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Наказом МОН України підбиті підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади з

навчальних дисциплін та спеціальностей 2008�2009 навчального року. Сумський

державний університет з 239 призовими місцями (6 – перших, 11 – других, 8 –

третіх) поділив 4�5 позиції з Донецьким національним технічним університетом.

Безумовно, високе досягнення, хоча… 

Читачам, напевно, цікаво знати, які місця посіли інші виші Сумської області. Так�

от: Українська Академія банківської справи, маючи 9 призових місць, поділила 22�29

позиції; Глухівський державний педагогічний університет із 4 призовими місцями

(63�82 позиції) випередив Сумський педагогічний університет ім. А. С. Макаренка,

який має три призових місця (83�105). У ар’єргарді – Сумський національний

аграрний університет із 2 призовими місцями (106�141 позиції). 
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Засновника однієї з провідних наукових
шкіл СумДУ, доктора наук, професора
Володимира Альбіновича Марценковсь$
кого добре знають не тільки в Україні, а
й за її межами. Черговим свідченням
цього стало нагородження відомого
вченого почесним знаком Республіки
Польща «Золота спіраль» – за видатні
досягнення в галузі насосної техніки й
плідну співпрацю з виробниками та спо$
живачами насосів у Польщі.

НОВИННИМ

РЯДКОМ

За підсумками Всеукраїн$
ського конкурсу на кращий
колективний договір за
2008 рік у групі «Вищі на$
вчальні заклади» друге міс$
це присуджено комітету
первинної профспілкової
організації співробітників
СумДУ, очолює який Вален$
тина Олександрівна Боро$
вик. Перше місце виборола
профспілка НТУ «Київський
технічний університет», а
третє – Львівського націо$
нального медичного універ$
ситету ім. Д. Галицького. 

**

Ще на початку 90$х бібліоте$
ка СумДУ обрала незвіда$
ний шлях підкорення новіт$
ньої техніки та опанування
технологій, впровадження
широкого спектра докорін$
но нових послуг для читачів і
таким чином стала одним із
лідерів$першопрохідців у
галузі інформатизації біб$
ліотечної діяльності, флаг$
маном інноваційного роз$
витку бібліотечної справи не
тільки нашої області. Про це
свідчить і те, що днями Ук$
раїнська бібліотечна асо$
ціація, підбиваючи підсумки
конкурсу «Бібліотека року»,
визнала одним із його пере$
можців бібліотечно$інфор$
маційний центр СумДУ.

**

На базі СумДУ відбулася
відеоконференція «Розви$
ток високопродуктивних об$
числень». Розвиваючи стра$
тегічне партнерство з ліде$
рами ІТ$ринку, університет
підписав новий партнерсь$
кий договір із компаніями
Microsoft$Україна та ЮСТАР.
Угода надає доступ до лі$
цензій   нової кластерної опе$
раційної системи Windows
HPC Server 2008, а також пе$
редбачає спільні навчальні
та наукові проекти, прове$
дення практичних семінарів
і днів HPC в СумДУ та
внесення університету до
рейтингу Тор$600 провідних
навчальних закладів світу.

ВАК України присвоїв кандидату філо$
логічних наук, доцентові кафедри історії
СумДУ В. Б. Звагельському вчене звання
старшого наукового співробітника зі
спеціальності «Історія України». Таке
звання, як правило, надається працівни$
кам Академії наук та галузевих наукових
установ, причому – за основною спе$
ціальністю. З історичних наук таке звання
жителю області присвоєно вперше.
Вітаємо постійного автора «Резонансу». 

«Знайомилися ближче».

Матеріал – на 4 сторінці

Бібліотечно�інформаційний центр СумДУ

Українською бібліотечною асоціацією визнаний

одним із переможців конкурсу «Бібліотека року»

Матеріал – на сторінках 6–7
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2 Сіяти розумне, добре, вічне...

У своїй доповіді перший прорек�
тор В. Д. КАРПУША розглянув пи�
тання, що пов’язані з формуванням
контингенту студентів, а також кад�
ровим, організаційним та навчаль�
но�методичним забезпеченням на�
вчального процесу. 

Зокрема повідомив, що ор�
ганізація приймальної кампанії цьо�
го року відбувалася виключно за ре�
зультатами проходження ЗНО (тес�
тування). Вперше не було достроко�
вого зарахування через систему до�
вузівської підготовки. За таких умов
профорієнтаційна робота поруч із
традиційними потребувала нових
підходів, які принесли певні резуль�
тати. 

Так, на перший курс за денною
формою навчання до базового на�
вчального закладу та Шосткинсько�
го й Конотопського інститутів було
подано на 70 % заяв більше, ніж
минулого року. Конкурс
абітурієнтів збільшився і становив у
цілому по університету близько 10
заяв на одне місце. Хоча абітурієнти
мали можливість одночасно брати
участь у конкурсі за декількома на�
прямами підготовки, все ж позитив�
ним є те, що порівняно з минулим
роком кількість фізичних осіб, які
прийшли до приймальної комісії,
збільшилася на 36 %. Найбільши�
ми на місця державного замовлення
були конкурси за фаховим спряму�
ванням «Правознавство» ОКР «Ба�
калавр» – близько 40 заяв на місце
та за спеціальностями ФЕМ –
близько 26 заяв на місце. 

На сьогодні за денною формою
навчання зараховано 1228 сту�
дентів, на 90 менше, ніж минулого
року, що обумовлено зменшенням
обсягів державного замовлення
(відповідно до Розпорядження
КМУ). Кількість студентів, що зара�
ховані на перший курс на умовах по�
вної оплати, близька до мину�
лорічної, і на сьогодні становить
близько 47 % (у минулому році –
близько 44 %) від загальної
кількості зарахованих. На рівні ми�
нулого року залишився прийом
абітурієнтів цієї категорії до ФЕМ,
ЕлІТ факультету, а до Медичного
інституту цей показник взагалі
збільшився майже вдвічі.

Підсумки цьогорічної вступної
кампанії, на думку першого прорек�
тора, загалом можна оцінити пози�
тивно, що є результатом роботи
більшості викладачів та співробіт�
ників колективу, спрямованої на
формування відповідного іміджу
університету. Особливу вдячність
за плідну роботу висловив доповідач
усім членам приймальної комісії, де�
партаменту доуніверситетської
освіти, бібліотеці, іншим службам,
завідувачам кафедр і всім виклада�
чам, які взяли активну участь у
різних формах профорієнтаційної
роботи. Крім того, подякував і сту�
дентському та спортивному клубам,
які в минулому навчальному році
розширили форми та обсяги залу�

чення школярів до сфери діяльності
нашого університету, активно фор�
мували його високий імідж.

Очевидно, що й надалі випуск�
ник школи обиратиме той вищий на�
вчальний заклад, який він знає не за
чутками, який має більш високий
рейтинг серед інших щодо якості під�
готовки і який гарантує працевлаш�
тування тощо. На сьогодні проф�
орієнтаційна робота – це і наукові
досягнення, і оснащені та відремон�
товані аудиторії, і рівень та по�
ведінка викладача в студентській
аудиторії, і багато іншого, що в ціло�
му формує імідж університету.

Позитивно оцінив перший про�
ректор активність роботи кафедри
військової підготовки університету
за програмою офіцерів запасу. З 275
до 300 місць у порівнянні з минулим
роком там збільшений план прийо�
му і майже вдвічі зросла кількість
заяв (близько 500 бажаючих). Три�
ває прийом не тільки сумських сту�
дентів, а й із Чернігівської та Хер�
сонської областей, студенти яких
проходитимуть військову підготов�
ку за місцем проживання з відряд�
женням викладачів нашої кафедри.
За багато років уперше розпочи�
нається підготовка офіцерів запасу
із числа студентів, що навчаються в
КІ та ШІ СумДУ.

Традиційно зупинився доповідач
на аналізі демографічної ситуації й
перспектив щодо контингенту
абітурієнтів у найближчі роки. На
продемонстрованому ним слайді бу�
ло видно, що позитивна з 2001 р.
динаміка народжуваності в Україні
приведе до можливого зростання
абітурієнтів лише з 2019 р. Тобто
попереду іще 10 років спостерігати�
меться стійка тенденція скорочення
бажаючих вступати до ВНЗ. Значно
ускладнюється ситуація із запровад�
женням 12�річного терміну навчан�
ня в школах, що призведе до відсут�
ності їх випускників у 2012 р. Уже
цього року технікуми та коледжі
університету на собі відчули перші
наслідки вищезазначених процесів
– кількість зарахованих там на пер�
ший курс скоротилася на 30 %.

«Спокійне очікування абітурієн�
та, – попередив В.Д. Карпуша, –
призведе врешті�решт до скорочен�
ня штату кафедр. Тому вже неодно�
разово проголошується ректоратом
як стратегічна теза про необхідність
більш активного пошуку кафедрами
інших видів науково�педагогічної
діяльності. Це наукова робота, що
фінансується за різними джерела�
ми, інші види надання платних
освітніх послуг. Як позитивний при�
клад можна навести ряд кафедр
(опору матеріалів та машинознавст�
ва, технічної теплофізики, електро�
енергетики, іноземних мов, інфор�
матики, МАМО, післядипломної ме�
дичної підготовки тощо), на яких на�
даються не тільки традиційні платні
освітні послуги для студентів, а й
інші, які, за необхідності, можуть
бути складовою штату кафедр. 

Пам’ятаю скептичне ставлення
окремих членів вченої ради під час
затвердження положення «Про
центр неперервної математичної
освіти і математичного моделюван�
ня» кафедри МАМО. Однак уже в
другому семестрі навчального року
обсяги навчальних доручень за цим
видом діяльності становили близько
0,4 ставки. Саме з метою макси�
мального врахування обсягів надан�
ня додаткових освітніх послу та за
необхідності оперативного коригу�

вання штату кафедр у червні був
підготовлений наказ, який передба�
чає певну методику розрахунку та�
ких послуг. За їх рахунок уже цього
навчального року окремі кафедри,
які мають проблеми з недостатнім
обсягом навчальних доручень, ма�
ють можливість збільшити розра�
хунковий штат».

Серед інших важливих завдань
діяльності університету перший
проректор назвав його кадрове за�
безпечення і зазначив, що тут ос�
танніми роками є і певні позитивні
зрушення. Зокрема, відбувається
омолодження професорсько�викла�
дацького складу на більшості ка�
федр. Однак частка викладачів із на�
уковими ступенями та званнями те�
пер становить близько 68 % (у ми�
нулому році – 64 %), що явно недо�
статньо для ВНЗ 4�го рівня акреди�
тації.

Розглядаючи питання органі�
заційного забезпечення навчально�
го процесу, доповідач повернувся до
аналізу контингенту студентів ден�
ної форми навчання. Станом на 31
серпня кількість студентів за ден�
ною формою навчання становить
близько 6659 осіб, що дещо менше
аналогічного показника минулого
року. Враховуючи демографічну си�
туацію на найближчі роки, стра�
тегічним чинником збереження об�
сягів навчальних доручень кафедр є
зростання кількості іноземних сту�
дентів. У 2008�2009 навчальному
році в СумДУ навчалося майже 700
іноземних студентів з 55 країн світу,
що на 33 % більше, ніж у поперед�
ньому навчальному році. Крім Ме�
дичного інституту, кафедри уп�
равління, маркетингу та інформати�
ки за певними спеціальностями
ініціювали підготовку до проведен�
ня навчального процесу англій�
ською мовою. Уже цього року ви�
кладання англійською мовою роз�
почнеться на ФЕМ, а з наступного
– за спеціальністю «Інформатика».
Перелік спеціальностей, за якими
навчальний процес в університеті
може проводитись англійською мо�
вою, є далеко не вичерпним. Без�
сумнівно, неабияк сприятиме
збільшенню іноземних студентів і
внесення Медичного інституту Сум�
ДУ до переліку навчальних закладів
Всесвітньої організації охорони здо�
ров’я.

Як тривожний момент відзначив
доповідач зростання частки випуск�
ників бакалавратури за денною фор�
мою, які внаслідок фінансової скру�
ти перевелися на заочну форму на�
вчання. Продовжують викликати
стурбованість ректорату і обсяги
студентів, відрахованих протягом
року. Зрозуміло, що певна кількість
абітурієнтів має низький рівень
підготовки. Однак в умовах змен�
шення числа випускників шкіл та
зростання конкуренції на ринку
освітніх послуг не варто очікувати
приходу більш підготовленого
абітурієнта. 

При цьому як позитив відзначив
перший проректор той факт, що цьо�
горічні прохідні бали щодо конкурс�
ного зарахування до нашого універ�
ситету є вищими за аналогічні
прохідні бали до багатьох провідних
ВНЗ країни. Наприклад, прохідний
бал до Медичного інституту СумДУ
виявився вищим за прохідний бал до
КНМУ ім. Богомольця, медичних
ВНЗ м. Харкова та м. Полтави.
Аналогічна ситуація і за багатьма
іншими спеціальностями. За таких
обставин є неприпустимим, коли
успішні результати профорієн�
таційної роботи будуть перекреслю�
ватися небажанням організовувати
відповідну роботи з далеко не
найгіршим контингентом студентів.
Однак зберегти його потрібно шля�
хом не примітивного зниження
планки оцінювання знань, а
відповідного перегляду структури
робочої програми дисциплін, обсягів
та методів їх викладання, критеріїв
оцінювання, створення груп для до�
даткових занять, більш активної ро�
боти з батьками студентів тощо. 

Першочергові завдання при цьо�
му покладаються і на методичні
комісії факультетів та інститутів,
які повинні аналізувати причини
відрахувань та вносити відповідні
корективи у методичне та ор�
ганізаційне забезпечення проблем�
них для студентів дисциплін. Запо�
чатковане з цього навчального року
формування груп студентів першого
курсу відповідно до їх рівня підго�
товки також сприятиме засвоєнню
мінімально достатнього навчально�
го матеріалу студентами із низькою
базовою підготовкою, а також дасть
можливість «сильному» студенту
отримати додаткові знання.

Відзначений у доповіді й той
факт, що виконаний великий обсяг
роботи щодо акредитації та ліцензу�
вання спеціальностей. Так, зокрема,
пройшли повторну акредитацію за
різними ОКР спеціальності «При�
кладна математика», «Динаміка ма�
шин», «Прикладне матеріалознавст�
во», «Фінанси», «Економіка
підприємства», «Менеджмент ор�
ганізацій», «Інформаційні технології
проектування», «Енергоменедж�
мент», ряд спеціальностей техні�
кумів та коледжів. Важливим ре�
зультатом є також збереження май�
же незмінних ліцензійних обсягів
підготовки за заочною формою
спеціальностей факультету еконо�
міки та менеджменту. Акредитовані
вперше спеціальності «Електро�
технічні системи електроспоживан�
ня», «Журналістика» за ОКР «Спе�
ціаліст» та «Інформатика» за ОКР
«Магістр». Вперше отримали ліцен�
зію за ОКР «Магістр» спеціальності
«Фінанси» та «Переклад». Отрима�
но також ліценцію на перепідготов�
ку за спеціальністю «Маркетинг»
ОКР «Спеціаліст». До 300 осіб
збільшено ліцензійний обсяг за
спеціальністю «Лікувальна справа».

У цих питаннях і наступний на�
вчальний рік для нашого універси�
тету очікується надзвичайно напру�
женим: необхідно пройти акреди�
тацію або отримати ліцензію за 29
спеціальностями чи новими видами
освітньої діяльності. 

Завершуючи виступ, В.Д. Кар�
пуша підкреслив, що вирішення оз�
начених у доповіді непростих за�
вдань можливе лише за умови на�
пруженої та відповідальної роботи
всіх університетівців уже з перших
днів навчального року, постійного
контролю актуальних питань з боку
керівників відповідних структурних
підрозділів і, звісно, ректорату.

Проректор з науково�педа�
гогічної роботи В.О. ЛЮБЧАК по�

чав доповідь тезою, що реальністю
сьогодення стала необхідність пра�
цювати в умовах посиленої конку�
ренції. Особливо це позначилося на
формі навчання без відриву від ви�
робництва. Вона значною мірою
визначає обличчя університету з
причини великої кількості сту�
дентів, які її обрали, а саме – близь�
ко 9 000. У зв’язку з цим зросла і
кількість проблем, які доводиться
вирішувати. Зроблено чимало. Про�
ведено перевірку та самоаналіз по�
забазових структурних підрозділів,
замість закритих 5 НКП організова�
но 15 локальних центрів дис�
танційного навчання (як експери�
мент за дозволом МОН), відкрито
спеціальність «Журналістика» за за�
очною формою навчання, а ще три�
ває розроблення дистанційних
курсів з цієї спеціальності та «Елек�
тротехнічні системи електроспожи�
вання». Проведена також робота з
оптимізації самостійної роботи сту�
дентів заочної форми навчання, роз�
роблені нові графіки навчального
процесу на 2009�2010 навчальний
рік з метою покращання розкладу
занять тощо.

Зупинився доповідач і на тих
проблемах, які поки що не вдалося
частково або взагалі вирішити. На
його думку, Центр заочного, дис�
танційного та вечірнього навчання
не виконав належним чином рішен�
ня вченої ради про поліпшення проф�
орієнтаційної роботи з організації
прийому, щодо більш активної
агітаційної роботи у регіонах. Про
це свідчить, наприклад, той факт,
що на 1�й курс заочного навчання
прийнято менше студентів, ніж у
минулому році, хоча кількість бюд�
жетних місць збільшено втричі. 

Акцентував проректор увагу й
на тому, що заочники приймаються
вже за сертифікатами зовнішнього
тестування, тобто йдуть на таку
форму навчання цілеспрямовано, а
це вимагає від усіх викладачів ще
більшої віддачі, ще більш серйозно�
го ставлення до роботи зі студента�
ми�заочниками. А від випускових
кафедр – оптимального обсягу до�
машніх завдань, якісного методич�
ного забезпечення, врахування спе�
цифіки контингенту тощо. 

Мета університетівців, переко�
наний доповідач, – не тільки вижи�
ти попри всілякі труднощі та про�
блеми, а й добре жити. Для цього
потрібні різноманітність форм робо�
ти, активне використання наявного
потенціалу і бренду університету.
Як приклад навів роботу системи пе�
репідготовки та підвищення квалі�
фікації фахівців, що динамічно роз�
вивається. Її організацією займа�
ються ФПФ, ФПКВ та факультет
післядипломної освіти Медичного
інституту СумДУ, 16 навчальних
центрів кафедр.

Більшість із центрів відкрито за
останні два роки (їхній список – на
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стенді біля Г�корпусу). Тільки у
2008�2009 навчальному році завдяки
цій системі підвищили кваліфікацію
та пройшли перепідготовку 2 500
осіб. 

Факультет післядипломної ме�
дичної освіти забезпечив підвищен�
ня кваліфікації на курсах тематично�
го вдосконалення – близько 700
лікарів. А навчальними центрами ка�
федр у 2008 р. на курсах підвищення
кваліфікації за різними напрямами
(від інженерного до соціально�еко�
номічного спрямування) підготовле�
но близько 1400 слухачів. 

Програма подальшого розвитку
цієї системи прийнята на вченій раді
ще в грудні 2008 р. і її треба викону�
вати. За нових умов кафедрам
потрібно «захоплювати нові ринки»,
тобто активніше вести проф�
орієнтаційну роботу, шукати нові на�
прями перепідготовки фахівців то�
що. В ідеалі кожен викладач – мене�
джер того чи іншого рівня, тому про�
ректор закликав усіх і кожного
більш активно працювати як менед�
жери на розширення сфери універ�
ситетської діяльності (наукові про�
екти, гранти, додаткові курси…)

«Ми залишимося в лідерах лише
за умови надання якісних освітніх
послуг, – заявив О. В. Любчак. –
Для цього потрібні кваліфіковані су�
часні кадри викладачів, тому й ство�
рено факультет підвищення
кваліфікації викладачів та педа�
гогічних інновацій. У квітні рішен�
ням вченої ради розроблено та за�
тверджено відповідну програму, яка
регламентує його діяльність».

Далі проректор говорив, що умо�
ви для роботи університетівців на су�
часному рівні створені. Аудиторний
фонд, оргтехніка, інформаційне за�
безпечення знаходяться під
постійним контролем ректорату. У
базовому ВНЗ побудовано сучасну
комп’ютерну інформаційну систему
підтримки навчальної і наукової
діяльності, продовжується форму�
вання єдиної системи для всього
університетського комплексу. Так,
за попередній навчальний рік мо�
дернізовано мережу, організовано
доступ до потужних інформаційно�
бібліотечних банків. 

Роботу всього університетського
комплексу забезпечує інтегрована
інформаційна система, центральною
частиною якої є офіційний сайт Сум�
ДУ, важливість якого доповідач
підкреслив особливо. Останнім ча�
сом удосконалена його структура,
інтимізований процес подачі на ньо�
го інформації, реалізовані нові
сервіси, виконувалися поточні робо�
ти щодо просунення web�проектів
СумДУ, електронної розсилки ін�
формації для всіх підрозділів універ�
ситету. 

«Маємо потужну інформаційну
систему європейського рівня, – про�
довжував доповідач. – І це оцінка не
наша, а й закордонних фахівців. Іно�

земні гості були вражені потужним
потенціалом нашої системи, її інте�
лектуальним наповненням та висо�
кою кваліфікацією наших про�
грамістів. Завдання всіх універси�
тетівців – належне використання на�
явної техніки й цієї системи для за�
безпечення якості освітніх послуг». 

Серед планів на майбутнє про�
ректор назвав налагодження парт�
нерських стосунків з офіційними
представництвами світових брендів
ІТ�технологій в Україні, а також
впровадження проекту «1 студент –
1 комп’ютер», аби кожна аудиторія і
всі гуртожитки увійшли (завдяки ме�
режі, WI�FI зонам) до єдиної
бібліотечно�інформаційної системи
СумДУ з доступом до навчальних
банків. На його думку, принциповим
є стратегічне рішення вченої ради
університету від 14 травня 2009 р.
«Про затвердження перспективного
плану роботи з повного забезпечен�
ня навчального процесу електронни�
ми навчально�методичними ма�
теріалами». 

Розв’язання проблеми впровад�
ження електронних навчальних ма�
теріалів убачається не у збільшенні
комп’ютерних класів, а розробленні,
систематизації й організації доступу
студентів до створеної викладачами
бази електронних навчальних ма�
теріалів як важливого компонента
середовища, де відбувається на�
вчальний процес. 

«У новому навчальному році, –
стверджує В. О. Любчак, – нам ра�
зом потрібно сформувати фундамен�
тальну частину системи повного за�
безпечення електронними матеріа�
лами. Так працюють провідні універ�
ситети світу й України. Так повинні
працювати й ми. Для цього є всі умо�
ви. Адже в СумДУ разом з іншими
українськими та європейськими
університетами реалізуються проек�
ти ЄС. Завдяки участі в міжнарод�
них грантових проектах отримуємо
досвід, формуємо власні команди і
розпочинаємо готувати власні заяв�
ки до участі в програмах ЄС.

Проректор з науково�дослідної
роботи А.М. ЧОРНОУС у своєму
виступі інформував про стан деяких
напрямів науково�дослідної роботи в
університеті. Почав з питань укла�
дання та виконання господарчих до�
говорів, державних і міжнародних
грантів. Якщо в 2007 р. виконувався
обсяг таких робіт на суму 2,2 млн
грн, а в 2008 – на 4,4 млн грн, то на
поточний момент виконується 134
роботи на суму 3 млн грн. До кінця
року ця сума, можливо, зросте. 

Потім доповідач оголосив резу�
льтати наукової госпдоговірної дія�
льності в окремих структурних
підрозділах. Так, науковий центр
бойового застосування ракетних
військ і артилерії має два договори
на суму 758 тис. грн (керівник доц.
П. В. Полениця). У 2009 р. уперше

залучилася до виконання госпдо�
говірної тематики й кафедра
військової підготовки. Під керів�
ництвом доц. М. М. Ляпи викона�
но роботу на суму 1,7 тис. грн.

Лабораторії науково�дослідної
частини виконують 9 договорів під
керівництвом професора А. В. Васи�
льєва, доцента В. А. Осіпова та
співробітника А. Л. Дєдкова. Обсяг
робіт становить 921 тис. грн. 

На факультеті ТЕСЕТ на початок
вересня укладено договорів на суму
842 тис. грн, а торік на кафедрах
інженерного факультету та ММФ,
які увійшли до факультету ТеСЕТ,
сумарний обсяг робіт становив 707
тис. грн. Левову частку, а саме 385
тис. грн (проти 260 тис. грн у 2008),
має кафедра прикладної гідроаеро�
механіки (керівники робіт професор
А. О. Євтушенко, доценти А. А. Пан�
ченко, С. В. Сапожников, І. П. Кап�
лун). На кафедрі ТМВІ під
керівництвом професора В. О. Зало�
ги та доцента В. Д. Криворучка вико�
нуються один міжнародний грант і
18 господарчих договорів обсягом
284 тис. грн (151 тис. грн у 2008р.).
Кафедра технічної теплофізики під
керівництвом доцентів С. М. Ванє�
єва та В. М. Арсеньєва виконує три
роботи на суму 40 тис. грн (62 тис.
грн у 2008) і зберігає непогані пер�
спективи на досить солідну темати�
ку. Кафедра ПОХНВ виконує три ро�
боти на суму 27 тис. грн (керівники
професор В.І. Склабінський та до�
цент С. І. Якушка). На кафедрі при�
кладної екології під керівництвом до�
цента Д. О. Лазнєнка виконуються
чотири договори на суму 106 тис.
грн (проти 61 тис. грн торік). А кафе�
дра опору матеріалів має 39 дого�
ворів (керівник професор І. Б. Карін�
цев), профінансовано вже робіт на
36 тис. грн. На кафедрі загальної ме�
ханіки і динаміки машин під керів�
ництвом професора В. А. Марцин�
ковського та доцента А. В. Заго�
рулька виконуються 3 господарчих
договори на 71 тис. грн. Інші кафед�
ри ведуть певну організаційну робо�
ту з підготовки до укладання госпо�
дарчих договорів. 

Факультет ЕЛІТ на цей час вико�
нує робіт на суму 130 тис. грн. Для
порівняння: в 2008 році кафедри
ФТФ і ММФ, які увійшли до ЕЛІТ,
мали обсяг робіт на 234 тис грн. Із
дев’яти кафедр факультету най�
більшу активність у цьому році про�
явила кафедра прикладної фізики,
яка має чотири міжнародні гранти
(один із них спільний з кафедрою
інформатики) на загальну суму 105
тис. грн (керівники професор І. Ю. Про�
ценко та доцент С. І. Проценко). Не�
великі за обсягом роботи виконують
кафедри ЕКТ й інформатики. Решта
кафедр факультету поки що не може
похвалитись успіхами в цій сфері
діяльності, хоча на перспективу
відповідна робота ведеться. 

Факультет економіки та менедж�
менту має в 2009 р. 5 господарчих
договорів і грантів на суму 122 тис
грн проти 225 тис грн минулорік. Ро�
боти виконуються на кафедрах уп�
равління, економіки і фінансів та
очолюються професорами О. Ф. Ба�
лацьким, Л. Г. Мельником, О. М. Те�
ліженком і доцентами А. В. Євдо�
кімовим та І. М. Кобушком. 

Гумфакультет у 2008 р. викону�
вав 7 господарчих договорів на суму
122 тис. грн, а цього року має 3 робо�
ти (доценти Н. Д. Світайло та І. К. Ко�
бякова) на суму 13 тис. грн. Ак�
тивність у пошуку замовників прояв�
ляють кафедри політології, жур�
налістики та історії.

Медичний інститут у 2007 р. не
мав жодного госпдоговору, у 2008 р.
виконувалося 3 договори обсягом 18
тис. грн, а тепер має 5 робіт

(керівники професори А. М. Рома�
нюк, М. Д. Чемич, Л. Н. Приступа,
доцент Л. Б. Винниченко), поки що
обсяг виконаного становить 10
тисяч гривень.

Шосткинський інститут виконує
4 договори на 167 тис. грн (341 тис.
грн у 2008 році). Роботами успішно
керують професор В. Н. Лукашов,
доценти В. Л. Акуленко, І. О. Пе�
пєляєв, О. Ю. Мараховська. А Коно�
топський інститут займається укла�
данням господарського договору на
суму 70 тис. грн.

Таким чином, до виконання робіт
залучено 23 кафедри з 58. Керують
роботами 42 науковці, що становить
близько 10% від штатних канди�
датів і докторів наук, що відповідає
показнику минулого року. 

Далі доповідач зупинився на пи�
танні висвітлення результатів науко�
вих досліджень. Спочатку – на роз�
витку наукових видань СумДУ.
Університет є засновником і співзас�
новником дев’яти наукових жур�
налів, з яких 8 мають статус фахо�
вих. Постійно проводиться робота
щодо їх вдосконалення, зокрема
збільшення рівня наукових ма�
теріалів, якості поліграфії тощо. Два
роки тому «Вісник СумДУ», який ви�
ходив декількома серіями, було пе�
ререєстровано в Міністерстві юс�
тиції на п’ять окремих журналів.
Крім того, університет видає два
журнали з економічних та два з істо�
ричних наук. 

Проректор також повідомив, що
цього року вийшов наказ ВАКу Ук�
раїни «Про формування нового пе�
реліку фахових видань», згідно з
яким протягом 2009 р. повинні бути
зареєстровані за новими вимогами
всі наукові видання, визнані раніше
фаховими. Цим вимогам повністю
відповідають три журнали з еко�
номічних наук і «Вісник СумДУ:
Серія Медицина» та «Серія Технічні
науки». Стосовно них поданий уже
необхідний пакет документів до ВАКу
на перереєстрацію. Журнал з фізи�
ко�математичного напряму пере�
реєстровано в Міністерстві юстиції з
новою назвою «Журнал нано� та еле�
ктронної фізики». Філологічні та
історичні журнали не відповідають
вимогам ВАКу щодо наявності у
складі редколегії не менше трьох
докторів наук з відповідної галузі,
які є штатними працівниками уні�
верситету – засновника видання. То�
му «Вісник СумДУ. Серія Філологія»
перереєстровано в Мінюсті з назвою
«Філологічні трактати» із співзас�
новником Харківським національ�
ним університетом. Подібні роботи
стосовно двох історичних журналів
тривають. 

Доповідач попередив, що тепер
видання можуть втрачати статус фа�
хових. ВАК планує проводити їх
постійний моніторинг саме з метою
дотримання ними належного рівня.
Є також проекти ввести систему
оцінки українських фахових видань,
які буде віднесено до 7 категорій (А,
Б, В, Г, Д, Е, Є). Статті, опубліковані
в журналах категорій В, Г, Д (видан�
ня СумДУ належать до категорії Д),
пропонується під час атестації на�
укових кадрів додатково рецензува�
ти. У зв’язку з цим редакційні колегії
журналів постійно повинні приділя�
ти значну увагу питанням незалеж�
ного рецензування статей, адже го�
ловною запорукою їх існування стає
висока якість опублікованих статей.

Продовжив тему результатів на�
укових досліджень А. М. Чорноус,
проаналізувавши ситуацію з публі�
каціями статей викладачами, аспі�
рантами й студентами у фахових ви�
даннях, зокрема зарубіжних, що є
одним із критеріїв, за яким визнача�
ють рейтинги ВНЗ.

За підсумками 2008 р. універси�
тетівцями опубліковано 786 науко�
вих статей, тобто на одного виклада�
ча й аспіранта в рік припадає по 0,91
статті. Аналіз, проведений на фа�
культетах і в інститутах, показав, що
160 викладачів узагалі не опубліку�
вали жодної статті. Конкретно, по
факультетах не мають статей: 43%
– ТеСЕТ, 34% – ЕлІТ, 31% – ФЕМ,
19% – МІ, 16% – ГФ. Отже, не в по�
вному обсязі виконується рішення
вченої ради про те, що кожен викла�
дач повинен протягом року стати ав�
тором або співавтором наукової
статті.

Поряд із кількістю опублікова�
них статей важливим є те, у якому
виданні вони з’явилися. На початку
2009 р. опубліковано результати
рейтингу ВНЗ і наукових установ за
показниками науково�метричної ба�
зи даних Scopus. (Рейтинг було
складено за дорученням Президії
НАН України). Ця база даних
містить 30 млн реформативних за�
питів про публікації з 17 тис. жур�
налів. У рейтингу значиться лише 75
ВНЗ України. СумДУ за кількістю
цитувань на наукові статті його
працівників посів 17�те місце. Але за
рахунок яких факультетів досягну�
тий такий позитивний результат?
Відповідний аналіз показав, що лише
48 університетівців мають публікації
у журналах, які реферуються в
Scopus. І це працівники тільки двох
технічних факультетів, серед яких
45 працюють в ЕлІТ. 

«Розуміємо, – сказав доповідач,
– що не з усіх гуманітарних наук (зо�
крема філологія, історія, педагогіка)
журнали реферуються в базі Scopus.
Але технічні, економічні, фізичні,
математичні, медичні журнали скла�
дають основу цієї бази даних. За�
ступники деканів і директорів з на�
укової роботи володіють інфор�
мацією про назви журналів, які ре�
феруються в Scopus. На жаль, там
лише 36 журналів, які виходять в Ук�
раїні. І все ж таки наголошую на
важливості публікацій наших статей
особливо у зарубіжних виданнях по�
при всі складності. Адже тільки так
можемо заявити у світі про себе як
науковців. Тільки тоді будуть знати у
світі про наші наукові результати.
До того ж публікації в зарубіжних
фахових виданнях – один із фак�
торів, що дозволяє вийти на міжна�
родну наукову співпрацю, а в пер�
спективі – на грантову тематику». 

Завершив проректор тему ре�
зультатів наукових досліджень,
підкресливши важливість ознайом�
лення із публікаціями в зарубіжній
науковій періодичній літературі. Ад�
же опублікувати статтю у солідному
журналі неможливо без посилань у
ній на аналогічні дослідження, про�
ведені колегами в інших лабора�
торіях, а таку інформацію можна от�
римати, тільки читаючи наукові
статті.

У минулому навчальному році в
Україні завдяки зусиллям МОН на�
став прорив у інформаційному забез�
печенні наукових досліджень.
Університети отримали доступ до
Інтернет�ресурсів наукової періоди�
ки через науково�освітню телеко�
мунікаційну мережу УРАН. Тепер
кожен науковець нашого університе�
ту може зі свого комп’ютера увійти
до цієї мережі й «скачати» потрібну
статтю або реферат із таких баз да�
них, як Springer, Оксфордська ко�
легія журналів, Scopus, Кембридж
університет�прес тощо.

На думку доповідача, універси�
тетівці поки що мало це використо�
вують, незважаючи на пропаганду
бібліотекою СумДУ можливості до�
ступу до інформаційних ресурсів.

В. О. Любчак А. М. Чорноус
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Мені, мабуть, як і кожному з
цьогорічних першокурсників, не
терпілося якнайшвидше познайо�
митися з однокурсниками, виклада�
чами, а головне – відчути себе
справжнім студентом. Отож, не за�
лишилось і крихти від ностальгічно�
го суму – душу переповнювали
радісні передчуття. Навіть сірі хма�
ри, що зранку обіймали небо, і дощ,
який накрапав час від часу, не зіпсу�
вали неповторність цього дня.

Коли ж усі учасники свята по�
святи в студенти зібралися біля
університету, вітер несподівано
розігнав хмари. Довкіл жартували
– мовляв, над містом дощ, а над
СумДУ – розпогодилось. Можливо,
тому що ми особливі, ми найкращі? 

Винуватці урочистостей готува�
лись уперше пройти святковим мар�
шем. А поодаль стояли друзі та
батьки. Скільки сил, натхнення,
здоров’я вони вклали в кожного із
нас, заради нашого майбутнього!
Наша перемога – це їхня перемога.
Тому й раділи разом з усіма, а може,
й більше за всіх. Святковий похід
дещо затримувався. Ми ж цього не
помічали – знайомилися. А ті, хто
зустрів давніх товаришів – одно�
класників, одногрупників із курсів
та конкурсних випробувань – діли�
лися новинами, віталися.

Нарешті почалося. Ведучі ого�
лошували факультети, першокурс�
ники на чолі з деканами та виклада�
чами проходили перед центральним
корпусом і трибуною, де їх вітали
керівники університету й почесні
гості. Відео�, фотокамери були
націлені на винуватців дійства з
єдиною метою – зупинити цю непо�
вторну, прекрасну мить. 

Найкращі студенти університе�
ту (ведучі оприлюднили про їхні до�
сягнення) внесли Державний пра�
пор України та прапор університе�
ту. Дехто зі студентів 1 курсу, на�
певно, уявив себе на їхньому місці,
десь там, у недалекі часи, певно, ще
не зовсім усвідомлюючи, що для
цього треба ще буде докласти не�
абияких зусиль. 

Пролунав Державний гімн Ук�
раїни. Першокурсники вислухали
привітання Президента, яке зачита�
ла начальник управління освіти та
науки Сумської обласної державної
адміністрації Любов Василівна
Пшенична. Почули й напутні слова
від ректора СумДУ Анатолія Васи�
льовича Васильєва. Певен, що його
побажання новонародженим сту�
дентам не залишаться просто слова�
ми, а надихнуть нас на підкорення
нових вершин у своїй долі. Отож,
спочатку необхідно потрапити до
русла студентської ріки СумДУ, а

вже потім – виокремитися від нього
у вигляді регіональних чи міжна�
родних перемог. 

З нетерпінням чекали ми вру�
чення посвідчення про наше народ�
ження, тобто студентський квиток,
хоча б і символічний. І ось ця мить
настала. Усі приготувалися вимови�
ти слова клятви, та зненацька в пе�
ребіг подій втрутилися пірати. Ор�
ганізаторам театралізованого дій�
ства таки вдалося створити казкову
атмосферу. Лише ім’я капітана, а за
сумісництвом і головного героя, чо�
го коштує – Зіберт Зелений. Його
промова теж банальністю не відзна�
чалася. Колоритний персонаж! 

Вистава мала не лише показо�
вий, а й символічний характер. На�
гадала, що справжній студент – це
людина, яка пройшла вогонь, воду й
мідні труби. Новоспечені вишівці,
яких полонили пірати, подолали ці
класичні перешкоди. Кожен острів,
до якого причалював корабель, сим�

волізував окреме випробовування.
«Актори» (теж першокурсники)
відмінно справилися зі своїм завдан�
ням. І справді, до будь�якої роботи
треба ставитись відповідально. Тим
більше – перед своїми колегами по
навчанню, які пильно стежили за
дійством і не втрачали можливості
покепкувати над необачностями.

Нарешті пролунали священні
слова, заради яких тут і зібралися,
– клятва студента. І хоч не всі по�
вторювали її уголос, без сумніву,
слова глибоко осідали в підсвідо�
мості.

Театралізована посвята в сту�
денти добігла кінця. Різнокольорові
повітряні кульки відлетіли в да�
лечінь, засвідчуючи, що горизонт не
має меж, як і глибини фахових та
наукових знань. Більшість учас�
ників свята не поспішала розходи�
тись – недавні абітурієнти, а
віднині студенти СумДУ, почували�
ся впевнено, бо ж були вдома. Не
лякав дощ, який знову почав накра�
пати – його відмітили як добру оз�
наку на майбутній врожай творчих,
наукових, навчальних і спортивних
досягнень та перемог. А веселку,
що раптово засяяла над університе�
том, сприйняли як символічний
місток у щасливе завтра, наше
спільне з рідним університетом.

Владислав РОЗТОРГУЄВ,

група ЖТ	92. 

НАД СУМДУ ГАРНА ПОГОДА
Донедавна початок нового навчального року незмінно асоціювався в мене з прощанням. Прощанням з канікулами, з

«літньою волею»… Тому 1 вересня майже завжди викликало неабиякий сум, хоча душу гріла довгоочікувана зустріч із од�

нокласниками. Подібні почуття переслідували мене й цього року, хоча школа залишилась позаду, як і вступні випробуван�

ня до вишу. Але урочистості з приводу початку нового навчального року в Сумському державному викликали інші емоції. 

СВЯТО ПОСВЯТИ 

ВІЗИТИ 

Надзвичайний та Повноважний Посол Азербайджану
в Україні Талят Алієв відвідав СумДУ. Візит його був
спрямований на ознайомлення з університетом, у якому
зараз навчаються 13 азербайджанських студентів. Рек�
тор СумДУ ознайомив шановного гостя з діяльністю на�
шого навчального закладу, його успіхами. 

Посол цікавився проблемою, якою занепокоєні деякі
навчальні заклади – зростаючою кількістю студентів�
пільговиків. Анатолій Васильєв запевнив, що ця пробле�
ма не торкнулася СумДУ, вступна кампанія пройшла
нормально і всі талановиті абітурієнти мали змогу стати
нашими студентами. При цьому наголосив, що універси�
тет позиціонує себе як заклад, що надає широку мож�
ливість для якісної освіти.

Гостям провели екскурсію інформаційно�бібліотеч�
ним комплексом. Вони відвідали зал рідкісних видань,

віртуальний читальний зал, переглянули виставкові
стенди наукової та інформаційно�видавничої діяльності
університету.

Учасники зустрічі висловили сподівання на подальшу
плідну міжнародну співпрацю.

ВІТАННЯ З КАСПІЮ

Нещодавно СумДУ відвідала делегація Курського
державного технічного університету, з яким наша alma�
mater товаришує вже протягом семи років. На зустрічі
обговорили аспекти співпраці, а також її перспективи.
Велику увагу приділили міжуніверситетській роботі в
рамках єврорегіону «Ярославна» й тим проектам, що в
ньому розвиваються, охоплюючи сфери екології, соціаль�
них процесів (міграція, гендер) і туризму.

Результатом діалогу стало рішення розширити
спілкування між студентами двох університетів, особли�

во у науковій сфері. Традиційно очікуємо команду кміт�
ливих та веселих із Курська для участі в міжнародному
турнірі КВК на базі СумДУ. 

Гості дуже зацікавилися грантовою діяльністю нашо�
го навчального закладу, особливо програмою ТЕМПУС,
проекти якої реалізуються у нас протягом кількох років.
Надзвичайно сподобалися їм автоматизація всіх про�
цесів, бібліотечно�інформаційний комплекс, ресурсний
центр. Вони вже висловили бажання попрацювати з ба�
зою дисертацій Росії в СумДУ.

У ході урочистої зустрічі, що проходила в залі
засідань Г�корпусу, був підписаний протокол про узгод�
ження питань у рамках прикордонної співпраці, що виз�
начив провідні напрями подальшої роботи. 

СумДУ представляли проректор з науково�дослідної
роботи А. М. Чорноус, проректор з науково�педагогічної
роботи та гуманітарних питань Н. Д. Світайло, начальник
відділу міжнародних зв’язків К. І. Кириченко, помічник
ректора О. В. Стрельник і керівник центру соціально�гу�
манітарних аспектів регіональних досліджень А. М. Кос�
тенко. А Курськ презентували Є. К. Губарєв – начальник
управління міжнародних зв’язків і маркетингу та Л. М.
Сухорукова – начальник відділу міжнародних проектів і
програм.

УЗГОДЖЕННЯ ПИТАНЬ

Кафедру прикладної фізики факультету елек�
троніки та інформаційних технологій в рамках виконан�
ня українсько�індійського науково�технічного проекту
(науковий керівник – професор І. Ю. Проценко)
відвідав асоційований професор кафедри прикладної
фізики Університету Барода (м. Вадодара, Індія), док�
тор філософії Четан Панчал.

Під час візиту обговорені питання подальшого
співробітництва між кафедрами, спільної підготовки
аспірантів, результати експериментальних досліджень,

проведених у Сумському держуніверситеті й Універси�
теті Барода протягом 2009 року. Для студентів 5 курсу
й аспірантів учений прочитав лекцію на тему: «Автома�
тизація процесів наукових досліджень при вивченні
фізичних характеристик лазерних діодів та двошарових
плівкових систем».  Результатом візиту доктора Ч. Пан�
чала стала підготовка трьох спільних статей в євро�
пейських журналах і тексту доповіді на Міжнародній
конференції, яка проходитиме в лютому 2010 року в
Індії.

ВІЗИТ ІНДІЙСЬКОГО НАУКОВЦЯ

Кожного року іноземці з різних
країн залишають свої домівки й
приїжджають навчатися в Україну,
а відтак і до Сумського державного
університету. Чи відчувають вони
себе комфортно в нашому сус�
пільстві, нашому місті? З якими
проблемами вони зіштовхуються
під час перебування в Сумах?
Відповісти на ці запитання й покли�
кана була конференція «Студентсь�
ке самоврядування: проблеми та
перспективи співпраці з іноземни�

ми студентами», на якій гості з
інших країн мали змогу висловити�
ся, поскаржитися, запропонувати
варіанти вирішення тих чи інших
проблем. 

Такий захід відбувся вдруге, у
тому році його організував Хузейфа
– колишній студентський прорек�
тор по роботі з іноземцями. Ор�
ганізатором цьогорічної конфе�
ренції став студентський ректорат
Сумського державного університе�
ту.

У селі Нижнє Піщане розташу�
валося наметове містечко, де пере�
бувало близько 50 осіб. Студенти з
Танзанії, Нігерії, Тани, Іраку, Грузії,
Молдови, Росії та, звичайно, Ук�
раїни активно брали участь у куль�
турно�пізнавальній програмі та
офіційному обговоренні різних важ�

ливих питань. Спочатку учасники
познайомилися ближче –представ�
ники всіх країн презентували тра�
диції, обряди, звичаї своїх народів.

Що ж до проблем, то, як вияви�
лося, основною для іноземців Сум�
ДУ є складність навчання ук�
раїнською мовою, адже після
приїзду до обласного центру їх при�
вчають говорити російською. Крім
того, у наших гостей існують
постійні конфлікти з правоохорон�
ними органами, які, за словами іно�
земців, через «неукраїнську»
зовнішність знущаються з них, по�
рушуючи права людини. 

Антон Козинцев, студентський
ректор, говорить: «Такий захід дає
можливість налагодження тісної
співпраці між українськими та іно�
земними студентами, а також –
інтеграції останніх у нашу культуру
й соціум». Звісно, що для цього
потрібно докладати певних зусиль.

А тому студентський ректорат
намітив певну програму дій, а та�
кож прийняв рішення озвучити ос�
новні проблеми іноземців перед
керівництвом СумДУ для більш ре�
зультативного їх вирішення.

Яна ОПАРІЙ,

група ЖТ	8. 

Знайомилися ближче
САМОВРЯДУВАННЯ
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5Завжди в пошуку

Поки ми з вами відпочивали на
канікулах, «відбуваючи» дні й
тижні на морі, в бабусиному селі чи
вдома на дивані, вони – співробіт�
ники НЦ РВіА залишалися на своїх
бойових постах. Результатом плід�
ної роботи стало відкриття примі�
щення для науково�технічної Ради
(НТР), яка є колегіальним дорад�
чим органом управління центру.
Відповідно до керівних документів
НТР створена для вирішення будь�
яких питань, пов’язаних з науково�
технічною діяльністю, а головне –
підвищення ефективності та якості
проведення наукових досліджень.

Увійшовши до зали, помітила на
столах ручки й чисті аркуші паперу,
що лежали рівно в ряд. Коли жарто�
ма запитала начальника центру: «У
вас навіть ручки в бойовій готов�
ності?» – він кивнув головою і при�
гадав народний вислів про те, що
солдат (воїн) не має права дрімати. 

Ідея створення спеціалізованої
зали з’явилася під час спільної ро�
бочої наради керівників університе�
ту й військового центру. Представ�
ники обох сторін докладно обгово�
рили план робіт, а також інтер’єр
приміщення, визначили необхідне
устаткування та обладнання. Най�
більшу увагу зосередили на роз�
робленні інформаційно�довідкових
стендів�планшетів, які б наочно
відображали напрями, пріоритети й
досягнення центру в науково�тех�
нічній діяльності. 

Майже через два місяці в доне�
давна занедбаній кімнаті вперше
відбулося засідання НТР. На почат�
ку вересня пройшов попередній за�
хист дисертаційного дослідження
начальника науково�дослідної лабо�
раторії підполковника Г. Сороко�
умова. А безпосередній захист ди�
сертації на здобуття наукового сту�
пеня кандидата військових наук
призначений на кінець вересня й
відбудеться на спеціалізованій
вченій раді Національного універси�
тету оборони України.

Діяльність НТР планується й
організовується на рік з урахуван�
ням роботи вченої та наукової ради
СумДУ. Очолює раду заступник на�
чальника центру – кандидат
військових наук, доцент, полковник
С. Латін. Склад її налічує 15 осіб,
серед них і поважні представники
університету – доцент В. Осіпов,
професор Г. Воробйов.

Нова зала засідань НТР, за сло�
вами співробітників військового
центру, дозволить організованіше
проводити розгляд та оцінку ре�
зультатів досліджень, заслуховува�
ти доповіді наукових керівників не
лише із Сум, а це вже корисний
обмін досвідом і певний прогрес у
розвитку військової науки. Таку
думку підтверджує й начальник на�
укового центру, полковник І. На�
уменко:

– Нова зала засідань – нові
можливості. Завдяки тісній
співпраці нашої установи й універ�
ситету маємо чудову можливість
покращити науковий формат
спілкування з установами�співвико�
навцями досліджень. Нас більше не
турбуватиме питання, де обговори�
ти проблемні питання та закріпити
подальші зв’язки з провідними на�
уковцями МО та МОН України.
Крім того, представлені тут експо�

нати відображають історичне, су�
часне та майбутнє розвитку ракет�
них військ і артилерії. Як зазначив
колишній командувач ракетних
військ і артилерії України, генерал�
лейтенант М. Грицай під час
відвідування нашого центру – «тут
залишився дух артилерії, дух нашо�
го артучилища». І наскільки це б не
було приємно, ми розуміємо й усю

міру відповідальності.
Ігор Вікторович наголосив та�

кож і на тому, що процес обладнан�
ня зали не остаточний і буде
постійно нарощуватися. До Дня ра�
кетних військ і артилерії, який
відзначається 3 листопада, пла�
нується представити ще два експо�
нати, присвячених артилерійсько�
му озброєнню і техніці. 

Можливо, наукові розробки Сум�
ського НЦ БЗ РВіА у майбутньому
допоможуть вирішити проблему
миру на планеті. Залишається поба�
жати їм успіху й нових наукових
звершень.

Наталія БУРЛАКУ,

група ЖТ	52. 

ЯК ЗА КАМ’ЯНОЮ СТІНОЮ
Саме так почувають себе військові Наукового центру РВіА СумДУ

Якби вам поставили запитання: «Що потрібно військовому для щастя?» – напевне, відповідь була б такою – хороша

робота, висока зарплата, жінка�красуня... Навряд чи хтось згадав про науку. Це може здатися смішним і парадоксаль�

ним. Але не для наших університетівців. На сторінках «Резонансу» вже йшлося про Науковий центр бойового застосуван�

ня ракетних військ і артилерії, який функціонує при СумДУ. Працівники цієї установи поєднали в собі риси не лише воїнів,

сміливців, а й справжніх наукових фахівців у галузі бойового забезпечення ракетних військ.

ВІЙСЬКОВА НАУКА 

Важность такого развития студентов по�
нимают в СумГУ и помогают молодым изоб�
ретателям, а также маститым уже ученым в
получении документов, подтверждающих их
открытия. Поэтому студенты нашего вуза,
чувствуя своё непосредственное отношение к
званиям «первооткрыватель» и «создатель»,
своеобразно отметили День изобретателя и
рационализатора, пройдя дружной колонной
по улице Соборной 19 сентября. 

Студенты первого и второго курсов, вмес�
те со своими преподавателями, а также всеми

желающими прошли центральной улицей го�
рода, скандируя «Изобретателям – ура!». Та�

кому воодушевлению удивлялись практичес�
ки все прохожие, которые не сразу понимали,
почему молодые люди с шариками и флажка�
ми СумГУ устроили такую демонстрацию. 

Ещё больше удивляла вторая группа уча�
стников мероприятия. Мало того, что были в
белых халатах, так вдобавок выкрикивали не�
понятное слово «кусум», больше похожее на
заклинание. Это – студенты Медицинского
института отмечали День фармацевта, кото�
рый также пришелся на 19 сентября. А стран�
ное слово – это часть названия нового совре�
менного фармацевтического завода «ТОВ Ку�
сум�Фарм», который должен вскоре стать
знаковым предприятием нашего города и дать
возможность сумским медикам дополнитель�
ный шанс для самореализации.

Изобретатель – полноценная профессия,
к тому же очень романтическая, порождаю�
щая немало положительных эмоций. Силами
только нашего СумГУ ежегодно рождаются
десятки изобретений, которые, в подтвержде�
ние своего бытия, тщательно регистрируют�
ся. Так, с 1992 года университет получил 250
охранных документов, 54 из которых дейст�
вуют и сегодня. Ежегодно подаётся более 20
заявок о защите объектов интеллектуальной
собственности в области машиностроения,
металлообработки, ионоплазменной техни�

ки, тепломассобмена, медицинской техники.
И приятно отметить, что практически все за�
явки превращаются в патенты.

СумГУ может похвастаться более, чем
сотней изобретателей, которые работают в
университете. Звание заслуженного изобре�
тателя Украины имеет Борис Георгиевич Хо�
лин. Также среди них доцент кафедры «Об�
щая механика и динамика машин» Виталий
Сергеевич Запорожченко, имеющий звания
«Заслуженный изобретатель Кировоградской
области» и «Изобретатель СССР». В соавтор�
стве со студентами I и II курсов он получил 9
патентов! 

В числе лучших изобретателей СумГУ
Павел Васильевич Кушнеров, Игорь Дмитри�
евич Дужий, Игорь Данилович Пузько, Ана�
толий Федорович Будник, Вячеслав Ивано�
вич Перекрёстов, Николай Николаевич Коро�
тун, Виталий Геннадиевич Евтухов, Влади�
мир Иванович Савчук и многие другие. Среди
этого мужского коллектива почетное место
занимает муза научных открытий – Любовь
Алексеевна Хибарная, которая опекает и ку�
рирует патентную работу университета. 

Нет сомнений в том, что сегодняшние сту�
денты, которые только�только познают азы
научной деятельности, уже в скором буду�
щем смогут достойно пополнить ряды выше�
упомянутых ученых и сделать ещё не одно
важное научное открытие. 

Конечно, для этого надо настроить себя
на креативный лад, дать себе установку на
открытие. И, главное, всегда помнить, что
любая граница в науке подобна горизонту –
стремиться надо, а достичь не возможно.

Марина ОСЮХИНА,

група ЖТ	81. 

ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ СумГУ – УРА!

Прикасаясь к науке в годы студенчества, многие, конечно же, не рассчитывают сделать изобре�

тение мирового масштаба, однако надеются, что университет – это первый шаг к нему. Возможно,

поэтому так важно поддерживать молодежь именно во время их душевного и научного поиска, вся�

чески одобряя и поддерживая их успехи. Например, невозможно ни с чем сравнить ощущения, ког�

да держишь в руках патент на своё изобретение и понимаешь, что уже многое сделал и ещё многое

предстоит сделать в будущем.

КРЕАТИВ
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– Бібліотека – однолітка університету, наприкінці
2008�го їй виповнилося 60 років із дня заснування, а дня�
ми – 20 років, як ми отримали новий бібліотечний кор�
пус. Ця подія відкрила нову сторінку в її історії, розпо�
чався якісно новий етап розвитку – впровадження в робо�
ту інноваційних технологій, перетворення галузевої
технічної бібліотеки філіалу ХПІ ім. Леніна в потужну
універсальну бібліотеку, інформаційну та культуротвор�
чу інституцію сучасного класичного університету.

Сьогодні наша бібліотека – сучасна високотехно�
логічна інформаційна система, де впроваджено
відповідне програмне забезпечення й новітні технології,
автоматизовані всі бібліотечні процеси, забезпечений ви�
сокий рівень організації діяльності всіх підрозділів, ство�
рені комфортні умови для роботи співробітників та опера�
тивного надання послуг читачам, склався професійно
підготовлений колектив.

Наші читачі уже звикли, що мають електронний чи�
тацький квиток, електронний формуляр, власний елек�
тронний підпис. Книги їм записуються по штрих�коду, а
в руках бібліотекарів – ручки�сканери. Давно вже немає
традиційних карткових каталогів, їх замінив електрон�
ний каталог, а в читальних залах впроваджені електронні
системи захисту фондів, і читачі самостійно беруть з
пілок книги, журнали, працюють на комп’ютерах в
інтернетівському просторі. 

До послуг читачів також віртуальний читальний зал,
у якому вони мають доступ до електронних журналів
університетів Кембриджа й Оксфорда, до дисертацій
Росії, наукових баз ЕBSCO, MEDLINE, ресурсів науково�
освітньої мережі УРАН; організований зал електронних
каталогів; створені зони WI�FI доступу до Інтернету.

Бібліотека забезпечена найсучаснішим обладнанням
для роботи з інформацією: перегляду, зчитування та за�
пису інформації будь�якого формату (аудіо, відео, текст).
Тут упроваджений найкращий досвід, набутий за роки
становлення та продиктований часом. Інформатизація та
нововведення дозволили нам позбавитися багатьох ру�
тинних робіт, які стали «атавізмами» в сучасній
бібліотеці, у той же час ми зберегли найцінніші надбання
вітчизняної бібліотечної справи. Бережно і з любов’ю ста�

вимося до формування фондів.
Постійно відслідковуємо репертуар
книговидавців, аби придбати все не�
обхідне для забезпечення науково�
освітньої діяльності університету та
найкращі художні твори. 

Наші користувачі мають мож�
ливість читати класику та сучасну
літературу українських, російських,
зарубіжних письменників, енцикло�
педичні та інші унікальні видання,
такі як факсиміле Пересопницького
Євангелія, рідкісні видання «Україна
– козацька держава», «Ілюстрована
історія українського козацтва», кни�
ги�переможці міжнародних форумів
видавців. Наприклад, у номінації
«найкраща літературна серія» – 15
книг серії «Висока полиця»; у номі�
нації «кращий видавничий проект Ук�
раїни 2009 р.» – «Історія великого на�
роду»; у номінації «Моя країна» – чо�
тиритомне видання «Україна – хроно�
логія розвитку» та багато інших ціка�
вих видань, які презентовані у зонах
відкритого доступу бібліотеки з метою
забезпечення вільного користування
не тільки викладачам, науковцям та
студентам університету, а й студентам
інших вишів, учням коледжів,
гімназій та шкіл.

Однак якими б важливими не були
бібліотечні ресурси, найголовніший –
ресурс кадровий. Розвиток будь�якої
бібліотеки, як і будь�якої установи, за�
лежить від працюючих там людей. Су�
часний бібліотекар – це і бібліограф�
документознавець, і аналітик�марке�
толог, спеціаліст з інформаційних тех�
нологій, послуг і засобів інформуван�
ня, навігатор знань та інформаційний
менеджер. Таке визначення підходить
до кожного працівника нашого колек�
тиву, тому й працювати з ними – вели�
ке задоволення.

Не пам’ятаю жодного дня, коли б
не впроваджувалося в роботу щось но�
ве. Ми постійно навчаємося, проводи�
мо моніторинг сервісів, реалізуємо
нові проекти, нову техніку та сучасні
технології, беремо участь у про�
фесійних конференціях, проводимо
семінари, бібліотечні уроки, навчаємо
та консультуємо наших користувачів,
готуємо інформаційні та культурно�
просвітницькі заходи, презентації,
буклети, закладки, оголошення про

ресурси та доступ до них. Сьогодні ко�
жен співробітник бібліотеки може за�
безпечувати високий рівень виконан�
ня будь�якого процесу – створювати
електронні бази, виготовляти штрих�
коди або електронні читацькі квитки,
обслуговувати користувачів у автома�
тизованому режимі, сканувати,
копіювати, надавати консультації з
навігації по сайту, роботи з Е�катало�
гом бібліотеки, науковими е�ресурса�
ми, базами, депозитаріями, здійсню�
вати класифікацію та аналітичну об�
робку інформації, професійно вести
екскурсію, презентацію тощо. 

У бібліотеці працює 47 співро�
бітників різних за віком, характера�
ми, звичками. Колектив жіночий і
може здатися, що керувати таким ду�
же складно, та насправді, незважаю�
чи на високу інтенсивність праці, ве�
ликі фізичні навантаження й
постійне впровадження інновацій, у
нас ділова, дружня атмосфера. Спра�
ви професійні об’єднують співробіт�
ників, які допомагають одна одній.
Ми разом відпочиваємо, святкуємо,
відвідуємо музеї, подорожуємо, раді�
ємо перемогам, допомагаємо та
підтримуємо одна одну в часи скрути. 

Влучно сказав колись англійський
філософ Томас Карлейль, що універ�
ситет – це зібрання розумних людей
навколо гарної бібліотеки. Це дійсно
так. Нам пощастило працювати в ото�
ченні талановитих, розумних на�
уковців, викладачів, висококласних
фахівців, допитливих студентів. Су�
часний імідж нашої бібліотеки на�
працьовувався протягом двох деся�
тиліть – кожен рік, кожен день са�
мовідданою, невтомною працею ко�
лективу, професіоналізмом, ентузіаз�
мом, творчим підходом, тісною
співпрацею з кафедрами, службами і,
головне, за постійної підтримки рек�
торату. Ми відчуваємо, що розвиток
бібліотеки є одним із пріоритетних
напрямів університетської діяль�
ності. Це найцінніше визнання і най�
краща оцінка нашої діяльності. 

Бібліотека продовжує динамічно
розвиватись, у нас чимало планів на
майбутнє, які допоможуть їй залиша�
тися завжди затребуваною і відпові�
дати рівню кращих бібліотек євро�
пейських університетів.

Для Тетяни Василівни СЛАБКО 2009 рік ювілейний – 30 років працює в

СумДУ, з яких 20 років очолює Бібліотечно�інформаційний центр універ�

ситету. Ювілей – це чудова нагода для підбиття підсумків, осмислення,

напрацювання нових ідей. Отже, слово їй, нашій ювілярці.

БІБЛІОТЕЧНО�ІНФОРМАЦІЙНА

СИСТЕМА СУМДУ

ЦЕ:

Центральна бібліотека; філія бібліотеки

в Медичному інституті, 36 кафедральних

бібліотек, 9 бібліотек при навчально�кон�

сультаційних пунктах університету в містах

області та бібліотеки комплексу СумДУ:

двох інститутів, двох коледжів, двох

технікумів.

Єдиний бібліотечно�інформаційний

фонд (2539,0 тис. примірників), універ�

сальний за змістом (30 мовами), скла�

дається з книг (підручники, посібники, мо�

нографії, довідники, брошури), періодич�

них видань, дисертацій, авторефератів,

звітів про НДР, навчально�методичної літе�

ратури, нормативно�технічної докумен�

тації, в його складі єдиний в області фонд

патентів. 

Щорічно фонди поповнюються на 60

тис. примірників (9,5 тис. назв). З 1999 ро�

ку бібліотека СумДУ занесена до реєстру

ВАК на розсилання авторефератів, офіційні

видання надсилають понад 20 державних

установ, налагоджено книгообмін із 78

бібліотеками, у числі яких майже 70 –

університетських з України, Росії, Польщі,

Румунії, Туреччини.

Передплачується близько 500 назв

періодичних видань. 

Проводиться робота щодо формування

електронної бібліотеки з дворівневим до�

ступом on�line з сайту бібліотеки через Еле�

ктронний каталог. 

Бібліотеками комплексу зареєстровано

17 категорій читачів (21,8 тис.), обслугова�

но 60,7 тис., їм видано 1748 тис.

примірників, відвідування становлять 605,0

тис., у тому числі звернень до серверу

бібліотеки 395,2 тис. Автоматизовані всі

бібліотечні процеси: комплектування, ката�

логізація, пошук інформації, книговидача,

обслуговування користувачів. Така ор�

ганізація доступу до інформації, наявність

умов її опрацювання відповідають найкра�

щим європейським традиціям інфор�

маційного забезпечення науково�освітньої

діяльності сучасного університету.
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7Всесвіт знань

   Ç Á²ÁË²ÎÒÅÊÈ
1989 рік – проект «Бібліотека – культурно�просвітницький центр

ВНЗ» у рамках державної концепції гуманізації й гуманітари�
зації освіти. У технічній на той час бібліотеці відкрито Літера�
турну вітальню, яка отримала визнання не лише в СумДУ, а й
освітянських, літературних, образотворчих, музичних колах
обласного центру. Крім того, створено читальний зал гу�
манітарної освіти.

1991 рік – проект «Створення Електронного каталогу бібліотеки
– перша сходинка до комплексної автоматизації бібліотечних
процесів»:

· придбано локальну версію АІБС «МАРК», першу тоді бібліотеч�
ну програму на пострадянському просторі (розробник НВО
«Інформ�Система», м. Москва); 

· бібліотека одна з перших в Україні розпочала роботу зі створен�
ня Електронного каталогу на нові надходження та ретрокон�
версію карткового каталогу.

1992–1996 рік – проект «Створення умов для роботи читачів з
електронною інформацією»:

· уперше сформований фонд із інформацією на CD (110 одиниць);
· обладнане перше АРМ читачів для роботи з інформацією на еле�

ктронних носіях;
· продовжується освоєння комп’ютерної техніки, програмного за�

безпечення, текстових та графічних редакторів: співробітники
навчаються на курсах ПК, проводяться семінари.

1997 рік – проект «Входження бібліотеки у світовий інфор�
маційний простір»:

· бібліотека отримала грант фонду «Відродження» і перша з біб�
ліотек області під’єднана до Інтернету. 

· бібліотека стає членом Української бібліотечної асоціації .
1998 рік – одна з перших серед бібліотек Україні представила

свою web�сторінку в Інтернеті. 
1999 рік – перемога в конкурсі на участь у навчальній поїздці по

Німеччині: у складі представників із 10 кращих бібліотек Ук�
раїни Т.В. Слабко вивчала досвід бібліотек: Баварської держав�
ної – в м. Мюнхені, Лансберзі, Гермерінзі, а також універси�
тетів м. Регенсбурга, Ерлангена, Айхштетта.

· гранти МФ «Відродження» на участь у роботі міжнародних
семінарів: «Університетські бібліотеки напередодні ХХ сто�
ліття», «Розвиток електронного видання», «Електронні журна�
ли» за сприяння: МВФ, УБА, Британської Ради в Україні, Цен�
тру видавничого розвитку інституту відкритого суспільства в
Будапешті, Держкомітету України з інформаційної політики,
Держкомітету України з питань науки та інтелектуальної влас�
ності, Комітету з питань науки і техніки Верховної Ради та ін. 

2000 рік – проект «Безперервна освіта фахівців – запорука
успіху бібліотеки». Отримано грант МФ «Відродження»: 4
співробітники стали учасниками міжнародного проекту «Ор�
ганізація центру безперервної освіти працівників бібліотеки»
(безкоштовно пройшли місячне навчання у Києві, отримали
сертифікати).

2001 рік – проект «Організація доступу до електронних журналів
у бібліотеці»: 

· отримано безкоштовний доступ до електронних журналів через
інформаційну службу Springer Link, до баз даних видавництв
EBSCO та Medline, отримала 26 CD з цією базою;

· триває подальше вивчення досвіду: навчальні поїздки щодо
обміну досвідом до університету м. Мугла (Туреччина), м. Пе�
трошани та м. Плаєшті (Румунія). 

2002-2003 рік – проект «Впровадження автоматизації в біблі�
отечні цикли: комплектування, оброблення, каталогізацію,
книговидачу, обслуговування »:

· придбано АІБС «УФД.Бібліотека», що дозволило
конвертувати 62 тис. описів Електронного катало�
гу з програми «МАРК» і розпочати поетапну авто�
матизацію всіх бібліотечних процесів: виготовлено
близько 1млн штрих�кодів на книги, кожен
примірник введений до бази «Фонд», створені бази
«Користувач», «Електронний формуляр», «Елек�
тронний каталог», з 1 вересня 2002 р. розпочато
автоматизовану книговидачу та обслуговування. 

2004 рік – за результатами роботи бібліотека єдина
в Україні одержала перемогу в конкурсі Гете�Інсти�
туту на тримісячне стажування в бібліотеках
університетів Німеччини: співробітниця бібліоте�
ки вивчала досвід впровадження нових технологій.

2005–2008 роки – проект «Бібліотека СумДУ –
відкрита інформаційна система». Роки реалізації
проекту – суттєво новий етап у формуванні інфор�
маційних ресурсів, організації сучасного доступу
до них, створення умов для роботи з інформацією
на різноманітних носіях, розвиток мережі, парку
АРМ та периферії, подальше впровадження
новітніх технологій. За рівнем автоматизації техно�
логічних циклів бібліотека стає одним із лідерів
бібліотечної справи в Україні й лідером серед бібліотек області.
Тут упроваджено такі інформаційно�технологічні цикли: 

· система комп’ютеризованої книговидачі та обслуговування всіх
користувачів, при якій запис книг до електронного формуляра
здійснюється шляхом сканування й контролюється користува�
чем за допомогою власного електронного підпису (пін�коду);

· система реєстрації користувачів та виготовлення електронних
читацьких квитків (комплекс Card Manager) дозволяє приско�
рити автентифікацію користувача та його електронного форму�
ляра в усіх підрозділах бібліотечної системи;

· впроваджено програмний комплекс захисту бібліотечних фондів
Check Point;

· створені читальні зали з відкритим доступом до всіх видів інфор�
маційних ресурсів (понад 70 тисяч) документів на традиційних
носіях, періодика, CD, 78 АРМ, під’єднаних до Інтернету;

· традиційні карткові каталоги замінені Електронним каталогом
(ЕК), який повністю відтворює всі види видань, налічує понад
200 тис. описів і передбачає можливість багатоаспектного по�
шуку за: автором, назвою, словами з назви, шифром УДК, ви�
дами документів, мовою, видавництвом, роком видання тощо;
містить інформацію про розподіл та місце знаходження видан�
ня;

· реалізований доступ через ЕК до електронних копій підручників,
навчальних посібників, методичних вказівок, конспектів
лекцій, технічних документів тощо;

· організовано зал електронних каталогів для роботи з ЕК в
бібліотеці;

· реалізований доступ до Електронного каталогу з локальної ме�
режі університету й мережі Інтернет (із сайту бібліотеки – Е�
кaталог або за електронною адресою: lib.sumdu.edu.ua);

· створений віртуальний читальний зал для доступу до передпла�
чених ресурсів: Ліга�Закон, Атлас�Аналітикa, EBSCO, Леном�
Стандарт, дисертації Росії;

· реалізоване під’єднання до Української науково�освітньої телеко�
мунікаційної мережі «Уран», яка надає он�лайн доступ до баз
даних наукових періодичних видань видавництв Springer,
Cambridge University Press, Nature Publishing Grop, Royal
Society of Chemistry, AAAS (AmericanAcademy of Arts and

Sciences), Oxford Journals Collection, APS (American physical
society) ін.;

· реалізована можливість конвертування інформації в єдиний фор�
мат. Бібліотека забезпечена найсучаснішим обладнанням для
перегляду, зчитування та запису інформації будь�якого форма�
ту (аудіо, відео, текст). Застосовуються сучасні технології та
оснащення: сканери, принтери, копіри, пристрої для запису
інформації на картки пам’яті;

· упроваджено в роботу широкий спектр нових додаткових послуг;
· упроваджено в роботу професійний фотосканер ATIZ Book Drive

DIY для оцифрування фонду та подальшого розвитку бази
«Електронних копій»;

· упроваджено в роботу ручки�сканери для запобігання некорект�
ного введення метаданих та прискорення роботи зі створення
інформаційних баз бібліотеки. (Вперше в області);

· інформативний сайт бібліотеки (www.library.sumdu.edu.ua), доз�
воляє користувачам орієнтуватися в її інформаційному про�
сторі через Інтернет. Можливості: користування «Електрон�
ним каталогом», електронною бібліотекою, ознайомлення з
бюлетенем нових надходжень, тематичними базами бібліоте�
ки, стрічкою новин, структурою та ін. Крім того, реалізований
доступ до наукових систем та репозитаріїв, лімітованих ре�
сурсів, електронної версії «Вісників Сумського державного
університету», ресурсів лабораторії дистанційного навчання;
містить посилання на найбільш відомі ресурси Інтернету: сай�
ти офіційних установ, бібліотек України, портали авторитет�
них електронних бібліотек, , сайти періодичних видань та ін.;

· бібліотека єдина в Україні надає вільний доступ до електронних
копій видань університету; (1,5 тис., база постійно попов�
нюється);

· створено зони WI�FI доступу до Інтернету з власних мобільних
пристроїв користувачів;

· доступ до ресурсів у бібліотеці забезпечують 78 АРМ та зона без�
дротового (wi�fi) доступу до Інтернету. Користування Інтерне�
том безкоштовне;

· створені реальні умови для використання ресурсів бібліотеки
безпосередньо на робочому місці – в університетській мережі
2010 комп’ютерів, 89 комп’ютерних класів.

ЛІТОПИС СТАНОВЛЕННЯ
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8 Долаючи кордони

Керівник відділу
міжнародних зв’язків
СумДУ К. І. Киричен�
ко, який опікується
цією програмою, пові�
домив, що на сьогодні
СумДУ єдиний в Ук�
раїні виш, який ор�
ганізовує стажування
своїх студентів у ку�
рортній зоні Туреччи�

ни. Він вважає мовну
практику унікальною
можливістю, по�пер�
ше, для вивчення та
покращання знання
іноземних мов, по�дру�
ге, отримати досвід ро�
боти за кордоном і, по�
третє, опинитися в ба�
гатонаціональному се�
редовищі. До того ж,
знайомство з іншою
країною, її культурою,
традиціями передбачає
розширення світогля�
ду й, безумовно, безліч
позитивних емоцій.
Сприятиме цьому й те,
що згадана програма є
найбільш соціально за�
хищеною – її учасни�
кам не треба піклува�
тися про місце прожи�
вання та харчування,
все це бере на себе
приймаюча сторона. 

Студенти, які побу�
вали цього літа на
мовній практиці, да�
ють їй найвищу оцінку.

– Враження просто
неймовірні! – говорить
третьокурсниця Таня
Бондаренко (перек�
лад). – Ми мали змогу
спілкуватися з людь�
ми з різних країн, носі�
ями багатьох мов.
Півдня�день говорили
тільки англійською
або тільки німецькою.
Це зовсім інше розу�
міння вивчення мови.
Коли ти чуєш інозем�
ну з кожного куточка,
починаєш аналізува�
ти, вивчати щось но�
веньке. Раніше не дуже

добре володіла німець�
кою. А тепер, після
спілкування з німець�
кими гостями, зовсім
інший рівень. Така
мовна практика для
перекладачів – дуже
важливий етап. За
кордоном збагнула, на�
скільки життя наси�
чене й цікаве. 

Т р е т ь о к у р с н и ц я
Дарина Возна також
прагне стати профе�
сійним перекладачем і
так само задоволена
практикою:

– Нам робили ком�
пліменти за знання
кількох мов. Адже іно�
земці, як правило, зна�
ють тільки одну. Про�
те голландці залюбки
допомагали нам отри�
мати глибші знання з
німецької. Самопочут�
тя в порівнянні з тим,
яке було перед
від’їздом, неймовірне.
Хочеться вести здоро�
вий спосіб життя.
Раніше ніяким спор�
том, окрім танців, не
займалася, а тепер що�

ранку бігаю навколо
Чешки. З’явилася впев�
неність у собі, своїх си�
лах. Головне, чого нас
навчили, робити все з
посмішкою. Неважли�
во, як ти себе почу�
ваєш, але обличчя по�
винно сяяти. 

Не менш позитивні
відгуки й представ�

ників факультету Те�
СЕТ, четвертокурс�
ників Михайла Скир�
таченка й Миколи
Щербаня. Останній зіз�
нається: 

– Спочатку мені,
майбутньому інжене�
ру, досить важко було
призвичаїтися до то�
го, що звідусіль зву�
чить англійська. Не
склалося з власною ви�
мовою. Мова виклада�
ча в університеті – од�
не, а мова носіїв –
зовсім інше. Практика
значно підняла мій
рівень володіння іно�
земною. Чудовий стан
– постійно бути «на
позитиві». Коли
приїжджаєш додому,

починаєш зовсім інак�
ше дивитися на звичні
речі. На всі проблеми
реагуєш значно
спокійніше. 

А майбутній пере�
кладач Юля Карабан
саме під час практики
здійснила давню мрію
– навчилася танцюва�
ти. Та ще й так, що до
неї підходили й запи�
тували: «Мабуть, дав�
но вже танцюєш?»

Четвертокурсниця
Юля Сенченко (перек�
лад) пояснює обов’яз�
ки аніматора, які ви�
конувала під час прак�
тики:

– Треба, щоб гості
знали тебе і щоб ти
постійно був на виду.
Там нас навчили і
співати, і танцюва�
ти, і ще багато чого.
Кожен вечір – шоу.
Цікавилися, чи ми не з
театрального? З
гордістю відповідали
– із Сумського держав�
ного! Там у нас з’яви�
лося чимало нових
друзів, з якими про�
довжуємо спілкувати�
ся і тепер, роз’їхав�

шись по домівках. Ми�
нув час, а вони й досі
телефонують, запро�
шують до своїх країн... 

Звичайно ж, наші
студенти багато роз�
повідали іноземцям
про Україну. Адже
інформація про нашу
чудову батьківщину в
багатьох країнах, як
правило, мінімальна.
Не має сумніву, що ви�
хованці СумДУ в най�
кращих кольорах зма�
лювали в їхній уяві і
наші загадкові для них
Суми, і наш універси�
тет.

Вікторія

МІРОШНИЧЕНКО,

група ЖТ	52. 

МОВНА ПРАКТИКА
– НА ВІДМІННО

СумДУ має досвід мовної практики студентів у Туреч�

чині з 2001 року. Налагоджена співпраця з мережею по�

пулярних готелів на побережжі Середземного та Егейсь�

кого морів. Студенти проходять серйозний відбір, перш

ніж потрапити на стажування. Значна увага звертається

на гарну успішність, хороше знання іноземних мов, ко�

мунікабельність, життєрадісність. Пропонується чотири

види діяльності: офіс по роботі з гостями, адміністрато�

ри, аніматори та помічники барменів, офіціанти. 

НАШІ ЗА КОРДОНОМ

Щовечора – шоу: навчатися треба чесело

ДИПЛОМНИКИ

Звичайно, це додало проблем
викладачам кафедри іноземних
мов як у проведенні підготовчо�
го етапу роботи з такими студен�
тами, так і безпосередньо під час
захисту проектів. Підбиваючи
підсумки дипломної кампанії ,
ми з приємністю констатували,
що кількість дипломників, які
захищали проекти іноземними
мовами, у травні�червні 2009
року становила 39 студентів, з

них 37 – англійською мовою, а
двоє німецькою – як другою іно�
земною. Як консультанти пра�
цювали 10 викладачів нашої ка�
федри. Усього в захисті проектів
було задіяно 11 кафедр. Така ре�
кордна кількість залучених сту�
дентів та викладачів свідчить
про актуальність і важливість
майбутнього співробітництва
випускових кафедр з кафедрою
іноземних мов, необхідність

складання спільних навчально�
методичних матеріалів для до�
помоги випускникам, здійснен�
ня спільних наукових проектів. 

Незважаючи на всі можливі
складності, загальне враження
від виконаної роботи й спілку�
вання з колегами позитивне.
Більшість кафедр підтримала
зусилля мовних викладачів.
Нам також вдалося зменшити
той рівень скепсису и критики,
які відчували з боку наших ко�
лег на початку року. А тепер
висловлюємо щиру подяку тим,
хто безпосередньо або опосеред�
ковано допомагав нашій ка�
федрі в підготовці дипломників.
Сподіваємося також, що такий

процес буде поширюватися за
рахунок вже накопиченого
досвіду і зростання кількості йо�
го учасників у майбутньому.

Окрема подяка – вчителям
шкіл, які навчали наших дип�
ломників іноземних мов. Сту�
денти пам’ятають їхню увагу до
них і вимогливість. Серед цих

вчителів своєрідними чемпіона�
ми стали Віра Іванівна Нагорна
(ЗОШ № 10), Ольга Костян�
тинівна Лазарко (ЗОШ №7),
Ольга Григорівна Шамоніна
(ЗОШ №7), Ірина Анатоліївна
Єрмоленко (ЗОШ №15). Спасибі
вам, колеги, за допомогу у вико�
нанні спільної праці.

Алла ДЯДЕЧКО,

доцент кафедри іноземних мов. 

ДВА В ОДНОМУ:
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ І МОВА

«Динамічні та міцні»  Сергій Коверцов,

Юлія Шуплякова, Яна Коцегуб, Олек�

сандра Сидорець, Дмитро Янков

«Англійки» кафедри економіки Дар’я

Гребенюк, Ірина Мареха, Ольга Поду�

жайло і Юлія Токар та їх мовні кон�

сультанти С.В. Початко, А.М. Дядеч�

ко, О.Р. Гладченко

Після введення обов’язкового

курсу іноземної мови для магістрів та

спеціалістів, зросла кількість тих, хто

бажав би захищати дипломні проек�

ти іноземною мовою.
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9По різному про різне

Студенти виступали з власними
презентаціями досліджень у сфері
новітніх технологій. Зокрема, іно�
земною мовою презентували ма�
теріали про інноваційні технології в

різних галузях науки й промисло�
вості, засоби безпровідного спілку�
вання, нанотехнології, безпілотне
керування літаками, використання
технологій у професії журналіста
тощо.

Другого дня темою конференції
була «Ергономіка й технології».
Цього разу виступали дванадцять
другокурсників. Презентації, окремі
з яких транслювалися на екрані за
допомогою програми Power Point,
стосувалися цікавих та важливих
тем значення ергономіки в житті
людини, транспортних інновацій,
нововведень у сфері комп’ютерних
технологій, електронних засобів ма�
сової інформації та реклами. 

Усі учасники конференції показа�
ли високий рівень не лише
орієнтації в обраній темі, а й у во�
лодінні англійською мовою. Бажан�
ня студентства брати участь у на�
уково�дослідницьких роботах іно�
земною мовою говорить про не�
обхідність проведення такого роду
заходів, чим, власне, й займається
Лінгвістичний центр при кафедрі
іноземних мов.

Аліна ПОЧАТКО,

група ЖТ	51.

Лінгвістичний центр

СумДУ, що вже п’ятий рік

діє при кафедрі інозем�

них мов, провів третю

щорічну студентську

конференцію, у якій взя�

ли участь чотирнадцять

студентів першого курсу.

Учасників конференції

привітали проректор з

наукової роботи профе�

сор А. М. Чорноус, декан

гумфаку Л. П. Валенке�

вич, завідувач кафедри

Г. І. Литвиненко та ди�

ректор Лінгвістичного

центру С. Г. Золотова.

ТРЕТЯ ЩОРІЧНА
ЛІНГВІСТИЧНИЙ ЦЕНТР

Опитувані, звичайно ж, студенти СумДУ, яких у
цілому було сто (по двадцять від кожного з факуль�
тетів). У ході дослідження виявилося, що студентів із
середнім балом оцінки знань від 3,0 до 3,9 – 34, від 4,0
до 4,9 – 62, а от «круглих» відмінників на опитану сот�
ню знайшлося лише четверо.

Отож, насамперед захотілося з’ясувати щодо
відсотка студентів, які спілкуються з Інтернетом «на
ти». Таких виявилося 68% від загальної кількості. При
цьому помітила, що відсоток знижується від 73,5 до
50% разом зі зниженням бала від 5,0 до 3,0 відповідно.
Що ж стосується тих, хто «на ви», тут навпаки: відсо�
ток збільшується від 20,6 до 50% з підвищенням бала
від 3,0 до 5,0 відповідно. Моїх же «братів по розуму»,
які сміливо зізналися, що з Інтернетом не знайомі вза�
галі, виявилося лише троє.

Результати стосовно того, як часто студенти корис�
туються послугами Всезнайпана, зовсім не дивують,
бо знову ж – чим вищий середній бал, тим нижчий
відсоток постійних користувачів (53,0�25,0 – 3,0�5,0) і
відповідно, чим нижчий бал, тим більший відсоток тих,
хто користується Інтернетом час від часу (38,2�75,0 –
3,0�5,0).

Тут справжній парадокс! Студенти постійно скар�
жаться викладачам, що потрібних книг у бібліотеках
не вистачає, а в той же час до Інтернету для їх заванта�
ження звертається лише 5,9%, і що цікавіше за все –
наших трієчників. Навчальну інформацію шукають всі,
але найбільше – студенти, середній бал знань яких
становить 4,0 – 4,9. Та якщо зважати лише на цю кате�
горію, то 11,4% з них лише іноді звертається за на�
вчальною інформацією. Готові матеріали завантажу�
ють 29,0%, а більшість (50,7) відповіла, що це зале�
жить від випадку – це майже збігається з результата�
ми категорії з середнім балом оцінки знань (3,0�3,9 –
58,8%).

А знаєте, що радує ще? Більшість студентів ціка�
виться науковою інформацією в Інтернеті не лише в
межах навчальної програми, а й для власного розвит�

ку. А чом би й ні, адже інформацію в електронному ви�
гляді запам’ятовує 21,0% від загальної кількості опи�
туваних. Звичайно, це небагато. Але значно більше,
ніж тих, хто інформацію сприймає на слух (10%). Ре�
шта, 69% (це більше половини), запам’ятовує лише
друковані матеріали.

Запитавши студентів, як довго тримають у пам’яті
інформацію в електронному вигляді, відповіді отрима�
ла приблизно однакові: довго – 21%, недовго – 30%,
залежить від випадку – 21%, не відповіли – 28%.

Узагалі наші «сумдеушники» не шкодують на Інтер�
нет ні грошей, ні часу. Найдовше тривають сеанси пе�
ребування в комп’ютерній мережі представників ЕЛІТ
– у день близько 4 годин, наздоганяють їх економісти
– 3,5 години, а от гумфак і ТеСЕТ посідають одну схо�
динку – 2 години. Такі результати не дивні, адже
більшість студентів має Інтернет вдома – 64% від за�
гальної кількості.

Особливо зацікавили власні думки студентів щодо
Інтернету. Більшість відповідала тільки «за». Один
сміливець заявив: «Треба видалити порно�сайти». Дех�
то не впевнений у достовірності он�лайнової інфор�
мації. А дехто стверджував, що Інтернет гальмує нор�
мальний розвиток людського мозку.

Тож ІнтерНЕТ чи ІнтерДА – вирішувати кожному
особисто, але додам, що 71% студентів вважає свій
рівень знань значно нижчим за середній бал, а це озна�
чає, що і якість знань гірша.

Галина ЯЦИНА, група ЖТ	72.

Студенту – на мушку,
викладачу – на замітку…

ІнтерНЕТ чи ІнтерДА?

Якщо запитаєте мене, чи користуюсь я Інтернетом, то відповім, що взагалі з

ним не знайома. Краще розкажіть, що це за «дядько» такий і чому його так люб�

лять студенти. Можливо, якби мені влаштували кілька довготривалих побачень

із цим суперменом, то я б знайшла з ним спільну мову, але поки що кращим

джерелом знань для мене залишається книга. Проте більшість моїх друзів, і

взагалі всього студентства, дуже часто, як це модно говорити, «зависає» в

Інтернеті. Аби відповісти на деякі запитання, які цікавлять не лише мене,

повністю занурююся в соціологічне дослідження.

Усіх присутніх зі святом віта�
ли декан гуманітарного факуль�
тету Лариса Валенкевич, яка
вручила найкращим студентам
подяки за активну участь у гро�
мадському житті. А завідувач
кафедри права Анатолій Куліш
нагородив студентів грамотами
за відмінні успіхи у навчанні та
зразкову поведінку. Зі словами
вдячності звернулися до викла�
дачів запрошені на свято випу�
скники Андрій Самохін та Оле�
на Старовойтова, які тепер пра�
цюють у сфері закону й дуже
пишаються своєю професією.
Від імені випускників універси�
тету «Україна» висловив
привітання Андрій Кнуренко –
член громадської ради при
Сумській обласній державній
адміністрації, голова правління
Сумської обласної організації
«Промені надії», член наці�
ональної експертної комісії з
питань суспільної моралі. 

Старший викладач кафедри
права Наталія Чередниченко
оголосила результати конкурсу
на кращу стіннівку до Дня юри�
ста та вручила нагороди пере�
можцям – групі Ю�95. Першо�
курсники взагалі проявили себе
з кращого боку. Є надія, що во�
ни ще неодноразово дадуть
привід пишатися ними як у сту�
дентські роки, так і на службі
захисту наших прав і свобод.

Зоя РОЙ,

група ЖТ	81.

Квіти й подарунки
ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО

7 жовтня СумДУ святку�

вав День юриста. Щирі

посмішки, квіти та по�

дарунки не залишали

кафедру права цілий

день. Студентами була

підготовлена невеличка

концертна програма, у

чому їм допомогла Ган�

на Костіна, провідний

фахівець відділу поза�

навчальної роботи.

Не скажу, щоб моє самолюбство надто пост�
раждало, та все ж дізнатися, що думають про
інтуїцію взагалі й жіночу зокрема філософи, пси�
хологи, лікарі, – не завадить. 

Можна сказати (почитавши словники�ен�
циклопедії�довідники), що інтуїція – це
здатність шляхом осяяння чи образного уза�
гальнення виходити за межі пізнаних зв’язків і
закономірностей. Філософи над проблемою
визначення суті «шостого чуття» б’ються вже
більше двох тисячоліть. У ХХ ст. виникла
навіть течія інтуїтивізму, представники якої в
цьому феномені вбачали єдине достовірне дже�
рело пізнання світу. Щоправда, про його жіно�
чий різновид не йшлося, адже філософствува�
ли тільки чоловіки.

З психологічної точки зору, інтуїція –
здатність відтворювати на позасвідомому рівні
картину навколишнього світу. До нашого мозку
щомиті надходять мільйони імпульсів. Опрацю�
вати він встигає лише кілька десятків тисяч. Ре�
шта видається на�гора у вигляді передчуттів,

осяянь і т. д. Чий мозок більш уважний, у того й
«шосте чуття» сильніше. Жінки тут мають безпе�
речну перевагу, яка називається «материнський
інстинкт», закладений від народження. Саме за�
вдяки йому панянки проявляють чудеса спосте�
режливості та передбачливості. Дослідник body
language Алан Піз указує, що в жінок одразу чо�
тирнадцять�шістнадцять ділянок мозку слугують
для розшифрування поведінки співрозмовника,
тоді як у чоловіків їх чотири�шість. 

Під великий сумнів поставив силу жіночої
інтуїції експеримент британських медиків. В
он�лайн режимі 15 тисячам чоловіків та жінок
пропонувалося визначити, яка з двох запропо�
нованих усмішок на фото щира, а яка фальши�
ва. До початку досліду 77% жінок без зайвої
скромності оцінили свою інтуїцію як дуже доб�
ру. Серед чоловіків цей показник – 58%. За ре�
зультатами тестування справжню посмішку
змогли відрізнити 72% чоловіків і 71% жінок.

Найцікавіше, що, оцінюючи smile представ�
ників протилежної статі, лише 67% жінок зро�
зуміли їхню фальшивість, тоді як у чоловіків та�
ких аж 76%.

Виходить, що жіноча інтуїція – міф? Однак
психолог С’юзен Куїлліам заявила: «Жінки про�
грали тільки тому, що завжди, на відміну від чо�
ловіків, запрограмовані на позитив і підсвідомо
намагаються не помічати негативу й фальші». 

Зрозуміло одне: для розкриття таємниці
інтуїції треба докласти ще чимало зусиль. Але
вже зараз можна сказати, що в процесі історич�
ного розвитку жінки все більше розгублюють
свою «інтуїтивну» перевагу над чоловіками. То�
му вчених мужів усе більше «терзают смутные
сомненья», що стать людини має хоч якийсь
вплив на її «шосте чуття».

Олена ЄВТУШЕНКО,

група ЖТ	62.

ЗАГАДКА ЖІНОЧОЇ ІНТУЇЦІЇ
Чи справді прекрасна
половина людства володіє
більш розвиненим «шостим
чуттям»?

Колись після мого чергового божевільного рішення, яке зрештою вия�

вилося правильним, мій друг запитав: «Як ти це робиш?». Не особливо

задумуючись, сказала просто: «Інтуїція». Дарма сказала. Бо нарвала�

ся на таку приблизно тираду: «Нещодавно вчені довели, що жіноча

інтуїція – це не що інше, ніж кращий, ніж у чоловіків, слух плюс кращий

нюх. Кажани чують ультразвук, а у собак феноменальний нюх. Вихо�

дить, слабка стать знайшла дійсно чудовий предмет гордості – свої

тваринні інстинкти...»

ГЕНДЕРНИЙ РАКУРС 

ФОТОРАКУРС
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В этом году на спортивном по�
прище отлично показали себя и ко�
мандные игроки, и одиночки. С на�
ми учатся студенты, которые про�
славили университет на Всеукра�
инских и международных соревно�
ваниях. Студентка гуманитарного
факультета Юля Джима – чемпи�
онка Украины, бронзовый призер
чемпионата Европы, а также мира
среди юниоров по биатлону. Сту�
дентка ЭлИТ Галина Олексиенко –
чемпионка Европы, серебряная
призерка чемпионата Украины сре�
ди юниоров по тяжелой атлетике,
призер разных международных со�

ревнований. Студент факультета
экономики и менеджмента Дмит�
рий Коцур – чемпион Украины,
призер чемпионата мира среди
юниоров по борьбе самбо и дзюдо.
Антон Кузьменко – также студент
ФЭМ – бронзовый призер чемпио�
ната Украины, мастер спорта по
плаванью.

Футбол всегда был популярен у
студентов. И СумГУ не исключе�

ние. Сборная команда по футзалу –
трехразовый чемпион Украины сре�
ди вузов, а на чемпионате Европы
среди университетов в Черногории
стала серебряным призером.

Этот год стал урожайный на ма�
стеров спорта по стрельбе из лука.
Удостоились этого почетного зва�
ния Екатерина Прихожай, Анна
Петрова, Алена Яцина Алена, Анна
Савченко, Евгений Петров. И по�
мог им в этом заслуженный тренер
Украины Владимир Гаркуша.

Больше 2000 студентов в этом
году стали участниками городской
Спартакиады, включавшей 14 ви�
дов спорта. В 10 из них наши сту�
денты заняли призовые места, что
не может не радовать. Как и то, что

спортсмены даже СумГУ победили
в 9 видах спорта на областной Уни�
версиаде.

Для достижения таких высот
эти студенты потратили немало
сил, труда, упорства. Как справед�
ливо сказал Морис Декобра:
«Спорт – это развлечение до седь�
мого пота».   

Гетія ЛАША,

група ЖТ–72.

С П О Р Т  –  Ц Е Л А Я  В С Е Л Е Н Н А Я ,
Т У Т  Т О Ж Е  З А Ж И Г А Ю Т С Я  З В Е З Д Ы …
Где�где, а в СумГУ так уж точно «спортивный дух» на

пенсию не собирается! 15 сентября в актовом зале

университета награждали самых спортивных сту�

дентов вуза. Праздник посетили заместитель на�

чальника областного управления по физической

культуре и спорту МОН Украины Н.И. Галиц, замес�

титель начальника управления по делам молодежи

и спорта Сумской областной госадминистрации

А. А. Салатенко, ректор СумГУ А. В. Васильев и

председатель студпрофкома Анна Яковлева.

Для справки. Сегодня в университете в 36 спортивных секциях
занимается 1200 студентов и 400 школьников. 4 студента – мастера
спорта международного класса, 14 – мастера спорта, 32 –
кандидата в мастера спорта и 80 перворазрядников.

Для непосвячених – чергова
інформація, а для посвячених – чу�
дова новина. Адже такий центр
створено вперше в Україні. Як за�
значив директор Медичного інсти�
туту Віталій Едуардович Маркевич,
мета створення й реалізації проекту
– засвоєння майбутніми лікарями,
починаючи з 3�4�го курсів, сучасних
ендоскопічних технологій. У меди�
цині – це прогресивна та високо�
якісна технологія, що дозволяє ліка�
рю максимально точно ставити діаг�
ноз та ефективно лікувати пацієнта. 

Над створенням і подальшим
функціонуванням центру працює
Д.В. Овечкін – колишній випускник
медінституту, нині кандидат медич�

них наук, що проходив практику в
Німеччині при Європейському
інституті хірургії. За його словами,
на сьогодні в Західній Європі та
США більше 50% усіх хірургічних
операцій виконується з використан�
ням саме такого методу. Тому во�
лодіння сучасними ендоскопічними
методами діагностики та лікування
є невід’ємним та важливим аспек�
том у роботі висококласних
хірургів.

Для ефективної роботи центру
придбані цінне обладнання,

спеціальна література та навчальні
фільми, тобто створена матеріальна
база. Практичні навички майбутні
спеціалісти отримуватимуть у тре�
нажерних класах на сучасних тре�
нувальних боксах. Лекції та прак�
тичні заняття проводитимуть підго�
товлені спеціалісти, викладачі Ме�
дичного інституту. Вже розроблені
відповідні навчальний план та про�
грама.

Термін навчання для студентів
розрахований на 3�4 роки. Окрім ук�
раїнських студентів, практику в
центрі мають змогу проходити й іно�
земні студенти з більш ніж 40 країн
світу.   

Ліна П’ЯТНИЦЯ.

Ч У Д О В А  Н О В И Н А
СПОРТМАЙДАНЧИК МЕДІНСТИТУТ

У Медичному інституті

СумДУ відкрито Регіо�

нальний навчально�тре�

нувальний та науково�

методичний центр ен�

доскопічних методів діа�

гностики та лікування.

Екскурсію проводив краєзна�
вець Михайло Пилипович Тесля. З
його слів молоде покоління дізна�
валося про діяльність та життєвий
шлях земляка. У XVIII ст. відстав�
ний майор Олександр Паліцин ку�
пує невеличкий хутірець Попівку
(неподалік с. Залізняк під Сума�
ми). До нього часто приїздять
друзі. Серед них і відомий архітек�
тор Микола Алфьоров, і мандрів�
ний філософ та поет Григорій Ско�
ворода, і брати Богдановичі…

Паліцин і сам захоплюється ми�
стецтвом. Любить живопис,
знається на архітектурі. Невдовзі
створює літературно�мистецький
гурток «Попівська академія», сла�
ва про який поширюється не тільки

в Росії, але й за кордоном. Відвіду�
вачі гуртка пізнають мистецькі до�
сягнення того часу, вивчають і на�
укові дисципліни, зокрема еко�
номіку.

Михайло Тесля розповів також
про громадську діяльність Олек�
сандра Паліцина, а також наголо�
сив на тому великому значенні, яке
мав цей чоловік для створення
Сумського державного університе�
ту. Саме за його сприяння, а також
за участі В. Каразіна та В. Капніста
(вельмож того часу), ще два сто�
ліття тому було відкрито Харків�
ський університет, продовженням
якого й став СумДУ, вчена рада
якого одностайно обрала Олексан�
дра Паліцина почесним членом
Президії університету. 

Нині на могилі Паліцина стоїть
невеличкий меморіальний пам’ят�
ник. Поруч, де похована дружина
Євдокія, росте 290�літня сосна, яку
посадив колись Олександр Олек�
сандрович. Ця дивовижа не тільки
символ пам’яті про його дружину,
а й рідкісне збереження рослини
такої давнини. 

Усі бажаючі побувати в за�
повідному краї О.О. Паліцина або
взяти участь у благодійних акціях
«Пам’яті Паліцина» запрошуються
до відділу позанавчальної роботи
(аудиторія Г�202).   

Надія МАРИНОХА,

група ЖТ–81.

КРАЄЗНАВСТВО

Ч Е Р Г О В А  А К Ц І Я  « П А М ’ Я Т І  П А Л І Ц И Н А »  

Волонтери СумДУ та учні

ЗОШ № 3 здійснили піз�

навальну поїздку до мо�

гили видатного поета й

художника, архітектора і

мецената – Олександра

Олександровича Паліци�

на. За своє досить корот�

ке життя, а прожив лише

шістдесят п’ять років, ус�

тиг дуже багато зробити

для Сумщини, назавжди

написав своє ім’я на

скрижалях часу. Зокре�

ма, йому належить також

ідея створення універси�

тету на Слобожанщині.

НАСТУПНИЙ З’їЗД

– У СУМДУ

Голова профспілкового комітету СумДУ Валентина
Боровик та голова профспілкової організації студентів
СумДУ Ганна Яковлєва взяли участь у ХХІІ з’їзді
Євразійської асоціації профспілкових організацій
університетів (ЄАПОУ), який проходив у Баку на почат�
ку вересня. Активно обговорювалася участь у спільних
грантових проектах азербайджанських, російських та
українських вишів. Чимало уваги приділили молодіжній
політиці країн СНД. Ганну Яковлєву обрали до складу
президії Євразійської асоціації. Наступної весни засідан�

ня президії ЄАПОУ відбудеться на базі нашого універси�
тету. 

НА ФОТО: В.Боровик та Г. Яковлєва

під час роботи з’їзду.

ПУТІВКИ ДО ЗДОРОВ’Я
Цього літа, як і в попередні роки, чимало студентів

нашого університету оздоровлювалося на узбережжі
Чорного моря за путівками студентської профспілкової
організації в Ялті, Севастополі, Судаку, Рибачому та
Міжводному. 

Враженнями поділилася Яніна Смоляр (ПР�81):
«Очень понравилось, столько впечатлений! Ялта – пре�
красный город. Были, конечно, небольшие бытовые не�
удобства, но то, что я находилась в самом сердце Крыма,
перекрывало все недостатки. Мы часто ездили на экс�
курсии, так что отдых получился очень запоминающим�
ся…»

Не менш задоволений і Руслан Сичов (І�75): «Був у
Рибачому. Я вперше відпочивав у такому місці, де узбе�
режжя кам’яне, а не піщане –місцевість загалом дуже
мальовнича. Шкода тільки, що сходити розважитися
там ніде. Є лише бар, ну і море, звичайно. Правда, була
можливість з’їздити в Севастополь, побувати на руїнах
Херсонеса й таке інше. Наступного року хотів би з’їзди�
ти ще, але вже не в Рибаче – на Азовському морі краще.

СПРАВИ ПРОФСПІЛКОВІ

У Театрі юного гляда�
ча відбулася загально�
міська презентація «Чи�
танки для козачат, доб�
риків і добричок».

За оригінальною на�
звою книги стоїть не менш
незвичайний зміст. Авто�

рами дитячої читанки ста�
ли… самі ж діти. У творчо�
му проекті «Добрик –
Всесвіт» брали участь
сумські школярі. За ре�
зультатами конкурсу було
визначено 20 найкращих
робіт, які й увійшли до

книги. Збірка присвячена
70�річчю Сумської об�
ласті, а отже й містить ро�
боти про історію рідного
краю, видатних його меш�
канців, цікаві місця.

У числі авторів книги
– Коломієць Ніна, сту�
дентка першого курсу гру�
пи ЖТ�92. Її твір «І я буду
такою, як вони» увійшов
до другого розділу книги

«Видатні люди нашого
міста».

Зазвичай читанка –
найперша книга в житті
кожної людини. Тож дуже
добре, що з перших же
рядків у малюків примно�
жуватиметься любов до
рідного міста, повага до
славної його історії, гор�
дість за свою Батьківщи�
ну.

ПРЕЗЕНТАЦІЇ

АВТОРСЬКИЙ ДЕБЮТ

**  Наші студенти двічі підіймалися на п‘єдес�

тал чемпіонату України зі стрільби з лука, що

проходив у Чернівцях. Олександр Малушин

та Олександр Приходченко стали першими,

а дві Анни – Петрова та Савченко –

третіми в командному заліку. Норматив май�

стра спорту виконала другокурсниця факуль�

тету ТеСЕТ Юлія Мокринська.

** Фотоклуб «Імпульс» під керівництвом

відомого в Сумах фотохудожника Ігоря

Ройченка вже не перший рік дивує своїми

успіхами. Початківці не лише намагаються

завоювати вітчизняний простір, а й підко�

рюють зарубіжжя. Зовсім недавно в газеті

фотоклубу «Люкс» м. Борна (Саксонія)

з’явилися роботи сум’ян, зокрема студентів

СумДУ спеціальності «Журналістика».

КОЛИ ВЕРСТАВСЯ НОМЕР
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ТРОХИ ПРО ФЕСТИВАЛЬ
Його батьківщина – Англія, а Україна

стала третьою країною планети, куди
дістався фестиваль. І цьогорічне глобальне
зібрання проходило під магічної трійкою.
Повна свобода і шістнадцять годин дискотеки
під відкритим небом – так коротко можна
описати фестивальне дійство. Це найкраще
місце для тих, хто довго мріяв «відірватись» і
натанцюватися на рік уперед.

До аеродрому «Чайка», де й проходив
«Global Gathering Freedom Festival», пот�
рапили звичайним трамваєм. А от уже на сам
величезний танцмайданчик заходили як
справжні акули пера: з браслетами «press»,
картами фестивалю – через вхід для VIP
персон. Територія фестивалю нагадувала
маленьке містечко з чотирма сценами, на
кожній з яких виступали представники
різних напрямів танцювальної музики. Не
подобається один діджей – прямуєш до
іншого майданчика. Всюди панувала атмос�
фера, у якій кожен міг забути про буденність
і повністю віддатись музиці.

СЦЕНИ
Розпочали – з головної сцени, де

сконцентрувалися найбільше популярних
діджеїв та найбільша кількість їх шануваль�
ників. Головна особливість зібрання, як
стверджує один із головних організаторів
фестивалю Діма Чінь, – це живі виступи.
Побачивши афіші фестивалю, багато клабе�
рів не могли зрозуміти, що там робитимуть
українська поп�рок група «Друга ріка» та
легендарні британці «Basement Jaxx». Але
скоро стало зрозуміло – організатори зроби�
ли фестиваль на рівні європейських гло�
бальних зібрань. А живі виступи – невід’ємна
їх частина. Такий крок став несподіванкою не
лише для глядачів, а й самих виконавців.
Наприклад, музиканти «Другої ріки» зізна�
лися, що було трохи не по собі. «Коли
виступаю з оригінальним репертуаром, –
говорить Валерій Харчишин, соліст їхнього
гурту, – то я танцюю. А тут чомусь не міг. Але
це експерименти, і ми їх любимо».

Виступи на всіх сценах розпочалися
одночасно о 14�й годині, а тому деяким затя�
тим прихильникам клубної музики доводи�
лось просто розриватись між двома, а то й
трьома сценами, де одночасно виступали їхні
улюбленці. Не менш популярно, ніж головна,
була сцена під назвою DJam Electric Stage.
Головна її фішка – танцмайданчик для пінної
вечірки, який так полюбився відвідувачам,
що не пустував ні вдень, ні вночі. Чого тільки
не робили там клабери – у першу чергу
танцювали, але не забували й покидатися
піною та поплавати в ній. Деякі не забули
прихопити навіть маски для ниряння, трубки,
ласти й іншу атрибутику для плавання.

Третя сцена Time 2Bass Arena була не
схожою на інші як зовнішньо, тобто

виглядом, так і внутрішньо – музикою, яка
там звучала. Зібрались тут любителі музики
Drum’n’Bass, яка вже міцно засіла в серцях та
мізках молодих українців. Публіка там була,
мабуть, найзагальнішою. Танці інакше як
дикими не назвеш.

Остання четверта сцена Kiss FM Global
Stage склала справжню конкуренцію
головній. Тут разом зі світовими зірками
Markus Schulz та Sander Van Doorn
виступали молоді, але вже також досить
популярні Menno de Jong та Mark Eteson.
Вони як захопили в полон своєю музикою
величеньку частину аудиторії, так і не
відпускали її аж до світанку.

Блукаючи територією фестивалю, ми
помітили, що в усіх відвідувачів фестивалю є
букет спільних рис – вони екстремали, готові
до будь�яких експериментів і танців у режимі
нон�стоп. Крім того, неможливо пройти
спокійно повз їхній епатажний вигляд. 

ЗА ЛАШТУНКАМИ
А поки на всіх сценах заводили та

розігрівали публіку, за сценою з
журналістами враженнями від побаченої
вперше української землі та планами щодо
виступу ділилися учасники легендарного
англійського колективу «Basement Jaxx».
Один із них переконаний, що типовий
відвідувач глобального фестивалю виглядає
приблизно так: «Чорні кола під очима, него�
леність та постійна готовність танцювати. Це
у Британії. Маю на увазі, що у кожній країні
по�різному. Танцювальна клубна культура є
вже усюди – в Японії, Австралії та Америці. І
це добре...» 

Зі стартом фестивалю почали працювати
атракціони. Тож усі, кому не вистачало
екстриму, йшли прямісінько сюди. Катали їх
так, що багато хто забував де знаходиться. Та
звуки, які долунали з чотирьох сцен одразу
повертали пам’ять. Коли сонечко зайшло,
організатори випустили на глядачів
велетенські повітряні кулі із символікою
фестивалю, але на цьому не заспокоїлися.
Вирішили ще й вогниками, тобто
сорокахвилинним феєрверком, доповнити
дійство. 

ЗНАЙОМСТВО З КОРОЛЕМ
Значна частина тих, хто завітав на

фестиваль свободи, очікувала виступу діджея
зі світовим іменем, короля хаус�музики David
Guetta. Саме він згуртував біля головної
сцени найбільшу кількість любителів
потанцювати. Перед виступом музикант
залюбки поспілкувався з нами й розповів, як
народжуються його хіти: «Надихає все.
Життя мене надихає. Композицію «Love is
gone» я написав після великої сварки з
дружиною. Подивився в небо, побачив
повітряну кулю, яка говорила – світ твій. Так
народилася пісня «The world is mine». Це
було моїм натхненням. Кіно, люди, власні
виступи, усі ви, можливо, надихнете мене
сьогодні, я не знаю...»

Уже першу його пісню «When the love
takes over», яка, до речі, стала гімном фес�
тивалю, публіка виконувала пританцьо�
вуючи. David порадував не лише своїми
популярними хітами, а й новенькими ком�
позиціями, які ввійшли до його нового серп�
невого альбому». Його нестримний позитив,
драйвова музика та двогодинний виступ
залишили виключно приємні спогади. Напев�
но, він єдиний діджей, з обличчя якого протя�
гом усього виступу не сходила посмішка.

БРИТАНЦІ З НАДПИСОМ «АЕРОФЛОТ»
А в цей час за сценою уже з’явився інший,

не менш відомий і талановитий колектив з
Британії «Above&Beyond». Не встигли хлопці
з’явитися у наметі для преси, як наша
Людочка уже біля них. А вони й не проти
відповісти на всі запитання, особливо, коли їх

ставить справжня українка чудовою
англійською. І ось перше зізнання. Хлопці
переконані, що наша публіка відрізняється
від інших «пристрастю до музики. Люди в цій
країні дуже пристрастні й нам дуже
подобається грати для таких...»

Поки ми жваво спілкувалися із зірками,
настав час виходити на сцену англійському
колективу «Above&Beyond», цим двом
веселим хлопцям, які завжди знайдуть
достойну відповідь на твоє запитання. Та ще
й розвеселять не лише дотепними жартами, а

й своєю поведінкою і зовнішнім виглядом.
Один із них надів футболку з надписом...
«Аерофлот»!

До музики у хлопців особливе ставлення.
Вона для них не лише професія, а й стиль
життя. Погодьтеся, не кожен згодиться
проводити половину з нього на борту літака
по дорозі до країни, де призначений концерт,
а іншу половину – на репетиціях та
концертах. Цю справу потрібно й справді
любити. Англійці обіцяли потішити глядачів
як добре знаними старими електронними
композиціями, так і чимось новеньким, а наші
співвітчизники, у свою чергу, об’єктивно
оцінили старання гостей і «відривались»,
допоки витримували ноги.

Сонце тим часом уже зійшло, а дискотека
все ще тривала. Хтось іще не накупався в
піні, хтось не накатався на атракціонах, а
хтось не міг натанцюватись. А ми ніяк не
могли насолодитися атмосферою повної
журналістської свободи й відчуттям того, що
цей професійний досвід залишиться з нами
назавжди.

Останніми виступали англійці «Above
&Beyond», музика яких просто зачарувала
всіх. Тепер залишається чекати наступного
року і четвертого глобального зібрання в
Україні. Як подейкують організатори, наступ�
ного року фестиваль може стати дводенним. 

Уляна ДРЮЧКОВА,

Людмила РОВЕНСЬКА,

Михайло ТОЩЕВ,

група ЖТ	62.

Скільки журналіста не годуй, а йому на одному місці довго не си�

диться. І почали ми втрьох придумувати, що б такого цікавого на

канікулах зробити, щоб і викладачі, і ми цілий рік зробленим пи�

шалися. Курс вибрали – на Київ, на фестиваль клубної музики

«Global Gathering Freedom Festival». Оформили всі необхідні до�

кументи для акредитації, отримали дозвіл від організаторів,

прихопили камеру, мікрофон, кілька чистих касет і гайда до сто�

лиці знайомитися зі світовими діджеями. Михайлу як єдиному

представнику сильної половини людства доручили місію опера�

тора, а ми, дівчата, поділили мікрофон.

ТЕРИТОРІЯ СВОБОДИ,
АБО КАНІКУЛИ6 ФЕСТ
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12 Сміх – справа серйозна

У ГОНИТВІ ЗА КРАСОЮ

Нарешті відомий міжнародний кубок Кривопішина
урочисто переданий 26 вересня в руки гідної його ко�
манди. На СумДУшному Олімпі цього дня жару давали
як наші українські родичі – команди «Моника» м. Су�
ми, «Сборная ПНТУ» м. Полтава, «Сборная Албанії» м.
Чернівці, так і білоруські та російські сусіди – «Хоро�
шо» м. Мінськ, «Остановка ПАлитех» м. Курськ. Кож�
на з команд боролася за перше місце усіма можливими
способами. Але завжди дотепно, одна команда масово
поїдала цибулю, дехто навіть Володимира Івановича
Кривопішина втягнув у свої ігри. Не буду занадто
оригінальною і почну з кінця дійства – перемогу отри�
мали бійці полтавської команди «Сборная ПНТУ».

А починалося все з лагідного слова Володимира Іва�
новича «Дорогие друзья!..» І – поїхали за давно розроб�
леним квіківським сценарієм. Привітання викликало у
глядачів купу позитивних емоцій, уже через декілька
секунд зал вибухнув сміхом, побачивши кілька
мініатюрок, присвячених ранку студента від полтавсь�
кої команди. Білоруське «Хорошо» взагалі вирішило
здивувати з самого початку своєю надто жартівливою
винахідливістю. Зі словами «Дорогие зрители, как вы
убедились, всё в ваших руках» – винесли на сцену під
марш Мендельсона того, чиє ім’я носить і бажаний для
учасників Кубок. Винуватець торжества навіть не пру�
чався, навпаки, професійно підіграв колегам. Наша ко�
манда «Моника» запам’яталася своєю грайливою та
кокетливою підводною міною Ренатою Литвиновою та
емо�термінатором. «Остановка Палитех» показала, як,
з її точки зору, можуть гармонійно грати в морській бій

садист і мазохіст. Популярна пісня «Я волна» DJ
Smash в інтрепретаціїї «Сборной Албанії» з новою на�
звою «Я фігня», безперечно, завоювала багато при�
хильників.

Наступним етапом жарт�історії була розминка. Усі
команди просто сяяли своїм кмітливим гумором. А що
найцікавіше, на сцені виникло справжнє міні�змаган�
ня: хто кращий – Білорусь чи Росія. І, звичайно, пере�
могла міжслов’янська дружба.

Як сказав колись у інтерв’ю для «Резонансу» Воло�
димир Кривопішин: «Гумор – справа серйозна, а тому і
смішна». Тож команди й вирішили дотримуватися цієї
істини у своїх відеороликах. Шедеврами квіківської
кіномотографіїї стали: «Випуск новин у ванній» – від
«Хорошо», «Пташиному грипу присвячується» – від
«Остановка Палитех», відео про невдалі випадки з
життя під усім відомою назвою «Закон підлості» – від
полтавців, а також фільм жахів (справді було моторо�
шно�смішно) »Вафельное полотенце» – від «Моники».

А ось домашнє завдання блискуче виконали усі ко�
манди. Зі своїм творчим підходом до проблеми світової
кризи підійшла команда «Остановка Палитех», до ще
більш «глобальної» теми усіх міст – «армії голубок»,
або, як вони себе називають, «діти вулиці» – звернула�
ся «Сборная ПНТУ», ну а най�найактуальнішу тему

«Як же назавжди видалитися з Контакту» розкрили
білоруси, заявивши в результаті, що це замкнуте коло.
Наша «Моника» довела глядачам, що в кожній людині
є свій герой, треба його тільки розкрити. Дитинство
згадали гравці команди «Сборная Албании», показав�
ши сучасну версію СРСРівського фільму «Прекрасное
далёко».

Як гадаєте, чим завершилося дійство? Усмішками,
усмішками й іще раз усмішками, найщасливішими з
яких були, безумовно, у полтавської команди «Сбор�
ная ПНТУ». Вважаєте, що перемогти допомогла їм до
сліз розжована цибуля? Можливо, судити не нам, але
сила оплесків та гул у залі повинні були довести спра�

ведливість вибору. На запитання «Який секретний
спосіб підготовки до виступу маєте?» – полтавчани
відповіли: «Готуємося старанно. Багато жартів народ�
жуються в повсякденному житті. Головне, що ми
завжди разом, усі дружимо – це і є нашим секретом!» 

А Володимир Кривопішин на провокаційне запитан�
ня «Чи не шкода віддавати свій іменний кубок Пол�
таві?» – відповів: «Чесно кажучи, не те що шкода,
навіть приємно. Команда проявила себе динамічно, з
технічного боку добре. Наша ж команда показала себе
гідно у конкурсі «Розминка», але навряд чи хто з гля�
дачів скаже, хто кращий. Тому, мабуть, усе справедли�
во. Я дуже радий, що все вийшло саме так, ми зберег�
ли друзів, а втратили якийсь кубок. Кубок можемо ку�
пити, а от друзі не продаються!».

Ангеліна МЕЛЕШКО,

група ЖТ	71.

...І СМІХ, І СЛЬОЗИ, І КОХАННЯ!

КВК

Мріючи про шоколадну засмагу,
модниці переслідують одну мету –
зробити свою шкіру більш приваб�
ливою, проте остаточний результат
іноді виявляється зовсім протилеж�
ним. Зневоднення шкіри, дермати�
ти, раннє старіння – усе це може
стати наслідком надмірного, некон�
трольованого захоплення як штуч�
ним, так і природним засмаганням.
Відвідування солярію має певні
«плюси» і «мінуси», показання і про�
типоказання, які важливо врахову�
вати, щоби зберегти здоров’я не ли�
ше шкіри, а й цілого організму. 

Якщо, дівчата, ви не хочете зі�
штовхнутися з проблемою перед�
часного старіння шкіри, то повинні
назавжди забути не тільки про ци�
гарки та спиртне, а й про перебуван�
ня у солярії. Саме відвідування цьо�
го закладу, на думку більшості спе�
ціалістів, є головною причиною то�
го, що жіноча врода поступово «в’я�
не». Адже на неконтрольоване ульт�
рафіолетове опромінення припадає
до 80% від загального обсягу нега�
тивного зовнішнього впливу.

Під час надмірного сонячного оп�
ромінення утворюються фототокси�
ни – хімічні речовини, що змінилися
під впливом поглинання ними

енергії сонця й перетворилися на от�
руйні речовини, які проникають
крізь шкіру й потрапляють до крово�
току. Першими проявами передчас�
ного старіння шкіри є сухість, по�
ристість, утворення дрібних змор�
щок, не пов’язаних із мімікою,
пігментні плями, зниження тонусу.

Безумовно, у кожного виникає
запитання: «А як цьому запобігти?»
Тут значення мають і правильне
харчування, і здоровий спосіб жит�
тя, і вміння протистояти стресовим
ситуаціям, і, звичайно, якість догля�
ду за шкірою. Не завадить і відвіду�
вання косметичного салону, що дає,
по�перше, наявність наочного по�
кращання стану шкіри, а по�друге,
це завжди підвищує настрій. Адек�
ватний зовнішній догляд здій�
снюється там із використанням про�
фесійних косметичних ліній, вжи�
ванням косметичних препаратів, ме�
зотерапії, пілінгами, мезофілом.

Кожна дівчина хоче зберегти
свою природну красу на максималь�
но довший термін. Тому потрібно
завжди пам’ятати, що наша краса і
здоров’я у наших руках!

Юлія ВОРОПАЙ,

група ЖТ	72.

ФОТОРАКУРС

Волонтери університету провели благодійну акцію

«Подаруй усмішку дітям», яка проходила біля магазину «Віват,

канцелярія!» на вул. Харківській. Зусиллями небайдужих

мешканців міста й студентів кафедри прикладного мате�

ріалознавства СумДУ зібрано чимало канцелярських товарів і

коштів. Їх передадуть дитячій лікарні й школам�інтернатам

для дітей�сиріт.


