
ПРОФЕСОРИ Й ДЕКАНИ
– НА БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ!

На чергове засідання вищого законо-
давчого органу сумського державного універ-

ситету – Вченої ради – виносилося 11 питань, і
всі вони, слід відзначити, розглянуті.

Певно ж, найважливіше з-поміж них стосу-
валося аналізу прийому абітурієнтів у 2005 році та

основні завдання щодо поглиблення профорієн-
таційної роботи у 2006 році. З цього питання

доповів і подав широку інформацію декан факуль-
тету довузівської підготовки В.Б.Юскаєв. У минулому

«Резонансі» вміщено його виступ, тож цифри і факти
наведені ним із трибуни Вченої ради повторювати не

варто. Заслухавши та обговоривши питання прийому
абітурієнтів, рада визнала роботу приймальної комісії та

факультету задовільною, а також накреслила подальші
плани поглиблення профорієнтаційної роботи у зв’язку з

незадовільними тенденціями розвитку демографічної
ситуації. Серед запланованого цікавість викликають, зокре-

ма, такі заходи, як участь деканів та провідних учених СумДУ
в батьківських зборах загальноосвітніх шкіл; організація в

кожному місті і райцентрі Сумщини підготовчих курсів СумДУ;
збільшення кількості шкіл, що входять до університетського

науково-навчально-виробничого комплексу, розміщення в ЗМІ
інформації про університет і широке залучення до цього студентів
спеціальності «Журналістика» тощо.

Звіт про засідання Вченої ради Сумського державного універ-
ситету буде неповним, якщо не зупитися хоча б побіжно й на
інших питаннях. Серед тих, що позитивно позначаться на
розвиткові навчального та наукового процесів, слід назвати
перейменування кафедри «Політології, соціології та права» в
кафедру «Політології, соціології та психології» і створення нової
кафедри «Право»; а також рекомендації до видання навчальних
посібників «Технологія конструкційних матеріалів і матеріало-
знавство» (автори В.І.Сігова та В.О.Пчелинцев) та «Бино-
минальные автоматы» (О.А.Борисенко).

Чотири з одинадцяти питань стосувалися підготовки науково-
педагогічних кадрів: члени ради слухали звіти докторантів,
змінювали теми докторської та кандидатської робіт, затвер-
джували теми дисертацій.

На засіданні також вручено дипломи про почесні звання
СумДУ, атестати професорів та доцентів, викладачеві кафедри
економіки М.К.Шапочці присвоєне звання професора.
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Íà þâ³ëåé ç³áðàëîñÿ  á³ëüøå ñòà
ãîñòåé: êîëèøí³  âèïóñêíèêè Ñóì-
ÄÓ,  äðóç³ ç ÂÀÒ «ÑÌÍÂÎ ³ì.
Ôðóíçå», ÂÀÒ «Íàñîñåíåðãîìàø»,
ÂÀÒ «ÑÅËÌ²»... Ïðèéøëè, ÿê-òî
êàæóòü, çà ïîêëèêîì äóø³. Óðî÷èñ-
òîñò³ â³äáóëèñÿ â àêòîâ³é çàë³, à
ï³ñëÿ íèõ, ÿê ³ ìàº áóòè, ñâÿòî ïðî-
äîâæèëîñÿ â íåîô³ö³éí³é îáñòà-
íîâö³.   

Äî þâ³ëåéíî¿ äàòè â Ò-êîðïóñ³
â³äêðèòèé êàá³íåò ³ì. Ë.Á. Ñòóï³íî¿
� ïåðøîãî çàâ³äóâà÷à êàôåäðè
ÌÐÂ, ÿêà ç 1975 ðîêó ïðàöþâàëà
íàä ¿¿ ñòàíîâëåííÿì, ñòâîðåííÿì
ìàòåð³àëüíî¿ áàçè ³ ìåòîäè÷íîãî çà-
áåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
Ñàìå çà áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³
Ë³ë³òè Áîðèñ³âíè ñòâîðåíà ³
îáëàäíàíà ëàáîðàòîð³ÿ äëÿ çàíÿòü ç
êóðñó «Âçàºìîçàì³íí³ñòü, ñòàíäàð-
òèçàö³ÿ òà òåõí³÷í³ âèì³ðþâàííÿ».
Ïàì�ÿòü ïðî íå¿ øàíóþòü ³ âèêëà-
äà÷³, ³ ñòóäåíòè.

Òåïåð êàôåäðó î÷îëþº Â³ëüÿì
Îëåêñàíäðîâè÷ Çàëîãà � äîêòîð
òåõí³÷íèõ íàóê, çàñëóæåíèé ïðîôå-
ñîð ÑóìÄÓ, îäèí ³ç ïðîâ³äíèõ ó÷å-
íèõ Óêðà¿íè (ó 2004 ð. îáðàíèé àêà-
äåì³êîì ÀÍ ÂØ Óêðà¿íè ç â³ä-
ä³ëåííÿ ìåõàí³êè òà ìàøèíîáóäó-
âàííÿ). Ïðîòÿãîì óñüîãî òåðì³íó

ðîáîòè ó ÂÍÇ â³í êåðóº íàóêîâèì
íàïðÿìîì ç ïðîáëåì «Ñòâîðåííÿ
íîâèõ òà óäîñêîíàëåííÿ ³ñíóþ÷èõ
ïðîöåñ³â ìåõàíîîáðîáíîãî âèðîá-
íèöòâà», íà áàç³ ÿêîãî ñòâîðåíî íà-
óêîâî-ïåäàãîã³÷íó øêîëó. Â³ëüÿì
Îëåêñàíäðîâè÷ çä³éñíþº ï³äãîòîâ-
êó ñòóäåíò³â çà ³íäèâ³äóàëüíèìè
ïëàíàìè, î÷îëþº «Åêñïåðèìåí-
òàëüíèé íàóêîâî-äîñë³äíèé ñòó-
äåíòñüêèé ³íñòèòóò», îñíîâíîþ ìå-
òîþ ñòâîðåííÿ ÿêîãî º çàëó÷åííÿ
ñòóäåíò³â äî âèð³øåííÿ âèðîáíè-

÷èõ çàâäàíü, îðãàí³÷íå ïîºäíàííÿ
¿õ íàóêîâî¿ ðîáîòè ç íàâ÷àëüíèì
ïðîöåñîì òà çàáåçïå÷åííÿ ìîæëè-
âîñò³ ðåàë³çàö³¿ öüîãî ïðè âèêî-
íàíí³ êîìïëåêñíèõ ïðîåêò³â òà
ðîá³ò, ó ò.÷. ì³æêàôåäðàëüíèõ òà
ì³æôàêóëüòåòñüêèõ.

Îêð³ì íüîãî, ï³äãîòîâêó ôàõ³â-
ö³â çä³éñíþþòü â³ñ³ì äîöåíò³â òà
îäèí àñèñòåíò, òðè ïðîâ³äíèõ  ³íæå-
íåðè òà äâà ç íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè.
Òóò ìîæíà çäîáóòè ñïåö³àëüíîñò³:

«Ìåòàëîð³çàëüí³ âåðñòàòè òà ñèñòå-
ìè» (ïðîô³ë³çàö³ÿ: êîìï�þòåðíå
ìîäåëþâàííÿ, êîíñòðóþâàííÿ òà
äèçàéí), «²íñòðóìåíòàëüíå âèðîá-
íèöòâî» (ïðîô³ë³çàö³ÿ: êîìï�þ-
òåðí³ òåõíîëîã³¿ ³íñòðóìåíòàëüíîãî
âèðîáíèöòâà) òà «ßê³ñòü, ñòàíäàð-
òèçàö³ÿ òà ñåðòèô³êàö³ÿ» (äëÿ òèõ,
õòî âæå ìàº ð³âåíü «áàêàëàâð» ³
«ñïåö³àë³ñò» çà áóäü-ÿêèì ôàõîì
óñ³õ ôàêóëüòåò³â ÑóìÄÓ òà ÂÍÇ
Óêðà¿íè; âèïóñêíèê îòðèìóº
êâàë³ô³êàö³þ «³íæåíåð ç ÿêîñò³»

àáî «ìàã³ñòð ç ÿêîñò³», ùî â³ä-
ïîâ³äàº Ì³æíàðîäí³é êëàñèô³êàö³¿
Quality manager).

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïðàöåâëàø-
òóâàííþ âèïóñêíèê³â êàôåäðè ïðè-
ä³ëÿºòüñÿ âåëèêà óâàãà. ¯õ çàïðîøó-
þòü íà ðîáîòó â íàóêîâî-äîñë³äí³
³íñòèòóòè, íàóêîâî-âèðîáíè÷³ îá�º-
äíàííÿ, ô³ðìè é ïðèâàòí³ ï³ä-
ïðèºìñòâà.

Êàôåäðà ÌÐÂ ìàº íàóêîâ³ çâ�ÿç-
êè ç ÂÍÇ é îðãàí³çàö³ÿìè Óêðà¿íè,
êðà¿í áëèçüêîãî òà äàëåêîãî çà-
ðóá³ææÿ. Âèêëàäà÷³ ïèëüíî ñòå-
æàòü çà ñó÷àñíèìè íàóêîâèìè äî-
ñÿãíåííÿìè ó ñôåð³ ïðîöåñ³â ìå-
õàí³÷íî¿ îáðîáêè, âåðñòàò³â òà
³íñòðóìåíò³â ³ ïðåäñòàâëÿþòü ñâî¿
ðîçðîáêè. Ñâ³ä÷åííÿì  ïðîôåñ³é-
íîñò³ º òå, ùî âîíè  çàâæäè áàæàí³
ó÷àñíèêè íà âñåóêðà¿íñüêèõ ³
ì³æíàðîäíèõ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ
êîíôåðåíö³ÿõ. Íå çàëèøàþòüñÿ íå-
ïîì³÷åíèìè é äîñÿãíåííÿ àñï³-
ðàíò³â òà äîêòîðàíò³â, ÿê³ áåðóòü
àêòèâíó ó÷àñòü ó íàóêîâî-äîñë³äí³é
ðîáîò³. 

Çà 30 ðîê³â ïðàö³âíèêàìè îïó-
áë³êîâàíî ïîíàä 1000 ñòàòåé, áðî-
øóð, ìîíîãðàô³é, íàâ÷àëüíèõ
ïîñ³áíèê³â, ÿê³ ðîçïîâñþäæåí³ íå
ëèøå â Óêðà¿í³, à é ó Ðîñ³¿, Ðóìóí³¿,
Êàíàä³, ÑØÀ, Óãîðùèí³. Êàôåäð³
ÌÐÂ º êèì ³ ÷èì ïèøàòèñÿ. À
óí³âåðñèòåò ó ñâîþ ÷åðãó ìàº ïè-
øàòèñÿ íåþ. Òîæ íåõàé ³ íàñòóïí³
30 ðîê³â áóäóòü òàêèìè æ ðåçóëüòà-
òèâíèìè! 

Â³êòîð³ÿ Ì²ÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ,
ñòóäåíòêà ÆÒ-52.

Íà ôîòîãðàô³¿:
âèêëàäà÷³, ñï³âðîá³òíèêè é

àñï³ðàíòè êàôåäðè ÌÐÂ
ó äåíü ñâÿòêóâàííÿ.

nЮВІЛЕЇ, ЮВІЛЕЇ...

nУ ВЧЕНІЙ РАДІ СумДУ

Â²ÄÑÂßÒÊÓÂÀËÈ
ÒÐÈÄÖßÒÈÐ²××ß

30 ðîê³â � áàãàòî öå ÷è íå äóæå? Ó ëþäñüê³é äîë³ öå � «çîëîòà
ñåðåäèíà», à ÿêùî éäåòüñÿ ïðî ³ñòîð³þ êàôåäðè? Îäíîçíà÷íî¿
â³äïîâ³ä³ íå ³ñíóº. Àëå ôàêò, ùî ñâÿòêóºòüñÿ òàêà äàòà ³ îêðåìîþ
ëþäèíîþ, ³ ö³ëèì êîëåêòèâîì. Ùî íà ³íæåíåðíîìó ôàêóëüòåò³ ³
çðîáèëà êàôåäðà ìåòàëî-ð³çàëüíèõ âåðñòàò³â.

Íèí³øí³é íàâ÷àëüíèé ð³ê ðîç-
ïî÷àâñÿ ç ïîä³¿, ùî ï³äíÿëà íà ùà-
áåëü âèùå ÿê ð³âåíü îñâ³òè íà Ñóì-
ùèí³, òàê ³ ïðåñòèæ ÑóìÄÓ � 1 âå-
ðåñíÿ 2005 ðîêó Â÷åíà ðàäà Ñóìñü-
êîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó óõâà-
ëèëà ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ íà áàç³
ìåäè÷íîãî ôàêóëüòåòó Ìåäè÷íîãî
³íñòèòóòó ïðè ÑóìÄÓ ³ çàòâåðäèëà
Ïîëîæåííÿ ïðî ìåäè÷íèé ³íñòèòóò
òà ïðèçíà÷åííÿ àäì³í³ñòðàö³¿. Ñóìè
ñòàëè ïåðøèì ì³ñòîì Óêðà¿íè, äå
ìåäè÷íèé ³íñòèòóò ñòâîðåíèé ïðè
óí³âåðñèòåò³.

Öÿ ïîä³ÿ â³äêðèâàº íîâèé åòàï
ðîçâèòêó âèùî¿ ìåäè÷íî¿ îñâ³òè.
Íàéïåðøå � â ñêëàä³ ³íñòèòó ñòâî-

ðåíî äâà íîâ³ ôàêóëüòåòè: ï³ñëÿäèï-
ëîìíî¿ ï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â.
Ïëàíóºòüñÿ òàêîæ â³äêðèòòÿ òðåòüî-
ãî � ôàðìàöåâòè÷íîãî.

Ï³ñëÿäèïëîìíà ï³äãîòîâêà ðîç-
âèâàºòüñÿ çà ÷îòèðìà íàïðÿìàìè:
êë³í³÷íà îðäèíàòóðà, àñï³ðàíòóðà,
êë³í³÷íà ìàã³ñòðàòóðà òà ³íòåðíàòó-
ðà. Íàâ÷àííÿ òðèâàòèìå â³ä 2 äî 3
ðîê³â. Íà ôàêóëüòåò³ ï³äâèùåííÿ

êâàë³ô³êàö³¿ ñòàæóâàòèìóòüñÿ ë³êàð³
êîæí³ 5 ðîê³â ïî 3�6 ì³ñÿö³â.

Íà ñòàö³îíàð³ òàêîæ â³äáóëèñÿ
ñóòòºâ³ çì³íè. Ãîëîâíà ç íèõ � çà-
ïðîâàäæåííÿ íà ïåðøîìó êóðñ³ êðå-
äèòíî-ìîäóëüíî¿ ñèñòåìè, òîáòî
âæå ïî÷àëàñÿ ³íòåãðàö³ÿ â Áîëîíñü-
êèé ïðîöåñ. ²íø³ êóðñè ïåðåâåäåí³
íà íàâ÷àííÿ çà ºâðîïåéñüêèìè òåõ-
íîëîã³ÿìè.

Â íàðîä³ ãîâîðÿòü � ÿê ðîçïî÷-
íåø íîâèé ð³ê, òàê éîãî é ïðîâå-
äåø. Öåé íàâ÷àëüíèé ð³ê, ÿê áà÷è-
ìî, ìåäè÷íîìó ³íñòèòóòó â³ùóº
ìàéáóòíº ç áåçë³÷÷þ ùàñëèâèõ
çì³í.

Òåòÿíà ØÅÂ×ÅÍÊÎ, ÆÒ-52.

ЗМІНИ В
МЕДИКІВ

Â³äáóëîñÿ ïåðøå â öüîìó íà-
â÷àëüíîìó ðîö³ çàñ³äàííÿ ìåòîäè÷-
íî¿ ðàäè ÑóìÄÓ, íà ïîðÿäêó äåííî-
ìó ÿêîãî ðîçãëÿäàëèñÿ òàê³ ïèòàííÿ:
ðåçóëüòàòè ïåðåâ³ðêè ãîòîâíîñò³ êà-
ôåäð, ôàêóëüòåò³â òà ³íñòèòóò³â äî
íîâîãî 2005-2006 íàâ÷àëüíîãî ðî-
êó; ñòàí âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ
ñòóäåíòàìè ÑóìÄÓ  òà éîãî ñòðóê-
òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â;  çàòâåðäæåííÿ
ïëàíó ðîáîòè ìåòîäè÷íî¿ ðàäè íà
2005-2006 ð³ê òîùî.

Ï³ñëÿ äåòàëüíîãî âèâ÷åííÿ òà
âñåá³÷íîãî îáãîâîðåííÿ âèíåñåíèõ
ïèòàíü ìåòîäè÷íîþ ðàäîþ áóëè çà-

òâåðäæåí³ òàê³ ð³øåííÿ: ë³êâ³äóâàòè
íåäîë³êè íàâ÷àëüíî-îðãàí³çàö³éíî¿
òà ìåòîäè÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿; çàòâåð-
äèòè ðîáî÷³ ïðîãðàìè; îðãàí³çóâàòè
ñàìîñò³éíó ðîáîòó ñòóäåíò³â; Øî-
ñòêèíñüêîìó òà Êîíîòîïñüêîìó
³íñòèòóòàì ðîçðîáèòè ïëàíè ï³äãî-
òîâêè òà âèäàííÿ íàâ÷àëüíî-ìåòî-
äè÷íî¿ ë³òåðàòóðè âèêëàäà÷àìè.

Íà ìåòîäè÷í³é ðàä³ òàêîæ ïðî-
âåëè àíàë³ç óïðîâàäæåííÿ ìîäóëü-
íî-ðåéòèíãîâî¿ ñèñòåìè âèêëàäàí-
íÿ. Âæå äî ê³íöÿ ðîêó êàôåäðà ³íî-
çåìíèõ ìîâ ìàº ðîçðîáèòè åôåê-
òèâí³ ìåòîäè îá�ºêòèâíî¿ îö³íêè

ð³çíèõ ð³âí³â; çàâ³äóâà÷àì êàôåäð
òà äåêàíàì ïðèïèñàíî çàïðîâàäèòè
êîìïëåêòàö³þ ãðóï, äèñöèïë³íè çà
âèáîðîì òà ïîãëèáëåíå âèâ÷åííÿ
ìîâ. Ç 5-ãî ñåìåñòðó â ÑóìÄÓ ñòâî-
ðþâàòèìåòüñÿ íå ìåíøå òðüîõ ãðóï
ïîãëèáëåíîãî ïîàñïåêòíîãî âèâ÷åí-
íÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè, à ç ïî÷àòêó íà-
ñòóïíîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó çàáåçïå-
÷óâàòèìåòüñÿ íàâ÷àííÿ ÿê çà
ìàã³ñòåðñüêèìè ïëàíàìè, òàê ³ â
ãðóïàõ ïîãëèáëåíîãî ïîàñïåêòíîãî
âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ, çàïðîâàä-
æóâàòèìåòüñÿ ñêëàäàííÿ êâàë³ô³-
êàö³éíîãî ³ñïèòó. 

ІНОЗЕМНИМ МОВАМ – ОСОБЛИВА УВАГА

Íîâi òàëàíòè
â ìàøêîëåäæi

Ùîð³÷íî â ìàøèíîáóä³âíîìó êî-
ëåäæ³ ÑóìÄÓ ïðîõîäèòü êîíêóðñ ï³ä
ãó÷íîþ íàçâîþ «Çóñòð³÷àéòå � öå
ìè», ÿêèé â³äêðèâàº ïåðåä ïåðøî-
êóðñíèêàìè ìîæëèâ³ñòü ïîâíîãîëîñî
çàÿâèòè ïðî ñåáå òà ñâîþ ãðóïó.

Òðàäèö³ÿ òðàäèö³ºþ, àëå æ ÿê
ïðîæèòè, íå çì³íþþ÷è ¿¿? Ñàìå äî
öüîãî ³ âäàëèñÿ îðãàí³çàòîðè êîíêóð-
ñó öüîãîð³÷: êîìàíäà ñêëàäàëàñÿ íå ç
îäí³º¿ ãðóïè, à ç ê³ëüêîõ � òîáòî ïðåä-
ñòàâëÿëîñÿ â³ää³ëåííÿ. Íàéæèðí³øèé
ïëþñ öüîãî � ñòóäåíòè ìîãëè áëèæ÷å
é ò³ñí³øå ïîçíàéîìèòèñÿ ñ îäíîêóðñ-
íèêàìè. À ùå � çðîñëà ê³ëüê³ñòü êîí-
êóðñ³â, óð³çíîìàí³òíèëèñÿ æàíðè, íà-
ðîäèëèñÿ íîâ³ ³äå¿. Òà é ïàëêèõ ïðè-
õèëüíèê³â êîæíà êîìàíäà îòðèìàëà
çíà÷íî á³ëüøå.

Òðàäèö³éíî íåçì³ííèì  ùîäî
ñâîº¿ îá�ºêòèâíîñò³, íåóïåðåäæåíîñò³
òà äîáðîçè÷ëèâîñò³  çàëèøèëîñÿ
æóð³. Äî éîãî ñêëàäó óâ³éøëè: çà-
ñòóïíèê äèðåêòîðà ç ïîçàíàâ÷àëüíî¿
ðîáîòè Ãàëèíà Ãðèãîð³¿âíà Á³ëîâîäñü-
êà, âèïóñêíèöÿ êîëåäæó ßíà Æåðíî-
êóé, ãîëîâà ñòóäïðîôêîìó Òåòÿíà
Îëåã³âíà Ëîáîäà, åêñ-êàï³òàí êîìàí-
äè ÊÂÊ Ìàøêîëåäæó Àíäð³é
Ãîðä³éêî, òà âèêëàäà÷ ãóìàí³òàðíèõ
äèñöèïë³í Àëëà Âàëåíòèí³âíà Òèòà-
ðåíêî.

Çâè÷àéíî æ, âàæêóâàòî áóëî ¿ì
æóðèòè (à ìîæå íå æóðèòè, à ïðîñòî
îö³íþâàòè � ?), àäæå âñ³ ïðàãíóëè ïå-
ðåìîãè. Òîæ ³ ñöåí³÷íå ä³éñòâî âèäà-
ëîñÿ çàõîïëþþ÷èì, âåñåëèì, ï³äíåñå-
íî-ùèðèì òà êîíöåðòíî-ðîçâàæàëü-
íèì. Òà é õ³áà ìîæå áóòè ³íàêøå â
ñòóäåíò³â! Êîëè æ óñå çàê³í÷èëîñÿ, òî
âèÿâèëîñÿ, ùî çàâäÿêè õîðîø³é îð-
ãàí³çàö³¿ ³ âåëèê³é ê³ëüêîñò³ íîìåð³â,
ïåðøå ì³ñöå ðîçä³ëèëè â³ää³ëåííÿ
«Åêîíîì³êè», ÿêå ïðåäñòàâëÿëà ãðóïà
108, òà «Âèäàâíè÷à ñïðàâà ³ ðåäàãó-
âàííÿ» (ãðóïà 113). Äðóãèì ô³í³øóâà-
ëî â³ää³ëåííÿ «²íôîðìàòèêè», ÿêå
çóì³ëî âðàçèòè îðèã³íàëüíèìè êîñòþ-
ìàìè. Òàêîæ íå çàëèøèëè áåç óâàãè é
íàãîðîäèëè � çà àðòèñòè÷í³ñòü � ãðó-
ïè 106 ³ 103.

Çàãàëîì ³ ó÷àñíèêè, ³ ãëÿäà÷³ çà-
ëèøèëèñÿ çàäîâîëåí³ êîíöåðòîì.

Â³êòîð³ÿ ÐIÄÅËÜ,
Â³êòîð³ÿ ÏËÀÑÒÓÍ, ãðóïà 213-ÂÑ.



при журналі «Натхнення»
(«Вдохновение») 
французькою
та російською мовами

Дистанційне навчання – три
місяці (68 год. теорії та 42 год.
практики). Кожного понеділка
лекції і завдання до них направ-
ляє координатор курсу через
Інтернет. Кожної п’ятниці коор-
динатор  збирає відповіді слу-
хачів курсів і відправляє до ре-
дакціі на перевірку. В кінці кож-
ного місяця слухачі мають зро-
бити практичне завдання: на-
писати статтю на самостійно
обрану тему. В кінці навчання
проводиться конкурс на напи-
сання статті для журналу на за-
дану тему. Стаття буде екзаме-
наційним варіантом. Після
закінчення курсів слухачі отри-
мають Сертифікат і рекомен-
даційні листи для спів-
робітництва в журналах і газе-
тах Європи. Вартість курсу -
180 євро. 

Знижки надаються малоза-
безпеченим особам (з бага-
тодітних родин, неповних сімей

тощо). Для отримання цієї
пільги необхідно надати довід-
ку про склад родини чи копію
свідоцва про розлучення
батьків. Люди з обмеженими
фізичними можливостями та-
кож відносяться до цієї кате-
горії. Вікових обмежень для
прохождення курсу немає.

Статті, що отримають перші
3 призові місця в конкурсі, бу-
дуть опубліковані в журналі
«Вдохновение» російською та
французькою мовами.

Оплата за навчання перево-
диться на рахунок Асоціації
відразу, бо до роботи залучена
велика кількість викладачів, пе-
рерахунок можна здійснювати
за допомогою Western Union.
Всі заяви на поточний період
збираються й посилаються в
одному листі. Заяви можна пе-
ресилати й через Інтернет, го-
ловне – вказати точні дані  з ад-
ресою, бо ця інформація будe
потім вказана в Сертифікаті.

Координатор – Анна Олек-
сандрівна Руденко. Телефон:
(0542) 607-355. E-mail: ani-
tard@ukr.net

По різному про різне

УВАГА: КУРСИ!

...Ïðèáóëè ðàí³øå çàçíà÷åíîãî
÷àñó, àáè  çîð³ºíòóâàòèñÿ, ùî é äî
÷îãî. Ïåðøèìè â çàë³ ïîáà÷èëè
ïðåäñòàâíèê³â ïðîâ³äíèõ ôàðìà-
êîëîã³÷íèõ ô³ðì, ÿê³ ïðåçåíòóâàëè
ñâîþ ïðîäóêö³þ. Ïîñòóïîâî çàëà
çàïîâíèëàñÿ äåëåãàòàìè, ïðåä-
ñòàâíèêàìè ïðåñè (äî ö³º¿ êàòå-
ãîð³¿ â³äíåñëè ³ ñåáå). Äåùî
ï³çí³øå ïðèºäíàëèñÿ é ñòóäåíòè
ìåäôàêóëüòåòó ÑóìÄÓ. Êîëè ìè
ïîáà÷èëè  ëþäåé ó á³ëîìó (ïåâíî,
ùîéíî â³ä ðîáî÷îãî ì³ñöÿ), íàñ
îõîïèâ ùå îòîé äèòÿ÷èé ñòðàõ ïå-
ðåä ë³êàðÿìè, àëå çàòèøíà àòìî-
ñôåðà, ùî ïàíóâàëà íàâêðóãè,
øâèäêî éîãî ðîçâ³ÿëà.

Â³äêðèâ êîíôåðåíö³þ ¿¿ îð-
ãàí³çàòîð, ãîëîâíèé íåâðîïàòîëîã
îáëàñò³ � Âîëîäèìèð Âîëîäèìè-
ðîâè÷ Äæåïà. Ç éîãî âèñòóïó
ä³çíàëèñÿ ³ ïðî ñóìíèé ôàêò: íà
Ñóìùèí³ íàéâèùèé ï³ñëÿ
×åðí³ã³âùèíè ð³âåíü äåïîïóëÿö³¿
íàñåëåííÿ, à ïåðøå ì³ñöå ñåðåä
ïðè÷èí ñìåðòíîñò³ ïðèïàäàº ñàìå
íà ³íñóëüòè. Ö³ ïàòîëîã³¿ íàáóëè íà
ñüîãîäí³ ãëîáàëüíîãî çíà÷åííÿ,
ïðî ùî ñâ³ä÷èòü øîêóþ÷à ñòàòèñ-
òèêà: íà çåìë³ êîæí³ 53 ñåêóíäè
òðàïëÿºòüñÿ ³íñóëüò ³ êîæí³ 3 õâè-
ëèíè ñòàº ïðè÷èíîþ ëåòàëüíîñò³,
â òîé ÷àñ ÿê çà 1 ñåêóíäó íàðîä-
æóºòüñÿ ëèøå òðè ëþäèíè (!).

Âëàñíå, çãàäàíà ñòàòèñòèêà ³
ñòàëà ïðè÷èíîþ ç³áðàííÿ. Íà êîí-

ôåðåíö³þ  çàïðîñèëè  îñîáëèâîãî
ãîñòÿ � ïðîôåñîðà Îëåêñàíäðà
Îíèñèìîâè÷à Ñêîðîìöÿ, çàâ³äóþ-
÷îãî Ñàíêò-Ïåòåðáóðçüêîãî ³íñòè-
òóòó íåâðîëîã³¿ ³ì. àêàäåì³êà Ïàâ-
ëîâà, çàñëóæåíîãî ä³ÿ÷à íàóêè
Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Äî ðå÷³, íàø
çåìëÿê (ç ñåëà Àíàñòàñ³âêà, ùî íà
Ðîìåíùèí³), ïðè¿õàâ äî Ñóì òàêîæ
ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ 75-ð³÷÷ÿ
Ñóìñüêîãî ìåäè÷íîãî êîëåäæó �
ÿê éîãî âèïóñêíèê. Ö³êàâ³ñòü
ñóìñüêèõ êîëåã ùîäî òîãî, ÿê

âèð³øóþòü  ïðîáëåìè ñóäèííèõ
çàõâîðþâàíü íàéáëèæ÷³ ñóñ³äè,
â³í ö³ëêîì çàäîâ³ëüíèâ. Çîêðåìà
ðîçïîâ³â, ùî â ³íñòèòóò³ ³ì. Ïàâëî-
âà ï³ñëÿ ñï³âïðàö³ ç ë³êàðÿìè Âå-
ëèêîáðèòàí³¿ ïî÷àëè ïðàêòèêóâàòè
íîâå ë³êóâàííÿ ³íñóëüò³â ó ñïåö³-
àëüíî ñòâîðåíèõ áëîêàõ çà ó÷àñòþ
ìóëüòèäèñöèïë³íàðíèõ áðèãàä. 

Ïðî ùî éäåòüñÿ? Ñïðîáóºìî
ïîÿñíèòè. Çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â
³ñíóâàëà äóìêà, ùî õâîðèé ìàº äî-
òðèìóâàòèñÿ æîðñòêîãî ïîñò³ëü-
íîãî ðåæèìó, òîáòî îáìåæóâàòè
ðóõîâó àêòèâí³ñòü. Òåïåð ó ªâðîï³
³ñíóº ³íøèé ï³äõ³ä: ï³ä ÷àñ ë³êó-
âàííÿ õâîðèé ìàº ÿêîìîãà á³ëüøå
âèêîðèñòîâóâàòè ñâî¿ ô³çè÷í³
ìîæëèâîñò³. Ïàö³ºíò çàáåçïå-
÷óºòüñÿ íàéíåîáõ³äí³øèìè ìà-
òåð³àëüíèìè óìîâàìè, ïðî íüîãî
äáàº áàãàòî ð³çíèõ ë³êàð³â:
ô³ç³îòåðàïåâòè, ÿê³ ï³äòðèìóþòü
òîíóñ ò³ëà ìàñàæåì, ëîãîïåäè, îñ-
íîâíå çàâäàííÿ ÿêèõ íå ëèøå
â³äíîâèòè çäàòí³ñòü ãîâîðèòè, à â
ïåðøó ÷åðãó íàãîäóâàòè, íåâðîëî-

ãè, êàðä³îëîãè, åðãîòåðàïåâòè, ÿê³
â÷àòü ïàö³ºíòà ìàêñèìàëüíî àê-
òèâ³çóâàòèñÿ, à òàêîæ ñîö³àëüíà
ñëóæáà, ùî â³ä³ãðàº ÷è íå íàéâàæ-
ëèâ³øó ðîëü � ïîâåðòàº â³ðó ó
âëàñí³ ñèëè, íàäàº ïñèõîëîã³÷íó
ï³äòðèìêó. Ðåçóëüòàòè âðàæàþòü:
35% õâîðèõ ïîâí³ñòþ âèë³êîâó-
þòüñÿ, ó 60% � âèðàæåíèé ïîçè-
òèâíèé åôåêò, à ñìåðòí³ñòü çìåí-
øóºòüñÿ íà 27%. Ùîäî ìåäèêà-
ìåíò³â, òî êîøòóþòü âîíè íåäåøå-
âî (íàïðèêëàä, ïðåïàðàò «Êîðòåê-
ñèí» � áëèçüêî ñòà ãðèâåíü), òà é
âçàãàë³ ë³êóâàííÿ ³íñóëüòó çà äà-
íîþ ìåòîäèêîþ  äîðîãå. ßê â Óê-
ðà¿í³, òàê ³ â Ðîñ³¿ íà öå
âèä³ëÿºòüñÿ îáìàëü äåðæàâíèõ
êîøò³â, òîä³ ÿê â ÑØÀ íà îäíîãî
õâîðîãî â ð³ê � 75 òèñÿ÷ äîëàð³â, à
çàãàëüíå ô³íàíñóâàííÿ ìåäèöèíè
âèì³ðþºòüñÿ íàâ³òü íå ì³ëüÿðäà-
ìè, à á³ëüéîíàìè! 

Â³ä ïðîôåñîðà æ Ñêîðîìöÿ ä³-
çíàëèñÿ ³ ïðî àâñòð³éñüêó «Êë³í³-
êó ÕÕ² ñò.», äå âèêîðèñòàí³ íàéíî-
â³ø³ òåõíîëîã³¿, ÿê³ âèäàþòüñÿ

ôàíòàñ-
ò è ÷ í è -
ìè. Ïàëà-
òè  çðîá-
ëåí³ ó âè-
ãëÿä³ øëþ-
ç³â, ùîá çà-
áåçïå÷èòè çà-
õèñò â³ä ³íôå-
êö³é. Ë³êàð íå
ìîæå çàéòè, íå
ïðèéíÿâøè äóø ³
íå ïåðåîäÿãíóâ-
øèñü ó ñòåðèëüíå.
Òóò âèêîðèñòîâó-
þòü ³íôóç³ìàòîð �
ñèñòåìó, ÿêà ö³ëîäî-
áîâî äîçîâàíî ââîäèòü
îñîáëèâèé ïðåïàðàò
(âàðò³ñòü ¿¿ � 25 òèñÿ÷
äîëàð³â). 

Ã³ñòü ³ç ì³ñòà íà Íåâ³
âèêëàäàâ òàê³ ñåðéîçí³
ðå÷³ íàäçâè÷àéíî ö³êàâî,
ùî íàâ³òü ìè, äàëåê³ â³ä ìå-
äèöèíè, çàñëóõàëèñü, ³ íå
ïîì³òèëè, ÿê ïðîëåò³â ÷àñ! Ãî-
ëîâíèé æå âèñíîâîê, çðîáëå-
íèé ï³ñëÿ ðîçïîâ³ä³ ðîñ³éñüêîãî
àêàäåì³êà: ôóíò ïðîô³ëàêòèêè
êîøòóº ÿê ïóä ë³êóâàííÿ. Òî æ ïå-
ðåäàºìî ïîðàäó � âñ³ì, âñ³ì, âñ³ì:
ñë³äêóéòå çà àðòåð³àëüíèì òèñêîì,
ÿê öå ùîäíÿ ðîáèòü, âèÿâëÿºòüñÿ,
êîæåí ô³í, ³  â÷àñíî êîíñóëüòóéòå-
ñÿ ç³ ñïåö³àë³ñòàìè.

МЕДИЦИНА
БЕЗ КОРДОНІВ
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«Актуальні аспекти
клінічної неврології» –

так називалася
нещодавно проведена на

базі обласної клінічної
лікарні в Сумах науково-
практична конференція.

Своїми враженнями
діляться студентки

групи ЖТ-52
Вікторія Мірошниченко і

Тетяна Шевченко.

Çàïðîøóºìî ñòóäåíò³â äåííî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ
îòðèìàòè äðóãó âèùó îñâ³òó çà äèñòàíö³éíîþ ôîðìîþ

ïàðàëåëüíî ç íàâ÷àííÿì çà îñíîâíîþ ñïåö³àëüí³ñòþ

Ïðèéîì çä³éñíþºòüñÿ çà ñïåö³àëüíîñòÿìè:
�Åêîíîì³êà ï³äïðèºìñòâà� òà �²íôîðìàòèêà�

Äèñòàíö³éíà ôîðìà íàâ÷àííÿ äàº ñòóäåíòàì ìîæëèâ³ñòü:
* íàâ÷àòèñÿ ó â³ëüíèé òà çðó÷íèé ÷àñ;
* íàâ÷àòèñÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèìè íàâ÷àëüíèìè ïëàíàìè ç óðàõóâàííÿì

ïåðåçàë³ê³â òèõ äèñöèïë³í, ùî âèâ÷àëèñÿ ðàí³øå.

Äëÿ íàâ÷àííÿ çà äèñòàíö³éíîþ ôîðìîþ íåîáõ³äíî ìàòè íàâè÷êè
ðîáîòè òà äîñòóï äî ïåðñîíàëüíîãî êîìï�þòåðà.

Îïëàòà íà 10% íèæ÷à, í³æ â³ä çàî÷íî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ.
Çà äîâ³äêàìè òà êîíñóëüòàö³ÿìè çâåðòàòèñÿ äî ëàáîðàòîð³¿

äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ÑóìÄÓ: öåíòðàëüíèé êîðïóñ, ê³ìíàòà 135.
Òåëåôîí: 60-01-67, 34-48-78, 39-23-49.
E-mail: metodist@dl.sumdu.edu.ua; Web-site: http://dl.sumdu.edu.ua

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ
1–5 КУРСІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ



ПЛІДНЕ ПАРТНЕРСТВО

n ПЕРСОНАЛІЇ

Знайомі незнайомці

Саме під таким гаслом проходило опитування студентів
Сумського державного університету, яке проводили студен-

тки групи ЖТ-52 Анна Охріменко та Євгенія Суярко. Запитан-
ня було простим: як прізвище, ім’я та по-батькові ректора і

проректорів СумДУ? Але відповісти на нього, як з’ясувалося,
було непросто. Здавалося б, ніяких труднощів з відповідями не

повинно бути для студентів, які щодня вирішують і значно
складніші  завдання. По ідеї, цю інформацію  мають знати, як «От-

че наш», не лише представники студентського активу, які є
постійними відвідувачами кабінетів університетського керів-

ництва. На жаль, ідея ідеєю, а життя життям. Далеко не всі з опита-
них виявилися достатньо «віруючими». Дехто й гадки не має, як

звуть керівника усього закладу, а прізвища деяких проректорів
навіть не чули. У чому ж річ і чия це провина? Студентів, що не мають

бажання нічого знати про тих, хто забезпечує нормальне функціону-
вання нашого навчального закладу, чи самого керівництва університе-

ту?  Мабуть, особливого значення це не має. Головне, що з 87 опитаних
студентів різних факультетів лише:

12% – знають не тільки ім’я та по батькові ректора, а й прізвища дея-
ких проректорів; 36% – знайомі тільки з прізвищем ректора та одним-дво-

ма прізвищами проректорів; 52% – категорія «необізнані».
У зв’язку з тим, що результати опитування невеселі, вирішено провести

програму лояльного знайомства студентства з ректоратом. Такий собі
зустрічний рух, після якого, сподіваємось, студенти, не лякаючись,
відповідатимуть на такого роду запитання. Починаємо з представлення
найпрекраснішої частини ректорату.

ªÐÅÌÅÍÊÎ ²ðèíà Âîëîäèìèð³âíà
â.î. ïðîðåêòîðà ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè,

êàíäèäàò ô³ëîñîôñüêèõ íàóê.
Сфера наукових інтересів: філософія науки.
Сфера посадових обов’язків: питання зв’язків із міжна-

родними організаціями та закордонними навчальними за-
кладами, залучення різноманітних грантів, навчання та прак-
тика студентів за кордоном, прийом іноземних делегацій та
відрядження наших університетівців за кордон, популяри-
зація СумДУ в зарубіжних наукових та освітянських колах.

ÑÂ²ÒÀÉËÎ Í³íà Äìèòð³âíà
ïðîðåêòîð ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè, çàâ³äóâà÷

êàôåäðè «Ïîë³òîëîã³¿, ñîö³îëîã³¿ òà ïñèõîëîã³¿»,
êàíäèäàò ô³ëîñîôñüêèõ íàóê.

Сфера наукових інтересів: соціологія перехідних про-
цесів: соціальний та політичний процеси в сучасному ук-
раїнському суспільстві.

Сфера посадових обов’язків: питання, пов’язані з робо-
тою студентського самоврядування, спортивного клубу, му-
зею СумДУ та газети «Резонанс»; стипендіальне забезпечен-
ня, надання матеріальної домоги студентам та їхнє
преміювання, поселення в гуртожитки, культурно-масова ро-
бота, а також увесь комплекс позанавчальної роботи (право-
ве, національне, патріотичне виховання). 
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ХТО Є ХТО В СумДУ?

Початок співпраці концерну
«Укрросметал» і Сумського
державного університету
покладений ще декілька
десятиріч тому. СумДУ був тоді
ще філією ХПІ й співробітничав із
ВНДІ «Компресормаш», який з
часом став суттєвою складовою
концерну. В 2001 році створений
навчально-науково-виробничий
комплекс «Компресоробудівник», до
якого на паритетній основі,
зберігаючи свою юридичну і
фінансову самостійність, увійшли
концерн та університет.  З’явилися
виконавча дирекція комплексу,
секції з відповідними напрямами,
що дозволило об’єднанати науково-
технічний потенціал партнерів...

Наприкінці вересня на базі кон-
церну «Укрросметал» відбулася
міжнародна конференція «Компре-
сорне обладнання  та його застосуван-
ня в гірничорудній промисловості».
Учасниками ії стали близько 100
представників підприємств гірничо-
рудної та інших галузей промисло-
вості з України, Росії, Білорусі, Ка-
захстану, Польщі, Німеччини та
інших країн. На планерних засідан-
нях фахівці розглянули низку пи-
тань, пов’язаних з розробкою, вироб-
ництвом та  експлуатацією компре-
сорної техніки, необхідної для гірни-
човидобувної галузі. 

Відбулася також презентація ство-
реного на базі концерну Міжнародно-
го інституту компресорного та енерге-
тичного машинобудування (МІКЕМ)
та спеціалізованого часопису «Ком-
пресорне та енергетичне машинобуду-
вання», що виходить російською та
англійською мовами. Ідея створення
МІКЕМ належить народному депутату
України, почесному президенту кон-
церну Григорію Дашутіну і підтрима-
на провідними виробниками компре-
сорного обладнання, науковими та
освітніми установами.

Об’єднання та координація міжна-
родної наукової думки, взаємний
обмін інформацією, впровадження

інноваційних проектів і технологій є
вимогою євроінтеграційних процесів
сучасного розвитку економіки.
Діяльність інституту, серед заснов-
ників якого компанії зі світовим
ім’ям з Росії, Бельгії, США та інших
країн, дозволила більш детально вив-
чати можливість удосконалення ком-
пресорної техніки, розвивати мемб-
ранні та інші сучасні технології, про-
водити дослідження ринку щодо мож-
ливостей просування конкурентно-
спроможної продукції, організувати
обмін досвідом через проведення кон-
ференцій, симпозіумів, стажувань то-
що. Інститут підтримуватиме постійні
зв’язки з іншими національними та
міжнародними науковими заклада-
ми, організаціями відповідного
профілю.

На думку засновників, діяльність
інституту сприятиме формуванню
єдиного циклу  «освіта – наукові
дослідження – промислове вироб-
ництво». На сьогодні близько двадця-
ти співробітників «Укрросметалу» є
пошукачами вчених ступенів, працю-
ють над кандидатськими і докторсь-
кими дисертаціями. Виховання плея-
ди сучасних науковців нині набуває
особливого значення, переконані укр-
росметалівці, адже без розвитку інте-
лектуального потенціалу неможливо
досягти європейських стандартів
якості продукції.

Активну участь у роботі конфе-
ренції брали 17 наших універси-
тетівців на чолі з ректором А.В.Ва-
сильєвим. До речі, у часописі «Ком-
пресорне та енергетичне машинобуду-
вання» надрукована його стаття, при-
свячена досвіду та проблемам
спеціалістів концерну. Анатолій Ва-
сильович вважає, що система підго-
товки спеціалістів, яка спрямована на
реалізацію кадрових стратегій з ура-
хуванням корпоративних необхіднос-
тей, є однією з головних функцій
керівного циклу і дозволяє покращи-
ти показники роботи підприємства в
цілому.

Інна БІТЮК, група ЖТ-52.

ÂÈ
ÂÂÀÆÀºÒÅÑß
ÑÒÓÄÅÍÒÎÌ,
ßÊÙÎ...

1. Можете миттєво порахувати, скільки
пляшок пива і горілки вам слід взяти,
щоб на ранок їх здати і безболісно для
здоров’я похмелитися ... (Це нази-
вається перша похідна)...

2. Вважаєте, що найкращим способом
конспектування лекції є ксерокс та зо-
шити сусідки-відмінниці.

3. Розумієте, що найкращий спосіб підго-
товки до семінару з філософії – дружні
роздуми за філіжанкою кави про ко-
ристь і шкоду всього.

4. Слово «сесія» викликає у вас певну за-
непокоєність, оскільки доведеться тра-
тити час, щоб познайомитися з новими
викладачами і переконати їх розписати-
ся у вашій заліковці.

5. Вашим девізом є вислів: «Студент – це
янгол, не заплямований знаннями».

6. Засобом написання реферату є пара
найвідоміших баз рефератів в Інтернеті.

7. Після здачі такого реферату ви стра-
шенно дивуєтеся і обурюєтеся, що такі
ж реферати є принаймні у п’яти сту-
дентів із вашої групи.

8. Слово «стипендія» викликає надмірне
виділення шлункового соку.

9. Ви точно можете підрахувати, скільки
пиріжків у їдальні можна купити на цю
стипендію і протягнути місяць.

10. Ви можете вільно базікати на теми ти-
пу «Вплив північного сяйва на статеве
дозрівання диких равликів у період
білих ночей при своєчасному та актив-
ному контролі збоку НДІ сільського
господарства».

11. Чітко усвідомите, що засобом
ліквідації «хвоста» є не тільки його ам-
путація, а й своєчасне складання.

12. Написання дипломної роботи займає у
вас принаймні два тижні дорогоцінного
часу.

13. Отрмання студентського квитка було
для вас одним зі стимулів вступити в цей
навчальний заклад, щоб платити півціни
за проїзд.

14. Ви здатні вивчити основи політології
по книзі 1961 року видання, при цьому
не вникаючи в завдання XX з’їзду КПРС
у галузі розведення великої рогатої ху-
доби на Крайній Півночі в умовах мерз-
лоти під невсипущим керівництвом
партії.

15. Ви точно знаєте, що ходити в гості до
сусідів по гуртожитку найкраще після
того, як у вас закінчилися гроші, а їм
надіслали посилку з села.

16. Кінець місяця характеризується для
вас повністю порожнім холодильником
і ду-уже приємною для оточуючих  фра-
зою «Дай в борг».

17. Слова «автомат», «шпора» і «бомба»
є для вас не тільки військовими терміна-
ми.

18. Спокійно можете пронести на іспит під
сорочкою всі 90 томів Стафорда Біра з
коментарями і критичними статтями до
них.

19. Здача державних іспитів, захист
дипломної роботи є для ваших викла-
дачів стресовою ситуацією.

20. Перед здаванням іспиту визираєте о
12-й годині ночі в кватирку і кричите:
«Шаро, прийди!»

n ПЕРЕВІР СЕБЕ



²íîä³ çì³íè â íàøîìó ñóñ-
ï³ëüñòâ³ òà ¿õ ñïðÿìîâàí³ñòü ñÿãàþòü
àæ çàíàäòî âåëèêèõ òåìï³â òà ð³çêèõ
ïîâîðîò³â. ßêó æ ðîëü â³ä³ãðàþòü
ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ ó ÂÍÇ çà òà-
êèõ íåïðîñòèõ óìîâ? Ìîæíà â³äïî-
â³ñòè êîðîòêî: ñóòòºâó. À ìîæíà  ðîç-
ãëÿíóòè ïðèêëàä ¿õ ðîáîòè ³ â íàøî-
ìó ÑóìÄÓ. Ïåðø çà âñå, öå ïðîô-
ñï³ëêîâ³ îðãàí³çàö³¿. Íàâ³òü êîðîòêî-
ãî åêñêóðñó â ³ñòîð³þ äîñòàòíüî, àáè
ïåðåñâ³ä÷èòèñÿ, ùî çì³íè ðîë³ òà
ì³ñöÿ ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ îðãàí³çàö³é
íåìèíó÷³. Ñêàæ³ìî, íà î÷àõ ó òå-
ïåð³øíüîãî ïîêîë³ííÿ íà çì³íó îä-
íîïàðò³éí³é ñèñòåì³ ïðèéøëà áàãà-
òîïàðò³éíà (ïàì�ÿòàéìî, ùî óí³âåð-
ñèòåòè, çã³äíî ç çàêîíîì «Ïðî âèùó
îñâ³òó» � ïîçà ïîë³òèêîþ). Ïðîô-
ñï³ëêè çáåðåãëèñÿ, àëå ñóòòºâî çì³-
íèëàñü ¿õíÿ ä³ÿëüí³ñòü, ³íøèìè ñòà-
ëè àêöåíòè â ðîáîò³. 

Íà ñüîãîäí³ â ÑóìÄÓ ä³º òðè
ïðîôñï³ëêîâ³ îðãàí³çàö³¿: òðàäè-
ö³éíà ïðîôñï³ëêà ïðàö³âíèê³â íàóêè
òà îñâ³òè, òàêà æ ïðîôñï³ëêà ñòó-
äåíò³â ³ íåçàëåæíà ïðîôñï³ëêà «Âî-
ëÿ». Îñòàííÿ ñòâîðåíà âë³òêó 2004
ðîêó ï³ä ÷àñ ñïðîáè îá�ºäíàòè êëà-
ñè÷íèé, ïåäàãîã³÷íèé òà àãðàðíèé
óí³âåðñèòåòè. Àêòèâíó ïîçèö³þ òîä³
çàéíÿëà ùå îäíà ãðîìàäñüêà îð-
ãàí³çàö³ÿ � ñòóäåíòñüêå ñàìîâðÿäó-
âàííÿ. Ïðî ùî, áåçóìîâíî, âñ³ ìè
ïàì�ÿòàºìî. ßê ³ ïðî ïåðèïåò³¿ ïðå-
çèäåíòñüêèõ ïåðåãîí³â, êîëè íà áàç³
òðüîõ ïðîôñï³ëîê ÑóìÄÓ ñòâîðåíèé
êîîðäèíàö³éíèé êîì³òåò ç ãîëîâíîþ
ìåòîþ ïîøóêó øëÿõ³â çáåðåæåííÿ
íîðìàëüíîãî õîäó íàâ÷àëüíîãî ïðî-
öåñó çà óìîâ çàíàäòî àêòèâíî¿ ³íîä³
ïîçèö³¿ íàøèõ ñòóäåíò³â òà ñï³â-
ðîá³òíèê³â. 

Ó âèáîð÷èé æå ïåð³îä âåñíîþ
ïîòî÷íîãî ðîêó, êîëè îáèðàëè òî
ðåêòîðà óí³âåðñèòåòó, òî ñòóäåíòñü-
êîãî ðåêòîðà, òî ãîë³â ïðîôñï³ëêî-
âèõ îðãàí³çàö³é òîùî, ñòàëî çðî-
çóì³ëî: çì³íèëèñÿ âñ³ ìè, çì³íèëîñÿ
ñóñï³ëüñòâî, ³íøîþ ñòàëà ðîëü ³ ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. Îñîáëèâî öå
ïðîÿâèëîñÿ ó ñòîñóíêàõ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ ³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. Îñ-
íîâíèì çàâäàííÿì ïðîôñï³ëîê áóâ ³
çàëèøàºòüñÿ ñîö³àëüíèé çàõèñò
ïðàö³âíèê³â, àëå ÿê öå äåêëàðóâàëî-
ñÿ ðàí³øå ³ ÿê â³äáóâàºòüñÿ ñüîãîäí³
� äâ³ âåëèê³ ð³çíèö³. Òàê, ó òðàâí³ çà-
òâåðäæåíî íîâèé êîëåêòèâíèé äî-
ãîâ³ð, ùî çàõèùàº, ÿê â³äîìî, ñîö³-
àëüíî-ïðàâîâ³ ãàðàíò³¿ óí³âåðñè-

òåò³âö³â. Ïåðåä öèì, çã³äíî ç Çàêî-
íîì «Ïðî ïðîôñï³ëêè», áóâ ñòâîðå-
íèé ïðåäñòàâíèöüêèé îðãàí ³ç óí³-
âåðñèòåòñüêèõ ïðîôñï³ëîê. Ìè ïè-
øàºìîñÿ, ùî ä³ÿëüí³ñòü îñòàíí³õ �
öå çëàãîäæåíèé ìåõàí³çì, äàëåêèé
â³ä áóäü-ÿêèõ ïðîòèñòîÿíü. Àäæå îñ-
íîâí³ íàø³ çàâäàííÿ ñï³âïàäàþòü.
Ãîëîâíå � ñîö³àëüíèé çàõèñò ñï³â-
ðîá³òíèê³â, à âæå ïîò³ì ³íø³ ôóí-
êö³¿, ïðèòàìàíí³ ïðîôñï³ëêàì: êó-
ëüòóðíî-ìàñîâà, ñïîðòèâíà ðîáîòà
òîùî. ² ÿêùî ðàí³øå àäì³í³ñòðàö³ÿ
íå äóæå çâàæàëà íà âèìîãè ïðîô-
ñï³ëêè, òî ñüîãîäí³ ïðàöþºìî íà
óìîâàõ ïîâíîãî ïàðòíåðñòâà.

À æèòòÿ äàðóº íîâ³ ñþðïðèçè.
Íàïðèêëàä, äåêëàðóþ÷è ïîñò³éíå
ï³äâèùåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè îñâ³òÿ-
íàì ç 1 âåðåñíÿ 2005 ð. ââîäèòüñÿ
îïëàòà ïðàö³ â îñâ³ò³ íà îñíîâ³ ªäè-
íî¿ òàðèôíî¿ ñ³òêè (Ïîñòàíîâà ¹790
â³ä 22.08.05 ð., Ïîñòàíîâà ¹988 â³ä
01.10.05 ð. òà Íàêàç ¹557 â³ä
26.09.05 ð.). Íàïðèê³íö³ âåðåñíÿ
2005 ð. â³äáóëàñÿ íàðàäà ãîë³â ïðîô-
êîì³â ÂÍÇ, äå îñíîâíèì ïèòàííÿì
ñòàëî ââåäåííÿ ªÒÑ äëÿ îñâ³òÿíñü-
êî¿ ãàëóç³, ùî ïðèçâîäèòü äî ïîã³ð-
øåííÿ óìîâ îïëàòè ïðàö³âíèê³â, ÿê³
ìàþòü â÷åí³, ïî÷åñí³, ñïîðòèâí³
çâàííÿ òà íàóêîâ³ ñòóïåí³.

Òàê, çàïðîâàäæåííÿ äîïëàò äî
ïîñàäîâèõ îêëàä³â çà â÷åí³ çâàííÿ òà
íàóêîâ³ ñòóïåí³ çàì³ñòü ¿õ ï³äâèùåíü
ñóïåðå÷àòü âèìîãàì ñò. 57 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî îñâ³òó», ÿêîþ ïåðåä-
áà÷åíî, ùî äåðæàâà çàáåçïå÷óº ïåäà-
ãîã³÷íèì òà íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèì
ïðàö³âíèêàì ï³äâèùåííÿ ïîñàäîâèõ

îêëàä³â (ñòàâîê çàðîá³òíî¿ ïëàòí³) çà
íàóêîâ³ ñòóïåí³ òà â÷åí³ çâàííÿ. Äî
òîãî æ, ñò. 64 Çàêîíó «Ïðî îñâ³òó»
ïåðåäáà÷åíî âñòàíîâëåííÿ äîïëàòè
íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèì ïðàö³âíèêàì
çà íàóêîâèé ñòóï³íü, ÿêùî òàêà íå
ïåðåäáà÷åíà êâàë³ô³êàö³éíèìè âè-
ìîãàìè òà îá³éìàíîþ ïîñàäîþ.
Çã³äíî ç³ ñò. 48 öüîãî æ çàêîíó, íà ïî-
ñàäè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³â-
íèê³â ïðèéìàþòüñÿ ëèøå îñîáè, ÿê³
ìàþòü íàóêîâ³ ñòóïåí³.

Çì³íè, âíåñåí³ äî ïóíêòó 4 ïî-
ñòàíîâè Êàáì³íó â³ä 22 ñåðïíÿ 2005
ðîêó ¹790 ùîäî ï³äâèùåííÿ íà 7,1
â³äñîòêà ëèøå ñõåìíîãî ïîñàäîâîãî
îêëàäó, ïîã³ðøóþòü óìîâè îïëàòè
ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ìàþòü ïî÷åñí³ çâàí-
íÿ «íàðîäíèé», «çàñëóæåíèé» òà
ñïîðòèâí³  çâàííÿ, îñê³ëüêè çìåíøó-
þòüñÿ ðîçì³ðè âèïëàò, ÿê³ âèçíà÷à-
ëèñÿ çàëåæíî â³ä ïîñàäîâîãî îêëàäó,
ñôîðìîâàíîãî ç óðàõóâàííÿì ï³äâè-
ùåíü.

Òàêèì ÷èíîì, äåðæàâíà îö³íêà
ïåäàãîã³÷íîãî ÷è íàóêîâî-ïåäà-
ãîã³÷íîãî ïðàö³âíèêà, çàñâ³ä÷åíà
ïðèñâîºííÿì ð³çíîìàí³òíèõ çâàíü òà
ïðèñóäæåííÿì íàóêîâèõ ñòóïåí³â, íå
âïëèâàº íà îïëàòó çà íàâ÷àëüíå íà-
âàíòàæåííÿ òà îïëàòó êåð³âíèê³â íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ç òàêèìè çâàííÿ-
ìè ÷è ñòóïåíÿìè, ÿê³ âåäóòü âèêëà-
äàöüêó ðîáîòó òîùî.

Ââåäåííÿì íîðìè ïðî çàáîðîíó
ï³äâèùåííÿ íà 7,1% ïîñàäîâèõ îê-
ëàä³â ïðàö³âíèêàì, ÿêèì âîíè çáå-
ð³ãàëèñÿ, òàêîæ ïîã³ðøåíî óìîâè
îïëàòè ïðàö³ ïîð³âíÿíî ç íîðìîþ,
ïåðåäáà÷åíîþ â ï.4 ïîñòàíîâè Êàá-
ì³íó ¹ 70: íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ ïðà-
ö³âíèêè, ÿê³ ìàþòü â÷åíå çâàííÿ
«ïðîôåñîð», âòðåòº çà ïîòî÷íèé ð³ê
(ç 1 êâ³òíÿ, ç 1ëèïíÿ òà ³ç çàïðîâàä-
æåííÿì ªÒÑ) ïîçáàâëåí³ ïðàâà íà
ï³äâèùåííÿ ïîñàäîâèõ îêëàä³â, ÿê
öå ïåðäáà÷àëîñÿ äëÿ âñ³õ ³íøèõ
ïðàö³âíèê³â áþäæåòíî¿ ñôåðè.

Çîêðåìà, ïîñàäîâèé îêëàä ðåêòî-
ðà, ÿêèé ìàº â÷åíå çâàííÿ ïðîôåñî-

ðà, ñòàíîâèâ íà 1 ñ³÷íÿ 2005 ðîêó
1087 ãðí., à âíàñë³äîê öèõ ï³äâè-
ùåíü éîãî ðîçì³ð â ä³àïàçîí³ 1003
�1052 ãðí., îêëàä æå çàâ³äóâà÷à êà-
ôåäðè ñòàíîì íà 1ñ³÷íÿ 2005 ðîêó �
1031 ãðí., à çà ªÒÑ � 886-910 ãðí.,
ïðîôåñîðà â³äïîâ³äíî � 1001 ãðí. òà
827 ãðí.

Çàïðîâàäæåííÿì ïîñòàíîâè Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹988 çíè-
æåíî íà îäíó ïîçèö³þ ðîçì³ð òàðèô-
íîãî ðîçðÿäó äëÿ ïðàö³âíèê³â âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ²²²-²V ð³âí³â àê-
ðåäèòàö³¿, ÿê³ ìàþòü â÷åíå çâàííÿ,
àëå íå ìàþòü íàóêîâîãî ñòóïåíÿ, ùî
ñòîñóºòüñÿ ïîñàäè äîöåíòà. ßêùî â
ïîñòàíîâ³ ¹1298 äëÿ òàêèõ âèêëà-
äà÷³â ïåðåäáà÷àâñÿ ì³í³ìàëüíèé òà-
ðèôíèé ðîçðÿä 19-é, òî ç óðàõóâàí-
íÿì âíåñåíèõ çì³í ì³í³ìàëüíèé òà-
ðèôíèé ðîçðÿä äîöåíòà � 18-é.

Ó ðåçóëüòàò³ ï³äâèùåííÿ âïðî-
äîâæ 2005 ðîêó ïîñàäîâèõ îêëàä³â, ó
òîìó ÷èñë³ îïëàòè ïðàö³ íà îñíîâ³
ªÒÑ, íå â³äáóëîñÿ íàáëèæåííÿ ðîç-
ì³ðó ñåðåäí³õ ïîñàäîâèõ îêëàä³â íà-
óêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â äî
ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðà-
ö³âíèê³â ïðîìèñëîâîñò³. ßêùî íà
ïî÷àòîê ðîêó â³í ñêëàäàâ áëèçüêî
45% â³ä çàêîíîäàâ÷îãî ãàðàíòîâàíî-
ãî, òî ³ç ââåäåííÿì â ä³þ òàðèôíî¿
ñ³òêè çìåíøèâñÿ äî 38-43. Âðàõîâó-
þ÷è öå, ïðîôñï³ëêè íàïîëÿãàþòü íà
òåðì³íîâîìó âíåñåíí³ çì³í äî íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ÿê³ ðåãóëþ-
þòü îïëàòó ïðàö³ íà îñíîâ³ ªÒÑ.

Ïðåäñòàâíèöüêèé îðãàí ïðîô-
ñï³ëêîâèõ îðãàí³çàö³é ÑóìÄÓ íà
çàñ³äàíí³ 17.10.05 ð. äåòàëüíî îáãî-

âîðèâ öþ
ñèòóàö³þ
òà çâåðíóâ-
ñÿ äî ÌÎÍ
Óêðà¿íè, ÖÊ
òà îáêîìó
ïðîôñï³ëêè ç
âèìîãàìè:

1) êåð³âíè-
öòâó Óêðà¿íè âè-
êîíóâàòè ñâî¿ îá³-
öÿíêè ùîäî ïð³î-
ðèòåòíîãî ðîçâèòêó
îñâ³òÿíñüêî¿ ãàëóç³;

2) âèêëþ÷èòè íà-
óêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ³
ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³â-
íèê³â ç ïåðåë³êó ñóá�ºê-
ò³â, íà ÿêèõ ðîçïîâñþä-
æóºòüñÿ ä³ÿ Ïîñòàíîâ
ÊÌÓ  ¹1298 â³ä 30.08.
2002ð. òà ¹790 â³ä 22.08.
2005ð., à òàêîæ íàêàç ÌÎÍ
¹557 â³ä 26.09.2005ð., îñ-
ê³ëüêè ðîçì³ðè ¿õ ïîñàäîâèõ
îêëàä³â (ñòàâîê çàðîá³òíî¿ ïëà-
òè) óæå ðåãëàìåíòóþòüñÿ Çàêî-
íîì Óêðà¿íè «Ïðî îñâ³òó»;

3) ðåàë³çóâàòè âïðîâàäæåííÿ ó
ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ íîðì ñò. 57 Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñâ³òó» ñòîñîâ-
íî îïëàòè ïðàö³ îñâ³òÿí;

4) çàéíÿòè á³ëüø àêèâíó ïî-
çèö³þ ÖÊ ïðîñâ³òÿíñüêî¿ ïðîôñï³ë-
êè ùîäî âïðîâàäæåííÿ â ïîâíîìó
îáñÿç³ ñò. 57 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
îñâ³òó» ³, ÿê ïåðøèé êðîê äî öüîãî,
â³ä³çâàòè ï³äïèñè ïðåäñòàâíèê³â
îñâ³òÿíñüêî¿ ïðîôñï³ëêè ç óñ³õ öüî-
ãîð³÷íèõ äîêóìåíò³â, ùî ìàëè â³äíî-
øåííÿ äî ðåãëàìåíòóâàííÿ ïðîáëå-
ìàòè÷íèõ ïèòàíü, ïîâ�ÿçàíèõ ç îïëà-
òîþ ïðàö³ îñâ³òÿí.

Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ êîíñòðóêòèâ-
íèõ ð³øåíü ùîäî âèùåçàçíà÷åíîãî,
êîëåêòèâ ÑóìÄÓ äîìàãàòèìåòüñÿ
éîãî âèêîíàííÿ â ìåæàõ çàêîíîäàâ-
ñòâà Óêðà¿íè àæ äî ñòðàéêó.

Õî÷åòüñÿ âñå æ çàâåðøèòè íà
á³ëüø îïòèì³ñòè÷í³é íîò³. Àäæå, ÿê
ç�ÿñóâàëîñÿ íà ðåñïóáë³êàíñüêîìó
ñåì³íàð³, ÑóìÄÓ âõîäèòü äî ÷èñëà
òèõ íåáàãàòüîõ ÂÍÇ, ÿê³ âñòàíîâèëè
ìàêñèìàëüí³ ðîçì³ðè äîïëàò çà íà-
óêîâèé ñòóï³íü òà â÷åíå çâàííÿ.

Â.Î. ÁÎÐÎÂÈÊ,
ãîëîâà ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó

ïðîôñï³ëêîâèõ  îðãàí³çàö³é ÑóìÄÓ,
ãîëîâà ïðîôêîìó; 
Ë.Ã. ÎÑÒÐ³ÂÍÀ,

ãîëîâà ïðîôñï³ëêè «Âîëÿ».

5

Ірина Меркун – особистість
відома не лише в СумДУ. Пере-
дусім – як один із лідерів сту-
дентського  руху проти створен-
ня «трьох в одному», тобто СНУ,
та фальсифікації президентсь-
ких перегонів. Вона активно й
плідно діє і на новій посаді – го-
лови студентської профспілки.
Новини цієї рубрики (назва узго-
джена з Іриною) переконують: ця
організація живе у напруженому
ритмі, постійному пошуку шляхів
вирішення найактуальніших для
студентства проблем, тримає,
говорячі мовою газетних штам-
пів, руку на пульсі життя-буття
студентської молоді.

***
Активно впроваджується в

життя чергове студпроф-
комівське нововведення:
прийом до її рядів не лише
«бюджетників», а й «платників».
На фізико-технічному факуль-
теті членами студентської
профспілки стало вже 90
відсотків першокурсників, а на
мехматі – майже 100! Дещо
відстає економфак (70
відсотків), але процес триває, і
є підстави вважати, що згодом
наздожене лідерів. А от з мед-
факівцями – проблема. Немає
часу в них на профспілкові
справи. І це не відмовка, а
справді складне на
сьогоднішній день питання.
Навчальний процес у май-
бутніх медиків і без того макси-
мально ущільнений, а нещо-
давно введена  кредитно-мо-
дульна ситема, як виявилося,
ще більшого ущільнення по-
требує. Триває пошук  шляху
вирішення і цього питання. 

Що дає студентам, які
навчаються на платній основі,
членство у студентській проф-
спілці? Багато чого. І, звичайно
ж, право на отримання ма-
теріальної допомоги чи премії.
Щодо внесків, які «бюджетни-
ками» сплачуються зі стипендії
через бухгалтерію, то знайде-
не таке рішення: «платники»
вноситимуть їх через про-
форгів груп готівкою посемес-
трово, аби уникнути клопоту
щомісяця.

***
Профспілковим активом

проведено опитування сту-
дентства щодо якості надання
послуг їдальнею СумДУ. Після
ретельного опрацювання ре-
зультатів з’ясувалося, що пе-
реважна більшість опитаних
вважає суттєвими недоліками
цих послуг постійні черги «в ча-
си пік» з причини занадто
повільного обслуговування,
неякісний чай (чимало поба-

жань перейти до ситеми «паке-
тик + кип’яток») і несмачні
(причиною називається роз-
бавлення водою) соки, платні
серветки, незадовільний стан
меблів та інтер’єру, застарілий
посуд і допотопні ножі та
виделки, невчасне закриття
їдальні (о 15.00, тоді як заняття
в СумДУ проходять у дві зміни),
відсутність музики тощо.

Були відзначені і позитивні
моменти. Зокрема, велика і
зручна площа приміщення,
порівняно невисокі ціни, за-
провадження комплексних обі-
дів, відкриття студентського
кафе. Є надія, що зі зміною
керівництва відділу громад-
ського харчування (посаду
обійняв С.Л.Леонов) кількість
недоліків постійно зменшува-
тиметься, а кількість позитиву
збільшуватиметься. Тільки та-
ким чином можна зруйнувати
досить-таки стійкий стерео-
тип, що хороше харчування
існує не в їдальні СумДУ, а десь

в інших місцях. Опитування по-
казало стереотипність таких
думок, бо висловлювали їх на-
віть ті, хто не відвідував їдаль-
ню жодного разу.

***
Готується звернення до ЦК

профспілки та МОН України з
пропозицією щодо вирішення
проблеми з двомісячною про-
галиною в стипендіальному
забезпеченні тих студентів, які
після отримання звання «бака-
лавр» ідуть навчатися на 5
курс, аби отримати звання
«спеціаліст». Ми виступаємо з
пропозицією сплачувати їм за
цей «перехідний період» щось
на зразок підйомних або
вихідної допомоги. Неважли-
во, як називатимуться ці кош-
ти, головне, аби проблема бу-
ла врешті-решт вирішена, і
«двомісячна прогалина» в сти-
пендіальній кишені цих сту-
дентів зникла взагалі і на-
завжди.  

НОВИНИ ВІД ІРИНИ

СПОКІЙ НАМ ТІЛЬКИ
СНИТЬСЯ

Профспілкові справи



Алла Олексан-
дрівна ЄВГРАФОВА,

доцент кафедри жур-
налістики та філології: 

– Моє ставлення – нега-
тивне. Це абсолютно непри-

пустимо, я не бачу в цьому
естетики. Люди не розрізня-

ють, куди йдуть і чого – до
офіційного закладу чи на пляж.

Здатність же розрізняти це зако-
дована саме у вихованні. Звичай-

но, нав’язати якусь уніформу не-
можливо – студентки не сприй-

муть, але є певні традиції і тенденції,
яких варто і треба дотримуватися.

Валентина Іванівна СІГОВА,
завідувач кафедри прикладно-

го матеріалознавства і техно-
логій конструкційних матеріалів,
професор:

– У межах дозволеного – чому б ні?
Все прекрасно, якщо в міру. Я із задово-
ленням дивлюся на пристойно й охайно
вдягнених студенток. А от до яскравого
макіяжу ставлюся негативно – потрібно
бути більш природною. Як говорять, що
занадто, то не здраво.

Валерій Миколайович ВЛА-
СЕНКО, завідувач кафедри
історії, доцент:

– Негативно. Це неповага до ВНЗ,
адже існують правила ділового спілку-
вання і загальнообов’язкові стандарти.
Університет – установа офіційна, не
пляж і не місце для відпочинку. Можли-
во, студентки з оголеним животом і ве-
личезним декольте прагнуть викликати
симпатії у викладача, та на мене особи-
сто ці хитрощі не діють. Звичайно, пер-
ше враження складається під впливом
зовнішності, але оцінюються врешті-
решт знання.

Ольга Миколаївна СУМІНА, до-
цент кафедри маркетингу:

– Університет – храм науки, діловий
заклад, а тому і стиль має бути
відповідний. Коли до мене прийшли
першокурсниці – у шортах і з голими жи-
вотами – захищати роботи зі статисти-
ки, то я порадила їм почитати книгу
«Бізнес у них і у нас». Навела такий при-
клад. За кордоном жінки, які працюють у
фірмах, навіть у спеку мають одягати
колготки. Ми так, звичайно, не робимо,
але зберігати діловий стиль повинні. Не
ходять же викладачі на роботу у пляжно-

му одязі! Мені подобаються дівчатка у
коротеньких спідничках і босоніжках,
але всьому свій час і своє місце.
Зустрічають за одягом, а проводжають
за розумом. На екзамені одяг не впли-
ває на оцінку, але говорить про саму
студентку: чи вона прийшла навчатися,

займатися серйозними справами, чи
просто демонструвати свої чари.

Микола Михайлович ОЛАДА,
старший викладач кафедри при-
кладної гідроаеромеханіки, за-
ступник голови профкому:

– Є заходи розважальні, наприклад,
дискотеки, а є офіційні, до яких нале-
жать заняття. Останні потребують
відповідної форми одягу і поведінки.
Звичайно, дівчатам хочеться трішки по-
хизуватися, але повинно бути відчуття
міри, а не вседозволеності. Певним
чином, десь підсвідомо, зовнішність,
може, і впливає на ставлення. Але на
заліку чи екзамені виходжу з того,
наскільки добре людина підготовлена,
незалежно від того, у що і як одягнена.

Лідія Григорівна РИЖКОВА,
викладач кафедри журналістики
та філології, голова обласної ор-
ганізації НСЖУ:

– Надмірне захоплення модою є тим-
часовим, цим треба перехворіти. Воно
виникає, по-перше, через відсутність
внутрішньої культури. По-друге, дитина,
вириваючись з-під батьківської опіки,
домашньої цензури, прагне продемон-
струвати самостійність, шукає самови-
раження. Коли молоді люди знаходити-
муть своє внутрішнє «я», то вони і до
зовнішності будуть ставитися більш
усвідомлено, критично, незалежно. Я
бачила молодь різних регіонів, країн. За
кордоном цінується все те, що є твоїм –
твоє волосся, твої очі...  До сучасної мо-
ди ставлюся дуже спокійно, адже, поки-
нувши родинне гніздо у 14 років, перше,
що зробила сама – обрізала косу. І те-
пер тільки розумію, якою була смішною,
типовою і яку помилку зробила.

Матеріал підготувала
Вікторія ФЕСЕНКО, група ПР-33.

n ТРАДИЦІЯ І МОДА

Ìîäà � ïàí³ ïðèìõëèâà. ×îãî ò³ëüêè íå íàòåðï³ëèñÿ â³ä
íå¿ á³äîëàøí³ ïðåäñòàâíèö³ ñëàáêî¿ ñòàò³! Óÿâ³òü ñîá³,

ùå ÿêèõîñü 100 ðîê³â òîìó ñâ³òñüê³ ëåä³ âáèðàëèñÿ ó äîâã³
ñóêí³ ç êîðñåòàìè, ðîáèëè âèøóêàí³ çà÷³ñêè ³ ïèëüíî ñë³äêó-

âàëè çà òèì, ùîá øê³ðà çáåð³ãàëà á³ëèçíó (çàñìàãà ââàæàëà-
ñÿ ïðåðîãàòèâîþ ñåëÿíîê ³ ñëóæíèöü), à âæå íàø³ ñó÷àñíèö³,

ïîëþþ÷è íà ïàðóáî÷³ ñåðöÿ, ä³þòü ç òî÷í³ñòþ íàâïàêè. Ìàê-
ñèìàëüíà ì³í³ìàëüí³ñòü îäÿãó (ñï³äíè÷êè ëåäü-ëåäü ïðèêðèâà-

þòü íó äó-óæå çàñìàãë³ ñ³äíè÷êè, à êîôòèíêè � ãðóäè), ÿñêðàâèé

ìàê³ÿæ, äîâæåëåçí³ ð³çíîêîëüîðîâ³ í³ãò³, ïîâíà ñâîáîäà çà÷³ñêè � â³ä âèïàëåíèõ
îêèñëþâà÷åì õâîñòèê³â äî çåëåíèõ êîøëàòèõ ïàñì, ï³ðñèíã ó âñ³õ ìîæëèâèõ ÷àñ-
òèíàõ ò³ëà... Íåõèòðèé ïåðåë³ê ìîæå ïðîäîâæèòè êîæåí. Ñòðîêàò³  ãîëîïóç³
ä³â÷àòêà áóêâàëüíî çàïîëîíèëè âóëèö³, êàôå, òåàòðè. Ìîäà º ìîäà � ùî òóò
âä³ºø? Àëå ÷è äîðå÷íå îöå ðàäèêàëüíå ñàìîâèðàæåííÿ â óí³âåðñèòåò³, íà ïàðàõ?
Íàø êîðåñïîíäåíò çâåðíóëàñÿ äî âèêëàäà÷³â ç îäíèì-ºäèíèì çàïèòàííÿì: «ßê
Âè ñòàâèòåñÿ äî òîãî, ùî äåÿê³ ñòóäåíòêè ïðèõîäÿòü íà çàíÿòòÿ ó ì³í³-
ñï³äíè÷êàõ, ç ãîëèì ïóïêîì ³ ÿñêðàâèì ìàê³ÿæåì?»
Îòðèìàí³ â³äïîâ³ä³ ïðîïîíóºìî ÷èòàöüê³é óâàç³.
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ÂÈÊËÀÄÀÖÜÊÈÌÈ
ÂÓÑÒÀÌÈ
ïðî í³êèì îô³ö³éíî
íå îãîëîøåíèé,
òà âñå æ ³ñíóþ÷èé
â ÑóìÄÓ êîíêóðñ
íà çâàííÿ «Ì³ñ
Ãîëîïóçèê»

Ãåí³¿ � ëþäè íåñòàíäàðòí³,
ïðè÷îìó âèä³ëÿþòüñÿ ç çàãàëüíî¿
ìàñè íå ò³ëüêè ñâî¿ìè òàëàíòàìè,
àëå é ïîâåä³íêîþ, çâè÷êàìè ³ äè-
âàöòâàìè...

Íåóâàæí³ñòü çäàâíà áóëà ñó-
ïóòíèöåþ òàëàíòó. Ïðè÷îìó
âèõ³ä íà âóëèöþ ó êàïöÿõ àáî
â³äâ³äóâàííÿ ìîëî÷íî¿ êðàìíèö³
çàì³ñòü áóëî÷íî¿ áóëî äëÿ íèõ
øâèäøå íîðìîþ, í³æ âèïàäêîì.

Àíàòîëü Ôðàíñ ³íîä³ çàáóâàâ
ä³ñòàòè íîâèé àðêóø ÷è çîøèò ³
ïèñàâ íà âñüîìó, ùî òðàïëÿëîñÿ
ï³ä ðóêîþ: êîíâåðòàõ, â³çèò³âêàõ,
îáãîðòêàõ, êâèòàíö³ÿõ. Áóâàëî é
ã³ðøå � ²ñààê Íüþòîí, ïðèì³ðîì,
ÿêîñü çàì³ñòü ÿºöü çâàðèâ ñâ³é
êèøåíüêîâèé ãîäèííèê, à äðó-
æèí³ Åéíøòåéíà ïðèïàäàëî ïî
òðè÷³ ïîâòîðþâàòè îäíå ³ òåæ,
ïåðø í³æ äî âåëèêîãî ô³çèêà äî-
õîäèâ ñåíñ ¿¿ ðåïë³ê.

Äåÿê³ âåëèê³ ëþäè âçàãàë³ íå
îäðóæóâàëèñÿ. Íèí³ öèì í³êîãî
íå çäèâóºø, àëå ùå ñòî ðîê³â òî-
ìó öå ââàæàëîñÿ âåëèêèì äè-
âàöòâîì. Âîëüòåð, Äàíòå, Ðóññî,
Ñï³íîçà, Êàíò ³ Áåòõîâåí ïîìåð-
ëè ïåðåêîíàíèìè õîëîñòÿêàìè,

ââàæàþ÷è, ùî äðóæèíà ëèøå çà-
âàäèòü ¿ì òâîðèòè, à çà äîìîì ÷ó-
äîâî íàãëÿäàòèìå ³ ñëóãà.

Ùîïðàâäà, ó áóäèíêó Áåòõî-
âåíà îáñëóãà áóëà áåçñèëà äîòðè-
ìóâàòèñÿ õî÷ ÷îãîñü íà êøòàëò
ïîðÿäêó: àðêóø³ ç ñèìôîí³ÿìè é
óâåðòþðàìè áóëè ðîçêèäàí³ ïî
âñüîìó êàá³íåòó âïåðåì³øêó ç
ïëÿøêàìè ³ òàð³ëêàìè, ³ ãîðå òî-
ìó, õòî íàìàãàâñÿ ç³áðàòè ¿õ, ïî-
ðóøèâøè öåé áåçëàä! À ñàì ãîñ-
ïîäàð â öåé ÷àñ, ïîïðè áóäü-ÿê³
ïîãîäí³ óìîâè, ï³äòþïöåì á³ãàâ
ïî âóëèöÿõ ì³ñòà.

Ëþáèâ ïîãóëÿòè ³ â³äîìèé ñà-
òèðèê Ëàôîíòåí. Ïðè öüîìó â³í
ãîëîñíî äåêëàðóâàâ ðÿäêè â³ðø³â
³ ðèìè, ÿê³ ïðèéøëè â éîãî ñâ³òëó
ãîëîâó, ðîçìàõóâàâ ðóêàìè ³ ïðè-
òàíöüîâóâàâ. Íà ùàñòÿ äëÿ íüîãî,
äî òàêèõ îñîáèñòîñòåé íàðîä òîä³
ñòàâèâñÿ äîñèòü ñïîê³éíî, ³
ñàí³òàð³â í³õòî íå âèêëèêàâ.

À îñü Áàëüçàê òâîðèâ, ñòîÿ÷è
áîñîí³æ íà õîëîäí³é ï³äëîç³. Íà-
ïåâíî, îõîëîäæåííÿ ìîçêó ÷åðåç
íîãè ñïðàâä³ ÿêîñü âïëèâàº íà
ðîçóìîâèé ïðîöåñ, áî ùå îäèí
ïèñüìåííèê � Øèëëåð � ïèñàâ

ñâî¿ äðàìè, òðèìàþ÷è íîãè â êî-
ðèò³ ç êðèæàíîþ âîäîþ. Ïðî òå,
íàñê³ëüêè ÷àñòî õâîð³ëè ö³ äâà
ñâ³òèëà ë³òåðàòóðè, ³ñòîð³ÿ çà-
ìîâ÷óº.

Óò³ì, ó êîæíîãî ãåí³ÿ áóëè
ñâî¿ ñïîñîáè ñòèìóëþâàííÿ
òâîð÷îãî ïðîöåñó. Ïàãàí³í³
â³äòî÷óâàâ ñâîþ ìàéñòåðí³ñòü,
ãðàþ÷è íà ñêðèïö³ ñåðåä ìîãèë,
÷èì âèêëèêàâ íàéá³ëüø ëè-
õîâ³ñí³ ÷óòêè.

Êîìïîçèòîð Ñàðò³ òâîðèâ â
àáñîëþòíî ïîðîæí³é ê³ìíàò³ â
ï³âìîðîêó, à îñü äî éîãî êîëåãè
×èìàðîçà, íàâïàêè, ìóçà ïðèõî-
äèëà ï³ä ÷àñ ðîçãóëüíèõ âå÷³ðîê.

Ìåòîä ïèñüìåííèêà Ð³÷àðäà
Ãîóòîíà áóâ äóæå íåáåçïå÷íèé
äëÿ îòî÷óþ÷èõ: ïèøó÷è, â³í âïà-
äàâ ó òðàíñ ³, âèãîëîøóþ÷è âãî-
ëîñ ðÿäêè, áðàâ êîëþ÷å-ð³æó÷³
ïðåäìåòè � íîæ³ ÷è íîæèö³. Óñå,
ùî òðàïëÿëîñÿ éîìó ï³ä ðóêó, ìî-
ìåíòàëüíî ïåðåòâîðþâàëîñÿ íà
êëàïò³.

ßêùî ó ãåí³¿â ç�ÿâëÿâñÿ
â³ëüíèé ÷àñ, âîíè îáîâ�ÿçêîâî
çíàõîäèëè ÿêåñü õîá³. Íàéá³ëüø
åêñòðàâàãàíòí³ çàõîïëåííÿ áóëè

ó Ëåâà Òîëñòîãî. Ñïî÷àòêó ãðàô
ïî÷àâ âëàñíîðó÷íî îðàòè çåìëþ,
çáèðàþ÷è öèì âèäîâèùåì íàòîâ-
ïè ñåëÿí, ÿê³ ÷åñàëè ïîòèëèö³ ³
ñïåðå÷àëèñÿ ì³æ ñîáîþ: çáîæå-
âîë³â ïàí ÷è ïðîñòî ÷óäèòü ³ç ïå-
ðåïîþ?

Ïîò³ì áàòüêî ðîñ³éñüêî¿
³íòåë³ãåíö³¿ âäÿãíóâñÿ ÿê áîñÿê ³
ï³øîâ ó ñåëî äî ñâî¿õ êð³ïàê³â -
ïîãîâîðèòè ïðî ¿õí³ ïîòðåáè ³ ïå-
÷àë³. Ïåðåëÿêàí³ ìóæèêè ïîõîâà-
ëèñÿ â ñ³í³ â³ä ãð³õà ïîäàë³, à âå-
ëèêèé ïèñüìåííèê ìàõíóâ ðóêîþ
íà ñïðîáè çðîçóì³òè ñåëÿíñüêó
äóøó ³ çàéíÿâñÿ âèãîòîâëåííÿì
÷îá³ò, ÿê³ ðîçäàðîâóâàâ ñâî¿ì ðî-
äè÷àì ³ çíàéîìèì. Éîãî çÿòü Ì.
Ñóõîí³í òðèìàâ ïîäàðóíîê òåñòÿ
íà êíèæêîâ³é ïîëèö³, ïîðó÷ ³ç
«Â³éíîþ ³ ìèðîì».

À îñü çàõîïëåííÿ Äìèòðà
²âàíîâè÷à Ìåíäåëººâà âèÿâèëèñÿ
àáñîëþòíî ïðîñòèìè, çîâñ³ì
íîðìàëüíèìè, à ãîëîâíå � êîðè-
ñíèìè:

Ïî-ïåðøå, âåëèêèé õ³ì³ê ðîç-
ðîáèâ ñòàíäàðò äëÿ ðîñ³éñüêî¿
ãîð³ëêè, ÷èì ïðîñëàâèâñÿ íå
«ìåíøå, í³æ â³äêðèòòÿì
ïåð³îäè÷íî¿ òàáëèö³. À ïî-äðóãå,
Ìåíäåëººâ ëþáèâ âèãîòîâëÿòè
âàë³çè, ïðè÷îìó äåÿê³ ñóñ³äè ïî
âóëèö³ çíàëè éîãî ñàìå ÿê
â³äì³ííîãî ìàéñòðà âàë³çíî¿
ñïðàâè, à íå ÿê ãåí³àëüíîãî
õ³ì³êà...

ÌÀËÅÍÜÊ² ×ÓÄÀÑ²¯
ÂÅËÈÊÈÕ ËÞÄÅÉ США – ЛІДЕР

У КІЛЬКОСТІ
УВ’ЯЗНЕНИХ

Сполучені Штати Америки посіда-
ють перше місце в світі по числу лю-
дей, які відбувають свій строк у тюр-
мах. Про це говорить доповідь бюро
статистики Міністерства юстиції
США.

За даними американського Мін’юс-
ту станом на 30 липня 2004 року в аме-
риканських тюрмах знаходиться бли-
зько 2,1 мільйона чоловік. Це зна-
чить, що за ґратами знаходиться кож-
ний 138-й житель Сполучених Штатів
Америки. На кожні 100 тис. чоловік
нараховується по 726 ув’язнених. Ста-
ном на 30 липня 2003 р., на кожні 100
тис. американців приходилося 716
«зеків». За цим показником США ви-
передили всі країни світу. Друге місце
займає Великобританія, за нею йдуть
Китай, Франція, Японія та Нігерія. В
2004 році 61% населення американсь-
ких тюрем складали представники
національних та расових меншин. За
ґратами знаходились 12,6% всього не-
гритянського населення США віком
від 25 до 30 років. Частка іспаномов-
них американців в цій віковій групі
складає 3,6%, білих – 1,7%.

Від великого до смішного

n ЦІКАВИНКИ



Áåçóìîâíî, ñåðåä þíèõ âðîä-
ëèâèõ, àëå âêðàé çàêëîïîòàíèõ
ñòóäåíò³â º çàêîõàí³, ñåðöå é ðîçóì
êîòðèõ çàïîâíåí³ íå ëèøå çíàííÿ-
ìè, à é ïðåêðàñíèì äàðîì (àáî éî-
ãî î÷³êóâàííÿì) � êîõàííÿì.
Äåê³ëüêà â³äãóê³â «Ðåçîíàíñ» îò-
ðèìàâ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ â ïîïåðåä-
íüîìó íîìåð³ íåâåëè÷êîãî åñåþ
Ëþáîâ³ Áîéêî «Ïîãîâîðèìî
â³äâåðòî». Õîò³ëîñÿ á, çâè÷àéíî,
á³ëüøå, àëå æ ìàºìî òå, ùî
ìàºìîþ. Êîìóñü í³êîëè, õòîñü
ïðîñòî ñîðîìèòüñÿ, à õòîñü âçàãàë³
íå âèçíàº öüîãî ïî÷óòòÿ. Õòîñü ùå
íå âñòèã çà÷àðóâàòèñÿ, à õòîñü óæå
ðîç÷àðóâàâñÿ...

Êîëè êîõàºø, òî ÷åêàºø,
Ïðî âñå íà ñâ³ò³ çàáóâàºø,
Äóøà â³ä ìð³é «ÿñíèõ»

ãð³øèòü,
À ñåðöå êîëå òà áîëèòü.
Òàê, ïàëêå êîõàííÿ ðîáèòü ëþ-

äèíó áåçïîðàäíîþ, íå çàâæäè
ñâ³äîìîþ, à îòæå é ãð³øíîþ, âîíî

íå ìîæå ³ñíóâàòè áåç ëþáîâíî¿ ïî-
ëîâèíêè. Ïðîïîíóºìî îäèí ³ç
â³äãóê³â íà çãàäàíèé åñåé. Íàëå-
æèòü â³í ïåðøîêóðñíèö³ ãó-
ìàí³òàðíîãî ôàêóëüòåòó Â³êòîð³¿
Ì³ðîøíè÷åíêî.

� Ïðèâåðíóâ óâàãó ìàòåð³àë
«Ïîãîâîðèìî â³äâåðòî». Ðîçäóìè
àâòîðà ïðî ïðåêðàñíå ëþäñüêå ïî-
÷óòòÿ � êîõàííÿ, ïðî òå, ñê³ëüêè â
íüîìó ïðîòèð³÷, âèêëèêàëî áàæàí-
íÿ â³äãóêíóòèñÿ.

Òåìà êîõàííÿ â³÷íà, ÿê ñâ³ò.
Ñê³ëüêè ³ñíóº ëþäñòâî, ñò³ëüêè
æèâà ëþáîâ. Áàæàííÿ êîõàòè ³ áó-
òè êîõàíèì âðîäæåíå. ßêùî âîíî
íå çàäîâîëüíÿºòüñÿ � ïî÷èíàþòüñÿ

ñòðàæäàííÿ. Áóâàº é òàê, ùî, îñòà-
òî÷íî ðîç÷àðóâàâøèñü â îáðàí-
öåâ³, á³ëüøå íå õî÷åòüñÿ í³êîãî ïó-
ñêàòè áëèçüêî äî ñåðöÿ, ùîá çàõè-
ñòèòèñÿ â³ä íîâîãî óäàðó. Áåçóìîâ-
íî, àìóðí³ ñïðàâè � ð³÷ ñóòî
³íäèâ³äóàëüíà. Àëå ÿ äîòðèìóþñü
äóìêè, ùî ñïðàâæíº, ãëèáèííå ïî-
÷óòòÿ, ³ì�ÿ ÿêîìó Êîõàííÿ, çäàòí³
â³ä÷óòè ëèøå îáðàí³. Ðîçïîâñþä-
æåíà æ òàêà ñèòóàö³ÿ: â³í ³ âîíà
çóñòð³÷àëèñü, ïåðåáóâàëè ï³ä òî-
òàëüíèì âïëèâîì åìîö³é ³ áà÷èëè
âñå â ðîæåâîìó ñÿéâ³, îäðóæèëèñü,
à ïîò³ì ç�ÿñóâàëîñÿ, ùî ¿ì íåìà
ïðî ùî ãîâîðèòè, áî ð³çí³ ³íòåðå-
ñè, óïîäîáàííÿ, ïîãëÿäè íà æèò-
òÿ...

Óñå ïîâèííî ìàòè ï³ä´ðóíòÿ. ²
ñîþç ä³â÷èíè ç õëîïöåì òàêîæ.
Ìîæëèâî, òîä³ á ñòàòèñòèêà ðîçëó-
÷åíü áóëà íå òàêîþ øîêóþ÷îþ.

ПОГОВОРИМО
ВІДВЕРТО

Øàíîâíèé ÷èòà÷ó, à ùî òè äóìàºø ç ïðèâîäó òàêîãî ïî÷óòòÿ,
ÿê êîõàííÿ? Ìàºø ìîæëèâ³ñòü ïîä³ëèòèñÿ ðîçäóìàìè ç ³íøèìè ÷å-
ðåç íàøó ãàçåòó. Öå äîïîìîæå òîá³ çíàéòè îäíîäóìö³â, ðîçøèðèòè
êîëî äðóç³â, à, ìîæëèâî, é â³äíàéòè ñâîþ ñïðàâæíþ «ïîëîâèíêó»...
Äî ðå÷³, ðåäàêö³ÿ, âðàõóâàâøè áàæàííÿ ÷èòà÷³â, âèð³øèëà çàïî÷àò-
êóâàòè íîâó ðóáðèêó � «Ïîãîâîðèìî â³äâåðòî». Âåñòèìå ¿¿ àâòîð
åñåþ Ëþáîâ  Áîéêî, ñòóäåíòêà ãðóïè ÆÒ-52.

Університет – це не тільки пари, навчан-
ня, підручники та посібники, а ще й великі
можливості для розкриття своїх талантів. І не
лише фахових. Знання знаннями, це само со-
бою, а є ще й фізичне виховання, запорука
здоров’я. Можна ствердити, що воно в СумДУ
переживає друге відродження, самостійне і в
якійсь мірі незалежне.

У березні 2005 року на базі СумДУ відкритий
адміністративний спортивний клуб. На сьогодні у ньому
займається 737 спортсменів, серед яких 10 майстрів
спорту, 56 кандидатів у майстри. Основним завданням
клубу є залучення усіх верств університетівців до занять
фізичною культурою і спортом, а також організація і прове-
дення загальноуніверситетських, районних, міських та об-
ласних спортивних заходів.

У спортивному клубі є команда майстрів – «Університет»,
яка два останніх роки поспіль перемагає на чемпіонаті Ук-
раїни серед вищих навчальних закладів, а в сезоні 2004-2005
років стала срібним призером чемпіонату країни серед
майстрів першої ліги. Це дало їй право виступати у вищому
дивізіоні, де вона робить уже перші кроки. На жаль, поки що не
дуже вправні. Новачку важкувато потіснити з «насиджених» місць
команди, що грають там далеко не перший рік. Та все ж хлопці на
чолі з головним тренером С.Пєсоцьким намагаються демонстру-
вати цікаву гру та проявляти вольовий характер. Отже, є надія, що
надалі крокуватимуть упевненіше. 

Щодо баскетбольної команди «Уніхім», то вона в цьому році
зайняла 5 місце серед команд першої ліги. Посідають призові
місця і спортсмени з таких видів спорту, як стрільба з лука, хокей
на траві, біатлон. Останнім часом зацікавлення в цих видах спорту
зросло як студентів, так і викладачів.

Серед вихованців спортивного клубу чимало спортсменів,
котрі виступають у збірних командах України. У рамках універсіади
серед вищих навчальних закладів вони підіймалися на найвищу
п’єдестальну сходинку в баскетболі, футзалі, плаванні, дзюдо,
спортивному орієнтуванні. СумДУ ні в чому не поступається іншим
вищим навчальним закладам області, де є кафедри олімпійського
і професіонального видів спорту. 

При кафедрі фізичного виховання і спортивному клубі відкрито
спортивні секції майже з усіх видів спорту, а саме: футболу, футза-
лу, легкої атлетики, лижних гонок, біатлону, баскетболу, волейбо-
лу, спортивного орієнтування тощо. Кожна дозволяє студентству з
користю і цікавістю проводити свій вільний час. 

Велика заслуга у розвитку фізичного виховання в СумДУ нале-
жить викладачам, які є майстрами та кандидатами у майстри
спорту. Це Юрій Костянтинович Берест, Сергій Миколайович
Пєсоцький,  Ігор Трохимович Винокур, багато інших.

Тож повні сил та наснаги спортсмени СумДУ випробовують на
міцність не лише «граніт науки»,  а й своїх суперників на спортив-
них майданчиках та в спортивних залах. Щасти їм!

Андрій Манурін,
Ігор Бондар,

студенти групи ЖТ-52.

РІВНЯННЯ НА
СПОРТСМЕНІВ
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Ìîëîä³ñòü, êðàñà, äðóç³, ñòó-
äåíòñüê³ ðîêè � ùî ìîæå áóòè
êðàùèì? Çäàºòüñÿ, í³ùî íå çðóé-
íóº öåé ïðåêðàñíèé ðîæåâèé ñâ³ò
ìð³é, êîõàííÿ, ñïîä³âàíü ³ íàä³é.
Àëå êîëè ìè õâîð³ºìî, â³ä÷ó-
âàºìî á³ëü, ñëàáê³ñòü � æèòòÿ ñòàº
íåö³êàâèì ³ íóäíèì. Ó òàê³
ïåð³îäè çàáóâàºìî ïðî âñ³ êðàù³ ìîìåí-
òè â æèòò³ ³ áàæàºìî ò³ëüêè îäíîãî �
øâèäêîãî îäóæàííÿ. Òîä³ ò³ëüêè ³ ïî÷è-
íàºìî ö³íóâàòè ñâîº çäîðîâ�ÿ, ðîçóì³òè
éîãî ö³íó é óòâåðäæóâàòèñÿ â äóìö³, ùî
òâåðäèé ôóíäàìåíò çäîðîâî¿ ëþäèíè çà-
êëàäàºòüñÿ, ïî÷èíàþ÷è ç äèòÿ÷èõ òà
þíàöüêèõ ðîê³â.

Ùîá íàãàäàòè ïðî öå ñòóäåíòñòâó ³
ïðîéäå çíîâó â ÑóìÄÓ ì³ñÿ÷íèê çäî-
ðîâ�ÿ. Ñàìå â ðàìêàõ éîãî ïðîâåäåííÿ ó
ãóðòîæèòêó ¹2 â³äêðèëè ñòóäåíòñüêó
ñîö³àëüíó ñëóæáó ðàçîì ³ç ³íôîð-
ìàö³éíî-êîíñóëüòàòèâíîþ ñëóæáîþ îá-
ëàñíîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ
ìîëîä³, äî ÿêî¿ çàëó÷åí³ ìåäè÷í³ ïðà-
ö³âíèêè. Òåïåð êîæåí ñòóäåíò ìîæå â
ñïåö³àëüíî îáëàäíàíîìó êàá³íåò³, àáñî-
ëþòíî áåçêîøòîâíî, à ãîëîâíå � àíî-
í³ìíî, îòðèìàòè êîíñóëüòàö³þ ã³íåêîëî-
ãà, íàðêîëîãà, âåíåðîëîãà òà þðèñòà. Òà-
êîæ ó ê³ìíàò³ ñàìîï³äãîòîâêè â³äêðèòî
âèñòàâêó øâåäñüêîãî ïðåäñòàâíèöòâà ï³ä

íàçâîþ «Íàðêîòèê � óáèâöÿ». Â³äâåðòî
êàæó÷è, ðîçãëÿäàþ÷è ïðåäñòàâëåí³ íà
âèñòàâö³ ôîòî, íà ÿêèõ çîáðàæåíî ìîëî-
äèõ ëþäåé, ÷è¿ äîë³ âæå çãóáèëè íàðêî-
òèêè, ñòàº ñòðàøíî ³ æàõëèâî íà äóø³.
Çàçíà÷åíî ³ñòîð³¿ êîæíîãî ç íèõ, çîáðà-
æåíî áåçíàä³éí³ ïîñì³øêè Â²Ë-³íô³êîâà-
íèõ, ãîðåì çàïëàêàí³ î÷³ áàòüê³â.

Êð³ì öüîãî â ãóðòîæèòêó îðãàí³çóâà-
ëè ëåêö³þ ç âåíåðîëîãîì, à òàêîæ ó àê-
òîâ³é çàë³ óí³âåðñèòåòó � ëåêö³þ ç ë³êà-
ðåì-ã³íåêîëîãîì. Îõî÷èõ ïîñëóõàòè âèÿ-
âèëîñÿ ïîíàä 300 ñòóäåíò³â, óñ³ áàæàþ÷³
îòðèìàëè áóêëåòè «Öåíèòå çäîðîâüå �
âûáåðèòå áåçîïàñíîå ïîâåäåíèå». Ñòó-
äåíòè, ÿê³ çàö³êàâèëèñÿ çì³ñòîâíîþ ðîç-
ïîâ³ääþ ñïåö³àë³ñòà, çàáàæàëè ùå çóñ-
òð³òèñÿ. Òàêîæ â³äáóëàñÿ ëåêö³ÿ ë³êàðÿ-
íàðêîëîãà, þðèñòà. Ñòóäåíòè ïî÷óëè áà-
ãàòî êîðèñíîãî ³ ö³êàâîãî, à äîïèòëèâ³ îò-
ðèìàëè ïîâíó â³äïîâ³äü íà ïîñòàâëåí³
çàïèòàííÿ.

Çàðàäè çäîðîâèõ ³ á³ëîñí³æíèõ
ïîñì³øîê ñòóäåíò³â óí³âåðñèòåòó ïðîâå-

äåíà ï³äãîòîâêà ðîáîòè ç äåêàíàòàìè ùî-
äî ïëàíîâîãî ìåäè÷íîãî îãëÿäó ñòó-
äåíò³â, à ñàìå � îáñòåæåííÿ ñòîìàòîëî-
ãîì. Àäæå ùèðà ïîñì³øêà ñâ³ä÷èòü ïðî
ì³öíå çäîðîâ�ÿ ëþäèíè.

Âèùåçàçíà÷åí³ çàõîäè � öå ëèøå ïî-
÷àòîê óñüîãî îçäîðîâ÷îãî êóðñó, ÿêèé
ï³äãîòóâàëè íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïîçàíàâ-
÷àëüíî¿ ðîáîòè Ã.Ì. Êîñò³íà òà ôàõ³âåöü
Ñ.Ï. Íåäáàé. Àäæå ç 26 æîâòíÿ ðîçïî-
÷èíàºòüñÿ öèêë ëåêö³é (à ¿õ ìàº áóòè
áëèçüêî 16!) ïðîñâ³òíèöüêîãî öåíòðó
«Ñâ³òëî» ç ïåðåãëÿäàííÿì ñïåö³àëüíèõ
â³äåîô³ëüì³â, àíêåòóâàííÿì ³ ö³êàâèìè
ðîçïîâ³ääÿìè íà òåìó: «Çäîðîâèé ñïîñ³á
æèòòÿ». Òîæ óñ³, õòî áàæàº çáàãàòèòè ñâî¿
çíàííÿ çàðàäè çáåðåæåííÿ âëàñíîãî çäî-
ðîâ�ÿ, íå âòðà÷àéòå íàãîäè â³äâ³äàòè
ö³êàâ³ çóñòð³÷³ ç ôàõ³âöÿìè ìåäèöèíè. ²
ùå ðàç ïåðåêîíàòèñÿ â òîìó, ùî
íàéá³ëüøà ö³íí³ñòü íàøîãî æèòòÿ � çäî-
ðîâ�ÿ.

²ííà ÏÈÐ²Ã,
ãðóïà ÆÒ-41.

У рамках спартакіади
СумДУ з футболу між
збірними командами фа-
культетів відбувся турнір, у
якому брали участь 6
колективів. До збірних ко-
манд увійшли, безумовно ж,
найкращі гравці. 

Боротьба точилася запек-
ла, учасники демонстрували
часом дуже пристойну гру.
Кожен заслуговував на пере-
могу, але гра є гра – повинні
ж бути і переможені.

Навіть непогода в ос-
танній день змагань не зіпсу-
вала настрій переможцям
турніру – інженерному фа-
культету, друге місце – у ко-
манди механіко-математич-
ного, а замкнув трійку при-
зерів – гуманітарний.

*
З футболу почалася вже ХІІІ спартакіада ме-

дичного факультету серед курсів. Перемогли
четвертокурсники, другими стали третьокурс-
ники, а третє місце у студентів другого курсу.
Відбувся вже і традиційний «День здоров’я» у

першокурсників. На дистанції 1000 м серед
дівчат перемогла Т. Шарпило, слідом за нею
фінішували Т. Ященко та О. Тимченко, а серед
хлопців на дистанції 3000 м переміг М.Ільченко,
друге і третє місця в С.Борща та Б. Мадяра.

На фото: старт до перемоги в кросі
на медичному факультеті.

НОВИНИ СПОРТУ

БЕРЕЖІТЬ НАЙБІЛЬШУ
ЦІННІСТЬ – ЖИТТЯ!

n МІСЯЧНИК ЗДОРОВ’ЯЧИ ЛЕДАЧІ ВИ?
Çà êîæíå «òàê» � 1 î÷êî, «í³» � 0 î÷îê.
1. Êîëè ÿ âäîìà íå îäèí, òî í³êîëè íå ï³ä³éìàþ òåëåôîííî¿

òðóáêè, ñïîä³âàþ÷èñü, ùî öå çðîáèòü õòîñü ³íøèé. Êîëè æ ñàì,
òî ïåðå÷åêàþ òðè-÷îòèðè äçâ³íêè ïåðåä òèì, ÿê â³äïîâ³ñòè.

2. ×àñòî çàï³çíþþñÿ íà ðîáîòó ÷è íà çóñòð³÷, òîìó ùî ç³ñêà-
êóþ ç ë³æêà â îñòàííþ õâèëèíó.

3. Îá�¿æäæàþ àâòîìîá³ëåì ì³ñöÿ ïàðêîâêè ïî ê³ëüêà ðàç³â
ó ïîøóêàõ ì³ñöÿ, â³ä ÿêîãî íå òðåáà áàãàòî éòè ï³øêè.

4. Íå á³ãàþ, íå õîäæó ï³øêè, íå ¿æäæó íà âåëîñèïåä³, íå
çàéìàþñÿ ñïîðòîì. Ô³çè÷íå íàâàíòàæåííÿ íàìàãàþñÿ îáìåæó-
âàòè.

5. Äèâëþñÿ òåëåâ³çîð àáî ÷èòàþ çàâæäè ëåæà÷è íà äèâàí³.
6. Ùîäíÿ ïðèñâÿ÷óþ äâ³  ãîäèíè áàéäèêóâàííþ: ðîçì³ðêî-

âóþ, ìð³þ ÷è ïðîñòî äèâëþñÿ áåçäóìíî íàâêîëî.
7. Ï³ñëÿ ðîáîòè ð³äêî øóêàþ ÿêåñü íîâå çàéíÿòòÿ.
8. ßêùî ïîðó÷ íåìàº óðíè äëÿ ñì³òòÿ, òî ÷àñòî êèäàþ éîãî

íà çåìëþ.
Â³ä 8 äî 6 î÷îê: âè íàïðî÷óä ë³íèâ³. Íàâðÿä ÷è õòîñü çâè-

íóâàòèòü âàñ ó íàäì³ðí³é àêòèâíîñò³ � òóò ó âàñ íåìàº êîíêó-
ðåíò³â. Îäíàê âàðòî áóëî á äîêëàñòè á³ëüøå çóñèëü. Ìîæëèâî,
ë³íîù³ ñòîÿòü íà çàâàä³ ó âàø³é êàð�ºð³, çàâàæàþòü ó ñòîñóíêàõ
ç îòî÷óþ÷èìè, áî âîíè çìóøåí³ êîìïåíñóâàòè âàøó áåçä³ÿëü-
í³ñòü, à öå äðàòóº.

Â³ä 5 äî 3 î÷îê: ÿê ³ ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ëþäåé, âè
ñõèëüí³ äî ë³íîù³â. Àëå, ìîæíà ñêàçàòè, ùî âè â ìåæàõ íîðìè.

Â³ä 2 äî 0 î÷îê: ó âàñ íåìàº íàâ³òü íàòÿêó íà ë³íü. À êðàé-
íîù³, ÿê êàæóòü, øê³äëèâ³. Ìîæëèâî, âàðòî õî÷à á äåÿêèé ÷àñ
ïðîâîäèòè â áåçä³ÿëüíîñò³. Íå âèêëþ÷åíî, ùî öå áóäå äëÿ âàñ
êîðèñíî.

Найбільші цінності – життя, кохання...
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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 

У професора 
Леоніда Аншеловича Фільштинського
– ЮВІЛЕЙ
¬≥Ú‡∫ÏÓ
‚≥‰ÓÏÓ„Ó
ÔÂ‰‡„Ó„‡
≥ ‚˜ÂÌÓ„Ó,
ÁË˜ËÏÓ
Á‰ÓÓ‚íˇ,
Ú‡Î‡ÌÓ‚ËÚËı,
Ì‡ÔÓÎÂ„ÎË‚Ëı
ÒÚÛ‰ÂÌÚ≥‚!
« ÓÒË
Ú‡ ‚Ó‰Ë ¬‡Ï!
–ÂÍÚÓ‡Ú,
ÔÓÙÒÔ≥ÎÍÓ‚ËÈ
ÍÓÏ≥ÚÂÚ,
Â‰‡Íˆ≥ˇ „‡ÁÂÚË
ì–ÂÁÓÌ‡ÌÒî

Íî íà ñåé ðàç, íå îãðàíè÷èâàÿñü
êà÷åñòâîì, îíè ðåøèëè áðàòü è êî-
ëè÷åñòâîì. Äâå èç ñåìè êîìàíä,
ïðåäñòàâëÿþùèõ Ñóìñêóþ îáëàñòü
íà ôåñòèâàëå, «èç Ïîëèòåõà âûøëè»

� ýòî è âñåì èçâåñòíîå «Ò³êå_Ò³õî»
è ìîëîäûå (ïî âîçðàñòó), çåëåíûå
(ïî öâåòó ôîðìû) è ïåðñïåêòèâíûå
(ïî îòçûâàì æþðè) «Êîíûêû».

Îáå êîìàíäû âûñòóïàëè íà äî-
ñòàòî÷íî âûñîêîì óðîâíå, íî åñëè
«Êîíûêû» äåáþòèðîâàëè, òî äëÿ
«Ò³êå_Ò³õî»  ýòî áûë ñêîðåå áåíå-
ôèñ. Ðåøåíèå î âðåìåííîì ïðåêðà-
ùåíèè èãð â Àññîöèàöèè ÊÂÍ Óê-
ðàèíû (ìîòèâèðîâàííîå æåëàíèåì
äàòü äîðîãó ìîëîäûì � òî åñòü «Êî-
íûêàì») áûëî ïðèíÿòî åùå çàäîëãî
äî ïîåçäêè, è ïîýòîìó êîìàíäà ìîã-

ëà èãðàòü â ñâîå óäîâîëüñòâèå, íå
îðèåíòèðóÿñü íà ðåçóëüòàò. Òàê îíà
è ñäåëàëà. Âïðî÷åì, óäîâîëüñòâèå
îò âûñòóïëåíèÿ «Ò³êå_Ò³õî»  ïîëó-
÷èëè íå òîëüêî ñàìè ó÷àñòíèêè, íî
è âåñü çðèòåëüñêèé çàë. ×óòü ìåíåå
îíî ïðèøëîñü ïî äóøå ÷ëåíàì æþ-
ðè � ñóäÿ ïî îöåíêàì, êîòîðûå ìîã-
ëè áûòü è âûøå, è ñîâñåì íå ñîîò-
âåòñòâîâàëè ñèëå àïëîäèñìåíòîâ è
ãðîìêîñòè ñìåõà çðèòåëåé. Òåì íå
ìåíåå, çàíÿâ âòîðîå ìåñòî è ñòàâ ëà-
óðåàòîì ôåñòèâàëÿ, «Ò³êå_Ò³õî»
ïîëó÷èëî îò ÀÊÓ ïðåäëîæåíèå âû-
ñòóïàòü â ×åìïèîíàòå Àññîöèàöèè.
Íåñîìíåííî, ýòî âûñîêèé ïîêàçà-
òåëü, òàê êàê èç 109 êîìàíä-ó÷àñò-
íèö ôåñòèâàëÿ äëÿ âûñòóïëåíèÿ â
×åìïèîíàòå áûëè îòîáðàíû âñåãî
ëèøü äåâÿòü, è âñå æå «Ò³êå_Ò³õî»

îñòàëîñü ïðè ñâîåì ìíåíèè è â ýòîì
ãîäó áîðîòüñÿ çà ÷åìïèîíñòâî ÀÊÓ
íå áóäåò, à ïîïðîáóåò ñâîè ñèëû â
Þæíîé ëèãå ÊÂÍ.

À «Êîíûêû»  â ýòîì ñåçîíå áó-
äóò èãðàòü â Êóáêå Àññîöèàöèè, òî
åñòü ïîéäóò ïî ïóòè áîëüøèíñòâà
íîâè÷êîâ ôåñòèâàëÿ. Â öåëîì èõ
âûñòóïëåíèå ïîëó÷èëî î÷åíü ïîëî-
æèòåëüíûå îòçûâû è îçâó÷åííûå
òàì æå íà ôåñòèâàëå îïòèìèñòè÷-
íûå ïðîãíîçû íàâåðíÿêà ñáóäóòñÿ â
ñêîðîì âðåìåíè, òåì áîëåå, ÷òî «Êî-
íûêàì» åñòü ó êîãî ó÷èòüñÿ è íà êî-
ãî ðàâíÿòüñÿ äàæå â ñòåíàõ ñâîåãî
âóçà.

Ýòî íå ß
È íà ôîòî âîîáùå-òî íå îíè.
Õîòÿ îäíè � ïåðåä îòúåçäîì â
Îäåññó, à âòîðûå � óæå â íåé.

Традиционно прово-
димый в Одессе фести-
валь команд КВН «Жем-
чужина у моря» и в этом
году не изменил свое
место дислокации. И
именно в Одессе про-
должили традицию сво-
их успешных выступле-
ний КаВээНщики СумГУ.

ÎÄÅÑÑÀ 2005

Ó ë³òåðàòóðí³é â³òàëüí³ ïðîâåäåíî çàõ³ä «Ñèì-
âîëè ìîº¿ äåðæàâè». Ìåòà � íàö³îíàëüíî-
ïàòð³îòè÷íå âèõîâàííÿ ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³. Ïåð-
øîêóðñíèê³â îçíàéîìèëè ç ³ñòîðè÷íèì ìèíóëèì
Óêðà¿íè, ¿¿ ñèìâîë³êîþ, ï³ñíÿìè, îáåðåãàìè. Íàé-
êðàùèìè ââàæàëèñÿ ïåðåöü, ÷àñíèê, êàëèíà, âåðáà,
òîïîëÿ, ìàëüâà, ÷îðíîáðèâö³, áàðâ³íîê òà áàãàòî
³íøèõ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð.

Ñòóäåíòè ä³çíàëèñÿ ïðî ³ñòîð³þ ã³ìíó Óêðà¿íè,
â³ä éîãî ñòâîðåííÿ äî âèçíàííÿ. À òàêîæ ïðî ñè-

íüî-æîâòèé ïðàïîð òà ãåðá ³ ïðî ¿õ ì³ñöå â ñèì-
âîë³ö³  Óêðà¿íè. Íå ìîãëè îáìèíóòè óâàãîþ é óê-
ðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ ï³ñí³, ùî íå òüìÿí³º ç ïëèíîì
÷àñó.

Îðãàí³çàòîðè çàõîäó, � ãîëîâíèé á³áë³îòåêàð ç
ìàñîâî¿ ðîáîòè À.Ï. Êðåêøèíà, òà ôàõ³âåöü
â³ää³ëó ïîçàíàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè Í.Ñ. Ë³íüêîâà, �
ï³äãîòóâàëè ö³êàâó â³êòîðèíó.

Íà ôîòî: ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàõîäó â
ë³òåðàòóðí³é â³òàëüí³

«УКРАЇНА – ГОРДІСТЬ МОЯ»

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ
ВАШОГО ЖИТТЯ

1. Äàâàéòå ëþäÿì á³ëüøå, í³æ âîíè
î÷³êóþòü, ðîá³òü öå ç ðàä³ñòþ.

2. Íå â³ðòå âñüîìó, ùî ÷óºòå, âèòðà÷àé-
òå âñå, ùî ìàºòå, òà ñï³òü, äîêè
ñïèòüñÿ.

3. Êîëè Âè êàæåòå: «ß òåáå ëþáëþ», �
êàæ³òü ïðàâäó.

4. Êîëè âè êàæåòå: «Ìåí³ øêîäà», �
äèâ³òüñÿ ëþäèí³ ó â³÷³.

5. Îñâ³ä÷óéòåñü êîõàí³é ùîíàéìåíøå
çà ø³ñòü ì³ñÿö³â äî âåñ³ëëÿ.

6. Í³êîëè íå ñì³éòåñÿ ç ÷óæèõ ñí³â òà
ìð³é.

7. Ó êîíôë³êò³ áîð³òüñÿ ÷åñíî, íå íàçè-
âàþ÷è ³ìåí.

8. Íå ñóä³òü ïðî ëþäåé, äèâëÿ÷èñü íà
¿õí³õ ðîäè÷³â.

9. Ãîâîð³òü ïîâ³ëüíî... ìèñë³òü øâèäêî.
10. Êîëè õòîñü ïðî ùîñü Âàñ çàïèòóº, à

Âè íå õî÷åòå â³äïîâ³äàòè, ïîñì³õ-
í³òüñÿ ³ çàïèòàéòå: «×îìó Âè õî÷åòå
öå çíàòè?»

11. Çàòåëåôîíóéòå ìàì³!
12. Íå äîçâîëÿéòå ìàëåíüê³é ñóïåðå÷ö³

çðóéíóâàòè âåëèêó äðóæáó.
13. Êîëè Âè ðîçóì³ºòå, ùî çðîáèëè ïî-

ìèëêó, íåãàéíî ñïðîáóéòå ¿¿ âèïðàâè-
òè.

14. Ïîñì³õàéòåñÿ, â³äïîâ³äàþ÷è íà
äçâ³íîê. Òîé, õòî òåëåôîíóº, â³ä÷óº
öå ç Âàøîãî ãîëîñó.

15. Ïðîâîäüòå äåÿêèé ÷àñ íà ñàìîò³.
16. Çðîçóì³éòå: ³íîä³ ìîâ÷àííÿ � êðàùà

â³äïîâ³äü.
17. Ñïåðå÷àþ÷èñü ³ç êîõàíèìè, ãîâîð³òü

ïðî ïîòî÷íó ñèòóàö³þ � íå ïðèãàäóé-
òå ìèíóëå.

18. ×èòàéòå ì³æ ðÿäêàìè.
19. Ïåðåäàâàéòå ³íøèì ñâî¿ çíàííÿ � öå

ñïîñ³á äîñÿãòè áåçñìåðòÿ.
20. Ñòàâòåñÿ ³ç í³æí³ñòþ äî Çåìë³.
21. Íå âòðó÷àéòåñÿ ó ÷óæ³ ñïðàâè.
22. Íå äîâ³ðÿéòå ÷îëîâ³êîâ³ ÷è æ³íö³,

ÿê³, ö³ëóþ÷èñü ³ç âàìè, íå çàïëþùó-
þòü î÷åé.

23. Ðàç íà ð³ê âèðóøàéòå òóäè, äå Âè ùå
íå áóëè.

24. Ïåðåä òèì, ÿê ïîðóøóâàòè ïðàâèëà,
âàðòî ¿õ âèâ÷èòè.

25. Ïàì�ÿòàéòå, ùî íå îòðèìàòè áàæà-
íîãî � öå  ³ º ³íîä³ âåç³ííÿ.

26. Ïàì�ÿòàéòå, ùî Âàøå «ß» � öå
ê³íöåâèé ïóíêò Âàøî¿ ïîäîðîæ³.

27. Ñòàâòåñÿ äî êîõàííÿ ³ ïðèãîòóâàííÿ
¿æ³ ç ëåãê³ñòþ. 

Ðîçêàæ³òü ïðî ö³ ïîðàäè ñâî¿ì
ð³äíèì, áëèçüêèì, äðóçÿì. Ùàñòè Âàì!
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РЯДКОМ
*
В СумДУ відкрита ще одна нова
спеціальність – «Бізнесадміні-
стрування» (післявузівська під-
готовка).
*
У неділю, 16 жовтня, о 7.40 ранку
невідомий зателефонував до
міліції і повідомив, що СумДУ
заміновано. Правоохоронні орга-
ни вжили відповідних заходів
безпеки, внаслідок чого не відбу-
лися заняття у заоочників та на
підготовчих курсах. Тривога вия-
вилася безпідставною. Ведеться
розслідування.
*
У виставковій залі концерну «Укр-
росметал відкрилася виставка
«Освіта Сумщини». Експозиція
Сумського державного універси-
тету одна з найбільших і най-
цікавіших.
*
На гуманітарному факультеті
пройшов «День відкритих две-
рей», на якому побувало близько
150 потенційних абітурієнтів (ра-
зом із батьками). Традиційно
найбільше – з обласного центру
та Сумського району. Присутніх
ознайомили з роботою як фа-
культету в цілому, так і окремих
його кафедр.
*
Британська Рада в Україні
профінансувала видання чотири-
томного навчального посібника
«Основи стійкого розвитку», роз-
робленого кафедрою економіки
СумДУ.  В методичний комплект
входять базовий підручник, прак-
тикум для студентів університету,
посібник для перепідготовки
фахівців, а четвертий том – для
масового читача. На Всеук-
раїнській конференції зі сталого
розвитку, що відбулася в Одесі,
керівник проекту і завідувач ка-
федри економіки Л.Г.Мельник до-
повів про результати реалізації
видавничого проекту і презенту-
вав усі чотири книги. Вони отри-
мали високу оцінку учасників кон-
ференції, серед яких були
керівник Міністерства екології та
природних ресурсів  П.М.Ігнатен-
ко, голова комітету Верховної Ра-
ди з питань екології та природних
ресурсів Г.Б.Руденко, представ-
ники МОН України.
У столичному виданні «Парла-
ментські слухання» вміщені ма-
теріали про роботу професорів
СумДУ Л.Г.Мельника та С.М.Ілля-
шенка з питань інформаційного
суспільства.
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13 æîâòíÿ ïðèì³ùåííÿ ¿äàëüí³ ÑóìÄÓ ïîïîâíèëîñü ³ùå îäí³ºþ
ãåîãðàô³÷íîþ íàçâîþ � ïîðÿä ³ç «Ìåðèä³àíîì», óëþáëåíèì áóôåòîì
ñòóäåíòñòâà, ç�ÿâèâñÿ «Åêâàòîð» �  ñòóäåíòñüêå êàôå, ïðåòåíäåíò íà
çâàííÿ «âñåíàðîäíîãî» óëþáëåíöÿ. Ïðàâî ïåðåð³çàòè ÷åðâîíó ñòð³÷êó
áóëî íàäàíî îáîì íàøèì ðåêòîðàì � À.Âàñèëüºâó òà Â.×åï³êó.

Â³äêðèòòÿ êàôå, ÿê çàäóìàëè îðãàí³çàòîðè, â³äáóëîñÿ ó ôîðì³
Îñ³ííüîãî áàëó. ² öå ä³éñíî áóâ ñïðàâæí³ñ³íüêèé áàë. Ò³ëüêè óÿâ³òü:
ïðåêðàñí³ ä³â÷àòà ó âå÷³ðí³õ ñóêíÿõ, åëåãàíòí³ ÷îëîâ³êè, ïåðøèé âàëüñ,
òàíöþþ÷èé ðåêòîð... � ÿêà ðîìàíòèêà! Ö³êàâ³ êîíêóðñè (îñîáëèâî
âðàçèëà êîìàíäà àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ñï³âàëà äèòÿ÷ó ï³ñåíüêó «ï³ä ÷óéíèì
äèðèãóâàííÿì» À.Êîñò³íî¿, ðåæèñóðà � Â.Áîáèðåíêà, íà÷àëüíèêà
îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì�¿ òà ìîëîä³), çàïàëüí³ òàíö³, âåñåë³
ïîñì³øêè � âñå öå ïàíóâàëî òîãî âå÷îðà. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî òàêèé
íàñòð³é öàðèòèìå ó êàôå çàâæäè.

Â³äòåïåð ñòóäåíòè ìîæóòü ïðîâîäèòè ñâ³é ÷àñ ó öüîìó ÷óäîâîìó
êóòî÷êó â³äïî÷èíêó: ïîäèâèòèñÿ ôóòáîëüíèé ìàò÷ óëþáëåíî¿ êîìàíäè,
ïîãðàòè â á³ëüÿðä, âèïèòè ïèâà, âçÿòè ó÷àñòü ó òåìàòè÷íîìó âå÷îð³ ³
ïðîñòî ïîñèä³òè ðàçîì ³ç äðóçÿìè. Íàâ³òü, ÿê âèñëîâèëèñÿ âåäó÷³, º
íàä³ÿ, ùî ÷àñ, ïðîâåäåíèé ó êàôå, íå ïåðåâèùèòü ÷àñ, ïðîâåäåíèé íà
ïàðàõ.

Àëå êðàùå îäèí ðàç ïîáà÷èòè âñå íà âëàñí³ î÷³, àí³æ ïî÷óòè ïðî öå
ç ãàçåò ÷è â³ä äðóç³â. Êàôå ïðàöþº ùîäíÿ, êð³ì âèõ³äíèõ (ïðè
íåîáõ³äíîñò³ � é ó âèõ³äí³). Òàì ìîæíà ïðîâîäèòè íà çàìîâëåííÿ òàê³
çàõîäè, ÿê ñâÿòêóâàííÿ äí³â íàðîäæåííÿ, þâ³ëåéíèõ äàò ãðóïè,
ôàêóëüòåòó òîùî. Ó âàñ º ³íø³ ïðîïîçèö³¿ � çâåðòàéòåñÿ ó ñòóäðåêòîðàò.
À òèì, õòî ùå íå â³äâ³äàâ íîâå êàôå, ìè ãîâîðèìî: ï³øëè!

Ñâ³òëàíà ÏÎÏÎÂÀ, Àðòåì ÊÈÐÈËÅÍÊÎ (ôîòî),
ñòóäåíòè ãðóïè ÆÒ-41.

Відомий  уже не перший рік кон-
курс «Золотий Інтеграл» відбу-
деться 27-28 жовтня. Другий день
його проведення закінчиться оста-
точним підбиттям підсумків у за-
гальному заліку і нагородженням
лауреатів. Проведення ж гала-кон-
церту, в якому візьмуть участь пе-
реможці «Золотого Інтегралу-
2005», планується на 3 листопада.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України   № 518,  підписаним
7 вересня 2005 року, Сумський державний університет, студенти якого вибо-
роли в минулому навчальному році 24 призових місця на всеукраїнських
предметних олімпіадах (4 перших, 5 других та 15 третіх), посів ТРЕТЄ місце
серед усіх вищих навчальних закладів України. Поступився лише Київському
національному університету ім. Т. Шевченка (33 призових місця) та
Національному технічному університету України «Київський політехнічний
інститут» (26 призових місць). Серед класичних же університетів наш на-
вчальний заклад посів ДРУГЕ місце, пропустивши вперед лише Київський
національний університет ім. Т. Шевченка.

НАШІ РЕКТОРИ ВІДКРИЛИ “ЕКВАТОР”

Колегія міністерства освіти і
науки України відзначила ор-
ганізацію  дистанційного на-
вчання в Сумському дер-
жавному університеті й реко-
мендувала іншим вищим на-
вчальним закладам як пози-
тивний приклад для запро-
вадження.


