëàä � 1000 ïðèì³ðíèê³â. Çàìîâëåííÿ ¹ 

Я только что из ДК Фрунзе.
Угадайте, кто выиграл? Конечно
же, Политех! Второй год кряду
на широких просторах  области
нету равных самому
государственному из сумских 
и самому веселому из находчивых,
т.е. нашему родному Университету!

Êóáîê ãóáåðíàòîðà è â ýòîì ãîäó
ðàçûãðûâàëñÿ ïî ïðèâû÷íîìó ñöåíà-
ðèþ: ñíîâà â çàëå íå áûëî ïóñòîãî
ìåñòà, ñíîâà þìîð ñîâåðøàë òîðæå-
ñòâåííîå ïîäíÿòèå ôëàãà, ñíîâà  íà
ñöåíå íà÷èíàëè ÊÂÍ è äàæå ãëàâíûé
ïðèç ñíîâà óåõàë ïî íàïðàâëåíèþ ê
Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà, âîò òîëüêî íà
ýòîò ðàç óâåçëà åãî òóäà êîìàíäà
«Ò³êå_Ò³õî». Ïåðåõîäÿùèé Êóáîê
îáëàñòè òàêèì îáðàçîì ïåðåøåë îò
«5ëåìåíòà» ê «Ò³êå_Ò³õî»! Ñêðîì-
íåíüêèå, ìîæíî ñêàçàòü «äîìàø-
íèå», ðàçáîðêè. Òåì íå ìåíåå, îíè
ïðèíåñëè ìîëîäîé êîìàíäå ïåðâóþ
îôèöèàëüíóþ ïîáåäó. Ñ ÷åì Âàñ è
ïîçäðàâëÿþ!

Â íåðàâíîì áîþ ñ ïðîøëîãîäíè-
ìè òðèóìôàòîðàìè (à ýòî áûëè õîòü
è õîðîøî çàìàñêèðîâàííûå, íî âñå-
òàêè Îíè) êàïèòóëèðîâàëè êîìàíäû
àãðàðíîãî è ÌÂÄ óíèâåðñèòåòîâ, à
òàêæå ÌÀÓÏ. Òàêòèêà àòàêè çðè-
òåëüíîãî çàëà è æþðè áûëà ðàçðàáî-
òàíà äî ìåëî÷åé. Â ðàçâåäêó ïîøëè ñ
íàäåæíûì, îïðîáîâàííûì â Ñòóäëè-
ãå ïðèâåòñòâèåì, óæå ñîðâàâøèì
ãðîìêèå àïëîäèñìåíòû è âûñîêèå
îöåíêè Àññîöèàöèè ÊÂÍ Óêðàèíû.
À ïîòîì åùå ðàçáàâèëè åãî ñàìûìè
ïðîâåðåííûìè øóòêàìè, òèïà «Ïî-
áàêëàíèì» è «Äîáðîé øâåè», â ðå-
çóëüòàòå «åäèíîãëàñíî» âûèãðàëè
ïåðâûé êîíêóðñ. 

Íî îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíó-
òîì (äàáû ïî÷èòü íà ëàâðàõ, ïðèíÿòü
ïîçäðàâëåíèÿ è ðàçäàòü àâòîãðàôû)
«Ò³êå_Ò³õî» íå ñîáèðàëîñü, è óæå íà

ðàçìèíêå ïðîäîëæèëî ñâîé ïîáåä-
íûé õîä. Øîêèðóþùàÿ íîâîñòü ïðî
îòêðûòèå, ñïèòèå è çàêðûòèå íîâîãî
ñïèðòçàâîäà â Ìîëäàâèè ìíîãèõ çà-
ñòàâèëà ðàñïëàêàòüñÿ îò ñìåõà, à íà-
áëþäåíèå «ïðåçåðâàòèâ � èëè ìû ïî-
ïàäàåì íà 1.20, èëè ãîñóäàðñòâî ïî-
ïàäàåò íà 8 òûñÿ÷» � çàäóìàòüñÿ î
æèçíåííîé íåñïðàâåäëèâîñòè. Íà-
õîä÷èâîñòü è îñòðîóìíîñòü îòâåòîâ
êîìàíäû ÑóìÃÓ âñå ñóäüè îöåíèëè â

5 áàëëîâ, à áîëåëüùèêè â çàëå  � ñî-
òðÿñàþùèì ñòåíû ñìåõîì.

Íó à íà «äîìàøêå» ýòîò ñàìûé
çàë òåì æå ñàìûì «Ò³êå_Ò³õî»  áûë
ïîðâàí â ìåëêèå êëî÷üÿ, ÷òî íå óäè-
âèòåëüíî, âåäü â õîä ïîøëà «òÿæåëàÿ
àðòèëëåðèÿ» -  äðàìàòè÷åñêàÿ ïîñòà-
íîâêà ïîä êîäîâûì íàçâàíèåì
«Áðåéí-ðèíã». Ïîä ÷åòêèì ðóêîâîä-
ñòâîì íåèçìåííîãî âåäóùåãî Ðóñëà-
íà Ñîëîõè ñðàæàëèñü êîìàíäû Èííû

Äðóçü è èìåíèííèêà Áîãäàíà. Êàê â
ñòàðûõ äîáðûõ ñêàçêàõ, ïîáåäèëî
äîáðî, ò.å.  ïðåñëîâóòîå «Ò³êå_Ò³õî»,
â îáùåé ñëîæíîñòè íàáðàâ 75 áàë-
ëîâ!

Âî âòîðîé èãðå íå íà æèçíü, à íà
Êóáîê ñîøëèñü êîìàíäû ÊÂÍ «Ýòî
íå ìû» (ã.Ãëóõîâ), «ÌÎÁÈ» (õîçÿåâà
ïîëÿ) è Ñóìñêèé ïåäóíèâåðñèòåò
(ïðîñòî Ñóìñêèé ïåäóíèâåðñèòåò ).
È, ïðîãíîçèðîâàííî, ïîáåäó îäåðæà-
ëè ãîñòè, íåñìîòðÿ íà äîñòàòî÷íî
ñèëüíîå è ñìåøíîå ñîïðîòèâëåíèå
ñî ñòîðîíû êîðåííûõ æèòåëåé.

Â îáùåì çà÷åòå Ïîëèòåõ è Ãëó-
õîâñêèé ïåä ðàçäåëèëè âñåãî ëèøü
äâà áàëà�

Áûñòðî ñîðèåíòèðîâàâøèñü â
ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè, Ò³êå_Ò³õîâ-
ñêàÿ äåëåãàöèÿ âíåñëà ïðåäëîæåíèå
ðàçäåëèòü íå òîëüêî ðàäîñòü ïîáåäû,
íî è ñàìó ïîáåäó ìåæäó äâóìÿ ïåð-
âûìè êîìàíäàìè, ââèäó îáîþäíîãî

ñîãëàñèÿ è ïðî÷íî ñâÿçûâàþùèõ
äðóæåñòâåííûõ óç. Íî, ê ñîæàëåíèþ
(è íå òîëüêî ìîåìó!), ïîñêîëüêó â
íàëè÷èè áûë òîëüêî îäèí êóáîê, è
äèïëîì òîëüêî îäèí, è ñòðî÷êà äëÿ
íàçâàíèÿ êîìàíäû â íåì òîëüêî îäíà,
æþðè íàçâàëî ×åìïèîíîì îáëàñòè
òîëüêî îäíó êîìàíäó, ïóáëè÷íî ïðè-
íåñÿ èçâèíåíèÿ ãëóõîâñêèì ÊÂÍùè-
êàì çà îãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî
êóáêîâ íà ñêëàäå.

È âñå æå, ïîáåäèòåëåé â òîò âå-
÷åð íà ñöåíå áûëî äâîå, è ïîñëå ôðà-
çû âåäóùåãî «Êîìàíäû íà ñöåíó!»
«Ò³êå_Ò³õî» è «Ýòî íå ìû» âûáåæà-
ëè, âçÿâøèñü çà ðóêè, îäíîé äëèííîé
äðóæíîé öåïî÷êîé � êðàñèâî, ñèìâî-
ëè÷íî è, íàâåðíîå, ÷åðåñ÷óð òðîãà-
òåëüíî. Âäîáàâîê êî âñåìó, ïîñëå öå-
ðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ, ãëóõîâñêèå
ÊÂÍùèêè âðó÷èëè íîâîèñïå÷åííûì
÷åìïèîíàì áàíêó âàðåíüÿ, ÷òîáû
ïîäñëàñòèòü è òàê íå ñëèøêîì ãîðü-
êóþ ïîáåäó. 

Íî êàðòèíà ñîñòîÿâøåãîñÿ â ïÿò-
íèöó ÷åñòâîâàíèÿ ïîáåäèòåëåé áûëà
áû íåïîëíîé, åñëè áû íå ïîëíûé
çàë! Êîìàíäà áîëåëüùèêîâ áûëà êàê
âñåãäà íà âûñîòå, è åñëè ñðåäè êî-
ìàíä íà ñöåíå âûèãðàëà
«Ò³êå_Ò³õî», òî ñðåäè áîëåëüùèêîâ
âûèãðàë â ïåðâîé èãðå îïÿòü-òàêè
Ïîëèòåõ. (Êñòàòè, ñðàâíèâàÿ ñ ïðî-
øëûì ãîäîì,  â ýòîò ðàç ó  íàøåé
ãðóïïû ïîääåðæêè ïîÿâèëèñü äî-
ïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè äåìîí-
ñòðàöèè ñâîèõ ñèìïàòèé : ê òðàäèöè-
îííîìó «Ïî � ëè � òååõ!» äîáàâè-
ëîñü «Ò³êå_Ò³õî!». À âîò «Ïÿòûé
ýëåìåíò!» óïîðíî íå õîòåë êðè÷àòü-
ñÿ âñå ïðåäûäóùèå ãîäà).

À âî âòîðîé èãðå â çàë âëèëèñü
âñå óæå îòûãðàâøèå êîìàíäû, â òîì
÷èñëå è íàøà «òèõàÿ» áàíäà, è ñêàí-
äèðîâàíèå  «Ãëó-õîâ! Ãëó-õîâ!» ñòà-
ëî åùå ãðîì÷å. Íà ñöåíå âûèãðàëè
«Ýòî íå ìû», à â çàëå - èõ ìíîãî÷èñ-
ëåííûå  «ñóìñêèå ãîñóäàðñòâåííûå
óíèâåðñèòåòñêèå»  áîëåëüùèêè. Äå-
áþòíóþ ïîáåäó «Ò³êå_Ò³õî» êîìàí-
äû îòïðàçäíîâàëè òîæå âìåñòå, ðàâ-
íî êàê è ñåðåáðî «Ýòî íå ìû».

Òàêîé áûëà ïåðâàÿ ïîáåäà
«Ò³êå_Ò³õî», à  ìû íàäååìñÿ, ÷òî
ñëåäóþùàÿ ïîáåäà ñîñòîèòñÿ óæå â
ñåíòÿáðå - â ôèíàëå Ñòóäåí÷åñêîé
ëèãè ÊÂÍ!

Ýòî íå ß.
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САМЫЙ БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЙ
ПЕРЕХОД ПЕРЕХОДЯЩЕГО КУБКА

«ТАТО, МАМА І Я»
� ï³ä òàêèì ãàñëîì ó ðàìêàõ
óí³âåðñèòåòñüêî¿ Ñïàðòàê³àäè
çäîðîâ�ÿ, ïðèñâÿ÷åí³é 60-ð³÷÷þ
Ïåðåìîãè, â³äáóëèñÿ çìàãàííÿ
ñ³ìåéíèõ êîìàíä â³ä øåñòè
ôàêóëüòåò³â ÑóìÄÓ.  Çàõîïëþ-
þ÷à áîðîòüáà, ïåðåæèâàííÿ
âáîë³âàëüíèê³â, õâèëþâàííÿ ³
àçàðò ó÷àñíèê³â (îñîáëèâî
þíèõ) íàäîâãî çàïàì�ÿòàþòüñÿ
óñ³ì ïðèñóòí³ì. Ïåðåìîãëà
ñ³ì�ÿ Øîâêîïëÿñ, ÿêà ïðåäñòàâ-

ëÿëà ìåõàí³êî-ìàòåìàòè÷íèé
ôàêóëüòåò. Äðóãå ì³ñöå ïîä³ëè-
ëè ì³æ ñîáîþ ïðåäñòàâíèêè ãó-
ìàí³òàðíîãî (ñ³ì�ÿ Äîëãîâèõ)
òà ìåäè÷íîãî (ñ³ì�ÿ Ëàáîäà).  À
ùå ó ïðîãðàì³ Ñïàðòàê³àäè �
çìàãàííÿ ç ïëàâàííÿ, áàäì³íòî-
íó, íàñò³ëüíîãî òåí³ñó òà  øàõ³â.
Îñòàòî÷í³ ï³äñóìêè ñòàíóòü
â³äîì³ ï³ñëÿ òîãî, ÿê ó ì³æñâÿò-
êîâèé ïðîì³æîê, 4-5 òðàâíÿ,
ç�ÿñóþòü ñòîñóíêè âîëåé-
áîë³ñòè. 

n УНІВЕРСИТЕТСЬКА СПАРТАКІАДА

Язик до Києва доведе, стверджує народна приказка.
Ми ж потрапили до столиці завдяки не тільки язику (хо-
ча й без нього, звісно ж, не обійшлося), а й рідній ук-
раїнській мові. Ставши переможцями першого етапу
олімпіади за місяць до початку другого, гадали, що
встигнемо підготуватися, але тридцять днів кудись не-
сподівано зникли і виявилося, що треба вже йти за гро-
шима на відрядження... Отакої! Така вже, мабуть, наша
студентська доля – щодня перекладати важливі справи
на завтра, сподіваючись, що кількість «наступних днів»
не має меж. На жаль (а може, й на щастя),  це не так. 

І завертілося: купуємо квитки, пакуємо речі, нічний
вокзал, прощання з побажанням перемоги, кольорові
сни під ритмічний стукіт коліс поїзду Харків–Житомир,
київський ранок... Романтика! Але важка валіза з книж-
камим нагадує, що попереду «битва розумів».

Олімпіада відбувалася не де-небудь, а в Між-
регіональній академії управління персоналом. На вході
– пам’ятник давньоруському князю Cвятославу, пере-
можцю хозарів (до речі, єдиний в Україні), далі – парк
трипільської культури з копіями будинків, речей та зна-
рядь праці, якими користувалися трипільці, а ще – алея
Муз, парк семи чудес світу... Поряд з академією –
дискобар, куди ми разом з нашим улюбленим виклада-
чем української мови Тетяною Кузнєцовою   і вирішили
зазирнути після конкурсу. Та не так сталося, як гадало-
ся. За прадавньою жіночою традицією, ми запізнювали-
ся (цього разу на відкриття олімпіади), і наш спринт
закічився невеличкою травмою (не пригадаю, кого са-
ме). Тож вечір пройшов не в дискобарі, а в готелі – за на-
кладанням еластичних бинтів, малюванням йодної сітки
та масажем..

Наступного ранку, наївно сподіваючись, що у столиці
транспортних проблем не існує, ви-
рушили на олімпіаду. Але, але... Пе-
реповнені автобуси просто минали
нашу зупинку, спробували викликати
таксі, та виявилося, що машин
вільних немає, тож знову, забувши
про травму, згадали про спринт... На-
здогнав якийсь спортсмен, порадив

слідкувати за диханням і, очоливши наш забіг, показав
найкоротший шлях... З отакими пригодами, але діста-
лися вчасно.

Дев’яносто хвилин пишемо конкурсні завдання,
потім прогулюємось київськими вулицями, потім
дізнаємось результати... Оце так! – перше командне
місце. Серед 72 університетів. Хто б міг подумати! Ми –
переможці! Радість, поздоровлення, нагородження...

Дякуємо, Києве, що так достойно поцінував сумсь-
ких студенток, яких привела до тебе рідна мова, яку від
язика (тим паче жіночого) аж ніяк не відокремити.

Наталка СТОВОЛОС.
На фото: команда переможців  (Олена Герман, На-
талка Стоволос (ПР-24) та Ольга Щербина (ПР-11)
на чолі з доцентом кафедри журналістики та філо-

логії Тетяною Кузнєцовою у здивованій столиці.

n НАШІ ОЛІМПІЙЦІ

Нехай кияни знають,
як в СумДУ навчають!

ÍÅÇÀÁÀÐÎÌ
04� 06.05. Ïåðåãëÿä ê³íîô³ëüì³â òà äèñêóñ³ÿ ïðî Âåëèêó Â³ò÷èçíÿíó

â³éíó «Îäíà òðàãåä³ÿ - äâà ïîãëÿäè» ó ¿äàëüí³ ÑóìÄÓ. Ïî÷àòîê
ùîäíÿ î 17.00. 04.05 � ô³ëüì ïðî ãåðîÿ ÎÓÍ-ÓÏÀ «Íåñêîðåíèé»,
ã³ñòü � Ãåîðã³é Ñàõíþê. 05.05 � ô³ëüì «Ç³ðêà». 

10�16.05. Âè¿çä êîìàíäè ÊÂÊ «Ò³êå_Ò³õî» íà ²²² òóð Ñòóäë³ãè ÊÂÊ â
ì.Ëóöüê.

12.05. Â³äá³ðêîâà ãðà ²²² òóðó ÊÂÊ. Ïî÷àòîê î 19.00. 
14.05. Òóðèñòè÷íèé çë³ò çá³ðíèõ êîìàíä ãóðòîæèòê³â, ïðèñâÿ÷åíèé

60-ð³÷÷þ Ïåðåìîãè. Ïî÷àòîê îá 11.00.
20�21.05. Òóðèñòè÷íèé çë³ò äðóæáè ôàêóëüòåò³â ì³æ çá³ðíèìè

êîìàíäàìè ìåõìàòó ³ ãóìàí³òàðíîãî.
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Розповсюджується безкоштовно

ГАЗЕТА  СУМСЬКОГО  ДЕРЖАВНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ

n ПАМ’ЯТЬ ПОТРІБНА НЕ МЕРТВИМ, ПАМ’ЯТЬ ПОТРІБНА ЖИВИМ...
Ось такий він, хліб війни! Чорний, жорсткий, часто-густо зі слізьми

замість солі. І коли ми сьогодні бачимо на полицях магазинів його, хліб
насущний, зовсім іншим – пухким, рум’яним, різних сортів та форм, не
забуваймо, яким був його старший брат – хліб фронтовий, хліб блокадний,
хліб часів окупації і саможертовної роботи в тилу, коли жінки та діти вдень і
вночі не відходили від вертстатів, роблячи все для фронту, все для
Перемоги...

Фото з Музею  хліба, що знаходиться на обласній станції юних натуралістів.

НОВИННИМ РЯДКОМ
*
Першокурсники медичного факультету
відвідали музей Бойової слави Сум-
ського військового інституту ракетних
військ і артилерії, ознайомилися з істо-
рією одного з найкращих військових за-
кладів України, його бойовими тра-
диціями.
*
Відбулася екскурсія студентів групи СУ-
42 фізико-технічного факультету до
м.Путивля. Студенти ознайомилися з
пам’ятками древнього міста, відвідали
краєзнавчий музей, Молчанський мона-
стир, побували у «Спадщанському лісі»,
звідки в роки Великої Вітчизняної війни
розпочався партизанський рейд «Від
Путивля до Карпат». 
*
У літературній вітальні бібліотеки
університету відбулася зустріч із вете-
ранами війни, учасниками бойових дій.
Студенти інженерного, гуманітарного і
механіко-математичного факультетів
підготували літературну композицію з
поеми О.Твардовського «Василий Тер-
кин». З великою увагою слухали студен-
ти розповіді ветеранів про героїзм і
мужність нашого народу. Всіх, хто того
дня завітав до вітальні, об’єднувало по-
чуття вдячності, розуміння того, що «Во-
ни захищали майбутнє». Студенти вру-
чили ветеранам квіти і подарунки. Цей
цікавий, змістовний захід підготували
фахівець відділу позанавчальної роботи
Г.М. Костіна та завідувач літературної
вітальні А.П. Крекшина.
*
Представники студентського самовря-
дування, профспілки СумДУ та Сту-
дентського Братства Сумщини разом з
іншими організаціями Сум, Рівного та
Києва взяли участь у «круглому столі» з
питань діяльності незалежних проф-
спілок. Обговорено проблеми офі-
ційних профспілок державного підпо-
рядкування, здебільшого – контрольо-
ваних адміністрацією вузу, та шляхи по-
долання цього явища. Результатом
зустрічі стала поїздка студентів до Лу-
ганська, де за допомоги голів сумської і
рівненської незалежних студентських
профспілок були проведені установчі
збори луганської незалежної проф-
спілки «Студентське братство». 
*
Ряд факультетів відзначили свої свята:
30 березня - день механіко-математич-
ного факультету, 26 квітня - день фа-
культету економіки та менеджменту.
Кожне свято мало свою специфіку: мех-
мат влаштував своєрідну спробу
поділитися студентським досвідом із
першокурсниками, економісти провели
конкурс «Міс ФЕМ» тощо.

Вони дарували
нам сьогодення

Êîæåí ð³ê, 9 òðàâíÿ, ì³ëüéîíè ìîëîäèõ ëþ-
äåé âèõîäÿòü íà âóëèö³ ì³ñò, ùîá â³äñâÿòêóâàòè
öå âåëèêå ñâÿòî � Äåíü Ïåðåìîãè. Ðàä³þòü òàê,
í³áè öå ¿õíÿ çàñëóãà, í³áè öå ¿õíÿ îñîáèñòà ïåðå-
ìîãà, ³ ÷àñòî íå ïîì³÷àþòü òèõ, ÷èº âîëîññÿ âæå
òàê äàâíî ïîá³ëèëà ñèâèíà ³ êîãî ç êîæíèì ðîêîì
ñòàº âñå ìåíøå ³ ìåíøå. Àëå æ ñàìå âîíè ïîäà-
ðóâàëè íàì ìàéáóòíº � ñâîºþ çâèòÿãîþ, áîëåì ³
ñòðàæäàííÿìè! À ÷èì â³ääÿ÷óºìî ìè? Áàéäó-
æ³ñòþ, íåââ³÷ëèâ³ñòþ, ãðóá³ñòþ, íåáàæàííÿì
çðîçóì³òè ¿õí³ ïðîáëåìè, òóðáîòè...

Äèâèøñÿ ó ö³ ñòàðå÷³ î÷³ ³ í³áè â ä³éñíîñò³
áà÷èø ðîçðèâè áîìá, îáëè÷÷ÿ ¿õí³õ ïîìèðàþ÷èõ
òîâàðèø³â. Ðîçóì³ºø, ùî ïîñòàð³ëè âîíè íå çà-
ðàç ³ íå 10 ðîê³â òîìó, à â äàëåêèõ «ñîðîêîâèõ-
ðîêîâèõ», ùå áóäó÷è â³ñ³ìíàäöÿòèë³òí³ìè ä³â÷à-
òàìè ³ õëîïöÿìè. Âîíè éøëè íà â³éíó ò³ëüêè-íî
ç³ øê³ëüíî¿ ëàâè, ìîëîäèìè, ñïîâíåíèìè ìð³é ³
ñïîä³âàíü, à ï³ñëÿ ïåðøîãî æ áîþ í³áè ïîñòàð³ëè
ðîê³â íà ñòî. Àëå íåçâàæàþ÷è í³ íà âòðàòè, í³ íà
ïîðàçêè, â³ðèëè, ùî âèñòîÿòü, â³ðèëè, ùî ïåðå-
ìîæóòü. ² ïåðåìîãëè!

ßê³ âîíè âñå æ òàêè ñèëüí³. Íà ãîëîâó âèùå
çà íàñ. Íà î÷³ íàâåðòàþòüñÿ ñëüîçè, êîëè áà÷èø,
ÿê çóñòð³÷àþòüñÿ îäíîïîë÷àíè. Çãàäóþòü ìî-
ëîä³ñòü, á³ëü ³ ðàä³ñòü, çãàäóþòü ñâî¿õ áîéîâèõ
òîâàðèø³â, ³ìåíà ÿêèõ, òà ìàáóòü ³ îáëè÷÷ÿ
ïàì�ÿòàþòü ³ äîñ³. ²ìåíà òèõ, õòî íå äîæèâ äî
öüîãî ñâ³òëîãî äíÿ, õòî çàëèøèâñÿ òàì � íà ïîëÿõ

ï³ä Êèºâîì, Ñìîëåíñüêîì, Ñòàë³íãðàäîì, Âàð-
øàâîþ,  Áåðë³íîì...

Óñå ÷àñò³øå çàäóìóºøñÿ íàä òèì, ÷è çìîãëè á
ìè ïîâòîðèòè çàðàç ¿õí³é ïîäâèã? ×è áàãàòî
çíàéäåòüñÿ ìîëîäèõ ëþäåé, ãîòîâèõ ïîæåðòâóâà-
òè ñâî¿ì æèòòÿì äëÿ çàõèñòó ñâîº¿ Â³ò÷èçíè?
Ñòðàøíî é ïîäóìàòè, ñê³ëüêè æ ¿õ, ñïîâíåíèõ
ìîëîäå÷èõ ìð³é, íàä³é òà áàæàíü, áóëî â ò³ äàëåê³
âàæê³ ðîêè? ²ìåíà ñê³ëüêîõ áåç³ìåííèõ ãåðî¿â
áåçñë³äíî çíèêëè â ëàá³ðèíòàõ ³ñòîð³¿! ×è çìîãëè
á ìè òàê, ÿê âîíè? Ìàáóòü, ò³ëüêè îäèíèö³. 

«ß íå õî÷ó áóòè Ãåðîºì Óêðà¿íè, íå ö³íóº ãå-
ðî¿â ìîÿ êðà¿íà!» Íåâæå öåé ðÿäîê ç â³äîìî¿
ï³ñí³ é íàäàë³ çàëèøèòüñÿ äåâ³çîì íàøî¿ ìîëîä³?
Ìàëî òîãî, ùî á³ëüø³ñòü íå ïðàãíå öüîãî çàðàç,
àëå æ ìè íå ö³íóºìî ³ òèõ ãåðî¿â, ÿê³ â íàñ º!
Ñïðàâæí³õ ãåðî¿â, íå òèõ, êîìó äàþòü çàðàç íàé-
âèù³ äåðæàâí³ íàãîðîäè, à òèõ, õòî æèâå ñåðåä
íàñ, õòî òðèìàâ îáîðîíó ï³ä Êèºâîì ³ Ñåâàñòîïî-
ëåì, õòî ïåðåæèâ êîíöòàáîðè, õòî ïàðòèçàíèâ ó
ë³ñàõ ×åðí³ã³âùèíè ³ Ñóìùèíè. Ùî æ ìè çà
êðà¿íà, ÿêà òàê áàéäóæå ñòàâèòüñÿ äî ñâî¿õ
âèçâîëèòåë³â, çãàäóþ÷è ¿õ ò³ëüêè îäèí ðàç íà ð³ê
� 9 Òðàâíÿ? Êîëèñü ñâ³ò âðÿòóâàëè íàø³ ä³äè ³
ïðàä³äè. Òàê íåâæå ìè, îíóêè öèõ ñëàâíèõ ãå-
ðî¿â, îòàê ïðîñòî â³ääàìî â³äâîéîâàíå ñëüîçàìè,
ïîòîì ³ êðîâ�þ? Ùî æ ìè òîä³ çà íàðîä, êîëè ïî-
÷àëè çàáóâàòè ñâîº ìèíóëå, ãåðî¿÷íå ìèíóëå? À
÷îãî ÷åêàòè ÷åðåç 100, 200 ðîê³â?

Âîíè � ãåðî¿! Òîæ äàâàéòå ö³íóâàòè ¿õ, ïîêè º
êîãî, àäæå íå ñòî¿òü íà ì³ñö³ æèòòÿ, ïëèíå ÷àñ ³
çîâñ³ì ñêîðî çàëèøàòüñÿ ëèøå í³ì³ çãàäêè ïðî
Âåëèêó Â³ò÷èçíÿíó â³éíó: ïàì�ÿòíèêè, îáåë³ñêè,
ñòåëè. Íàì òðåáà ÷àñò³øå äÿêóâàòè ¿ì. Çà òå, ùî
âèñòîÿëè, çà òå, ùî ïåðåìîãëè. Çà ìèðíå íåáî
íàä íàøèìè ãîëîâàìè!!!

Êàòåðèíà ÕÎÌÈÍÈ×, ñòóäåíòêà Þ-31.

Це не гості університету, а його жива історія – ветерани минулої війни, переможці...

Íèçüêèé óêë³í Âàì –
âåòàðàíè

Âåëèêî¿ Â³ò÷èíÿíî¿!
Óêë³í – äî ñàìî¿

çåìë³, ÿêó Âè ðàçîì
³ç áîéîâèìè

ïîáðàòèìàìè
ìóæí³ñòþ ñâîºþ,

çâèòÿãîþ,
íàïðóæåííÿì óñ³õ

ìîæëèâèõ ³
íåìîæëèâèõ ñèë,

ö³íîþ áîë³ñíèõ âòðàò
çàõèñòèëè â³ä ñòðàøíî¿

âîðîæî¿ íàâàëè!
Â³÷íà ïàì’ÿòü
Âàøîìó ïîäâèãó,
Âàø³é Ïåðåìîç³!

Ректорат, профком,
профспілка «Воля»,

студентські ректорат
і профком


