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З Днем
працівника

освіти!
Освітяни, безперечно, –

представники однієї з най�
потрібніших і найповажні�
ших  професій, які супрово�
джують людство упродовж
століть.  Сьогодні, у період
небувалих ще в історії тем�
пів технічного прогресу,
професія педагога набуває
особливої значущості. Адже
до традиційного завдання
сприяти спадкоємності по�
колінь додаються необхід�
ність збереження високого
рівня духовності,  розумін�
ня відповідальності як за рі�
дну країну, так і весь світ,
який у зв’язку з процесами
глобалізації стає все доступ�
нішим, а відтак і вразливі�
шим. Нові перспективи роз�
витку науково�освітньої
сфери, з одного боку, спри�
яють вільному доступу до
найширшого спектра знань,
а з іншого – вимагають від
педагога, науковця привча�
ти  учнів та студентів прави�
льно орієнтуватися в інфор�
маційних потоках сучас�
ності.

Колектив Сумського дер�
жавного університету з року
в рік робить вагомий  внесок
у вітчизняну освіту й науку,
набув авторитету як навча�
льний заклад, де панує
культ не лише  знань та нау�
ки, а й  уважного ставлення
до внутрішнього світу
студентства, його духовного
розвитку.  І  заслуга в цьому,
безумовно, всіх, хто своєю
працею всіляко сприяє пере�
творенню нашого закладу в
європейський університет
найвищого ґатунку.

З нагоди Дня працівника
освіти, нашого професійно�
го свята, щиросердно бажаю
всім співробітникам універ�
ситету – і тим, хто безпосе�
редньо задіяний у навчаль�
ному процесі, і тим, хто за�
безпечує багатоаспектну ді�
яльність СумДУ,  щоб їхні
сіяння доброго, мудрого й
вічного давали щедрі плоди,
які б сприяли подальшому
розвитку і Сумщини, і всієї
України, щоб вона ставала
ще більш духовною, освіче�
ною,   заможною!

З повагою,

ректор

Сумського державного

університету

А. В. ВАСИЛЬЄВ

Сумщина правомірно вважається партизанським краєм, адже саме тут почалася

боротьба «народних месників» з окупантами. У рамках святкування 70!річчя

партизанської слави студенти СумДУ урочисто поклали квіти до Меморіалу Слави,

зустрілися з ветеранами партизанського руху та відвідали Спадщанський ліс, що на

Путивльщині. У приміщенні літературної вітальні бібліотечно!інформаційного центру

СумДУ молодь могла переглянути спеціальну виставку книг, присвячена 70!річчю

партизанської слави. Спілкування з «живою історією», ветеранами Великої

Вітчизняної війни,  для студентів є незабутнім уроком мужності та героїзму.

Свято духовності – с. 2 Посвячення факельним вогнем – с. 3

«Гервікон»  – конференція знакова – с. 2Хай завжди буде сонце – с. 6

Футзальна гордість СумДУ – с. 7Де урна? – с. 7



2

Газета Сумського державного університету * Вересень  2011. * 11'12 (318'319)

ЛІТО – НЕ ЛИШЕ
ДЛЯ КАНІКУЛ
ТА ВІДПУСТОК

*
На початку липня на базі На�

ціонального університету „Київ�
ський політехнічний інститут”
проходила VI Відкрита між�
народна олімпіада з програму�
вання ім. С.О. Лебедєва та
В.М.Глушкова KPI�OPEN2011.
Команда СумДУ (Роман Руден�
ко, Ігор Марченко та Антон Під�
куймо) посіла цілком пристойне
місце у другій десятці (серед 95
учасників). А невдовзі  Ігор Мар�
ченко в рамках рейтингу, що
проводився Московським між�
народним центром неперервної
математичної підготовки та Мос�
ковським інститутом відкритої
освіти, зайняв 4�те місце серед
понад 10 тисяч учасників з кра�
їн СНД та близького зарубіжжя.

*
Наприкінці липня студенти

та аспіранти СумДУ пройшли
курси навчання в Літній ака�
демії, організованій Університе�
том Кобленц�Ландау (Німеччи�
на). Наші молоді науковці навча�
лися  за напрямами економічно�
го спрямування та ІТ�техноло�
гій. Свої знання їм передавали
провідні вчені Європи та світу,
працівники Ради Європейського
Союзу та Парламенту ЄС в  Брюс�
селі. Крім насиченої наукової
складової Літньої академії, сту�
дентам запропонували яскраву
культурну програму визначни�
ми місцями Німеччини та озна�
йомили з національними тради�
ціями.

*
За оновленими показниками

наукометричної бази даних
Scopus, станом на липень Сумсь�
кий державний університет під�
нявся на одну сходинку і став 17�м
серед вищих навчальних закла�
дів України за рівнем цитувань
публікацій науковців та 23�м за
індексом Гірша.  До речі, жоден
з інших вищих навчальних за�
кладів Сумщини  до топ�рейтин�
гу не ввійшов. За півроку нау�
ковці СумДУ опублікували в базі
Scopus 425 публікацій, з яких
здійснено понад тисячі циту�
вань. Усього ж база даних Scopus
містить понад 40 млн реферати�
вних записів про публікації з 18
тисяч найбільш інформативних
науково�технічних та медичних
журналів.

*
Також у липні делегація Сум�

ського державного університету
у складі проректора з науково�
педагогічної роботи Володимира
Любчака та начальника відділу
міжнародних зв’язків Костянти�
на Кириченка відвідали Універ�
ситет міста Оснабрюк (Німеччи�
на), який входить до тисячі про�
відних навчальних закладів сві�
ту за даними рейтингу
Webometrics. Сумчани приїхали
з пропозицією про співпрацю та
версіями спільної діяльності в
напрямку грантових проектів.
Підписана угода про співпрацю,
яка містить широкий спектр за�
ходів, спрямованих на взаємо�
дію.  Серед них і виконання спі�
льних грантів, і проходження
нашими студентами практики
на приватних підприємствах Ні�
меччини тощо.

Ушанування Української
Першокниги

Постановою Верховної Ради
України «Про відзначення на
державному рівні 450(ї річниці
Пересопницьцького Євангелія»
2011 рік був оголошений Роком
Української Першокниги. Її ори(
гінал, як відомо, знаходиться в
Центральній науковій бібліо(
теці АН України ім. В. І. Вернад(
ського. Звідти його видають
лише раз на п’ять років – для
інавгурації новообраного Прези(
дента, коли той присягає на вір(
ність українському народу. З
1991 року Пересопницьке Єван(
геліє вважається четвертим
символом держави Україна (піс(
ля гімну, герба, прапора).

На базі СумДУ, де в бібліотеч�
но�інформаційному центрі збері�
гається унікальне факсимільне
видання поважного ювіляра,
пройшли урочистості з нагоди
450�річчя цього книжкового ра�
ритету.

 На ювілейний захід завітали
єпископ Сумський і Охтирський
Євлогій, голова обласної дер�
жавної адміністрації Юрій
Чмирь, голова обласної ради
Геннадій Михайленко, інші
представники влади, громадсь�
ких організацій, науковці та
студенти. Присутні перегляну�
ли фільм про Святе Письмо,
створений науковцями СумДУ.

сопницьке Євангеліє – це пер�
ший переклад канонічного єван�
гельського тексту українською
літературно�писемною мовою.
Владика подарував бібліотечно�
інформаційному центру СумДУ
Біблію, видану за благословен�

ва. «Ця Книга вчить, що всі
добрі справи необхідно починати
з Божого благословення, з чис�
тих думок та намірів на благо
людей», – зауважив посадовець.

«Приємно, що одне з тисячі
факсимільних видань Українсь�
кої Першокниги знаходиться на
Сумщині, в Сумському держав�
ному університеті, адже це допо�
магає студентам, викладачам та
гостям отримувати заряд духов�
ності», – зазначив голова Сумсь�
кої обласної ради Геннадій Ми�
хайленко.

Глибоке переконання, що уні�
верситет має виконувати насам�
перед просвітницьку функцію,
висловив і голова постійної ко�
місії Сумської обласної ради з
питань освіти, науки, культури,
туризму, спорту та молодіжної
політики, ректор СумДУ Анато�
лій Васильєв: «Коли було при�
йнято рішення випустити у світ
унікальне факсиміле Пересоп�
ницького Євангелія, ми з гордіс�
тю поповнили свій бібліотечно�
інформаційний центр цією Кни�
гою. З того часу в стінах універ�
ситету школярі, студенти зі всієї
України, а часом і світу, дізна�
ються про історію видатної па�
м’ятки української писемної
культури та загадують бажання,
доторкнувшись до національної
святині Української незалежної
держави».

 ЗНАЮТЬ І ПОВАЖАЮТЬ
Ця конференція, про яку зна�

ють і яку поважають у різних ку�
точках світу, зародилася ще в
1976 році. За час існування в ній
взяло участь понад 1000 осіб зі
США, Японії, Канади, Франції,
Македонії, Чехії, Великої Бри�
танії, а також із названих вище та
різних країн колишнього СРСР.
Завдяки їй сформувалась окрема
наукова дисципліна – гермомеха�
ніка, вона сприяла розвитку від�
центрового машинобудування,
необхідного для теплової та атом�
ної енергетики, для хімічної та
нафтохімічної, металургійної та
гірничодобувної промисловості,
для авіа� та суднобудування, ра�
кетно�космічної техніки. А ще –
«Гервікон» сприяв підвищенню
престижу міста Суми як визнано�
го науково�технічного центру в га�
лузі насосного та компресорного
машинобудування.

На урочистому відкритті спів�
голова конференції, професор,
доктор технічних наук, заслуже�
ний діяч науки й техніки Украї�
ни, dr. honoriscausa Володимир
Марцинковський наголосив на
значущості конференції та важ�
ливості розв’язувати задачі гер�
метизації та вібронадійності під
час створення ефективного
насосного та компресорного об�
ладнання. Окремо професор
окреслив проблему енергозбере�
ження, яка особливо актуальна
у ХХІ столітті та потребує нага�
льного розгляду.

У рамках конференції вперше
відбувся міжнародний форум

Упродовж чотирьох вересневих днів у СумДУ про�
ходила XIII Міжнародна науково�технічна конферен�
ція «Гервікон�2011» – «Герметичність, вібронадійність
і екологічна безпека насосного і компресорного облад�
нання». Від попередніх вона відрізнялася тематичною
різноманітністю. Серед її учасників майже 200 науков�
ців у галузі насосо� та компресоробудування, ущільне�
ної техніки та вібронадійності відцентрових машин, а
також представники фірм�виробників та підприємств�
споживачів насосного й компресорного обладнання із
дев’яти країн світу – України, Росії, Польщі, Словач�
чини, Чехії, Німеччини, Білорусі, Франції та Півден�
ної Кореї.

«Насоси�2011» – «Комп’ютерне
моделювання, проектування,
виготовлення та експлуатація
насосного обладнання», присвя�
чений 60�літтю Сумського насос�
ного заводу «Насосенергомаш»
та 55�річчю ВАТ «ВНДІАЕН».
Була організована екскурсія на
ці підприємства�ювіляри.

За результатами конференції
видано дві монографії та збірник
наукових праць, у яких викладе�
ний сучасний стан насосо� та
компресоробудування, пробле�
ми герметичності, вібронадій�
ності та безпеки експлуатації
цих надзвичайно важливих для
всіх галузей промисловості
роторних машин.

жавну владу, адже створений у
період формування самосвідо�
мості українського народу, в час
глибоких структурних зрушень
у соціально�економічній, полі�
тичній, культурній і духовній
сферах українського суспільст�

ÑÂßÒÎ ÄÓÕÎÂÍÎÑÒ²

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²¯

ням Святійшого патріарха Мос�
ковського і всія Русі Кирила, а
також закликав шукати сенс
життя в тих принципах, які ви�
значені Святим Письмом.

Голова Сумської облдержад�
міністрації Юрій Чмирь заува�
жив, що рукопис символізує дер�

Óí³âåðñèòåòñüêèé êàëåéäîñêîïÓí³âåðñèòåòñüêèé êàëåéäîñêîïÓí³âåðñèòåòñüêèé êàëåéäîñêîïÓí³âåðñèòåòñüêèé êàëåéäîñêîïÓí³âåðñèòåòñüêèé êàëåéäîñêîï

Духовний спів на честь ювіляра

Супроводжували урочистості
академічний хор Сумського ви�
щого училища мистецтв і куль�
тури ім. Д. С. Бортнянського й
театр авторської пісні «Шан�
сон».

Єпископ Сумський і Охтирсь�
кий Євлогій нагадав, що Пере�
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ЛІТО – НЕ ЛИШЕ

ДЛЯ КАНІКУЛ

ТА ВІДПУСТОК

*
Більше 60 команд із України,

Росії та Грузії взяли участь у ІІ
Міжнародній літній школі для
студентів, яка проводилася в
місті Севастополь на базі Севас�
топольського національного уні�
верситету ядерної енергії та про�
мисловості. Лекторами школи
були запрошені найбільш ви�
знані фахівці в галузі програму�
вання (призери першості світу,
чемпіони Європи, лідери рейти�
нгу за кваліфікацією TopCoder).
За підсумковим результатом ко�
манда СумДУ (Захар Козлов, Ро�
ман Руденко, Ігор Марченко,
Антон Підкуйко, Борис Дібров)
отримала призове 3�тє місце,
дипломи та кубок переможців.

*
Співробітники СумДУ вийш�

ли до півфіналу XІ щорічного
конкурсу Adobe® Design
Achievement Awards (ADAA),
який проходить серед студентів
та викладачів вищих навчаль�
них закладів усього світу. Із по�
над 4 600 робіт два колективні
проекти авторів СумДУ (катего�
рія «Освітні інновації в інтерак�
тивних медіа») отримали високі
оцінки та позитивну критику.
Мета змагань – розглянути інди�
відуальні та групові проекти, що
створюються за допомогою про�
дуктів Adobe, а також з’ясувати
можливість подальшого їх уті�
лення в навчальний процес.

*
Аксіоматично, що участь на�

уковців СумДУ в індивідуаль�
них грантових програмах інших
держав додає престижу не лише
нашому навчальному закладу, а
й  Україні. Старший викладач
кафедри електроенергетики Во�
лодимир Косяк отримав індиві�
дуальний грант в Університеті
Юта (США) у розмірі $ 170 тис.
Уже  з вересня він долучився до
розробок альтернативних дже�
рел енергії – сонячних батарей
нового покоління. Грант фінан�
сується Міністерством енергети�
ки Сполучених Штатів, яке ста�
вить за мету розвивати новітні
технології для просування еко�
номічних та оборонних націона�
льних інтересів.

*
За даними світового Інтернет�

рейтингу Webometrics репозита�
рій (електронний архів) Сумсь�
кого державного університету
зайняв ІІ місце серед вишів
України. Загалом, до рейтингу
потрапило лише 9 українських
репозитаріїв із 28 можливих...
Упевнену перемогу  забезпечив
насамперед індекс «цитування
публікацій», який укотре свід�
чить про підвищений інтерес сві�
тової наукової спільноти до
праць вчених СумДУ. Так, до
сьогодні репозитарій СумДУ від�
відало майже 44 тисячі чоловік,
а кількість переглядів сягнула
420 тисяч. Географія відвідува�
чів  обіймає понад 100 країн.

Більш детальна інформація про ці

та інші події на сайті sumdu.edu.ua

ДОРОСЛИЙ ВИСНОВОК,
або Перші ноти студентського життя

Того ранку я, покинувши кі�
нозал солодких снів, відразу
усвідомила необхідність іти на
кухню. З чим, з кількома неми�
тими картоплинами? Ні, я чесно
намагалася піймати суть медо�
вих нот студентського життя,
проте реальність продовжувала
вперто вимальовувати невмілу
гру музиканта�початківця та не�
обхідність терміново заморити
черв’ячка…

 Саме так розпочався мій пер�
ший ранок у гуртожитку Сумсь�
кого державного університету.
Враження – 50:50. Самопочуття
на мінорі. Плюс немиті картоп�
лини на думці. Ех… Не знаю, чи
це я невиліковний песиміст, чи
це і є воно, те непізнане студент�
ське життя. Сіре? Важке? Доро�
сле? Ще й таке голодне… На�
справді, вкотре переконуюся, що
наші думки тимчасові, а вражен�

ня – відносно перемінне явище.
Не такий  страшний вовк, як
його малюють.

Плавно переходячи зі стату�
су гостя до офіційного студента
СумДУ, вже у перший день нав�
чання я врешті�решт відчула
приємний аромат студентських
свят та результату наполегливої
праці й самовдосконалення. Без�
ліч нових облич, за якими, наче
за обкладинками книг, прихова�
ний зміст то наукових дисерта�
цій, то дитячих коміксів, то тає�
мничих графіків, то незайманих
ще розмальовок… Хтось – пер�
ший у списку літератури, хтось
– лише припорошена картинка з
найвищої полиці. Сіренькі по�
терті й новенькі глянцеві сторі�
нки. В очі кидається палітурка,
в душу западає зміст. Уранішні
враження плавно перетікають у
солодку ейфорію. Очевидно, що
голод теж отримує легке задово�
лення та емоційний шок від на�
вантаження новими враження�
ми. Інформаційна недостача на�
повнюється хаотичним рухом
молекул в’язкої речовини. Рі�
вень щастя ритмічно�танцюва�
льними рухами наближується до
верхньої межі. Маленьким гаря�
чим промінчиком пробивається
оптимізм. Зрештою, не так все й
погано, як здавалося.

Зустрічаючи новий навчаль�
ний рік, зроблю свій перший до�
рослий висновок, сформований у
ході адаптації до незвичних умов
середовища: не варто судити про
студентське життя лише за дво�
ма немитими картоплинами сон�
ного ранку.

Юля ЯРИЧ, група ЖТ!11

НА ФОТО: фрагменти свята

посвяти

Що там, за порогом?
Чудовою нагодою дізнатися

про це стало поселення до гур�
тожитків, яке традиційно прохо�
дить напередодні нового навчаль�
ного року. Шість днів поспіль (для
кожного факультету – окремий
день) гуртожитки приймають но�
вих мешканців: черги на вході,
сумки, бланки заяв, ордери, схви�
льовані батьки, розгублені ново�
спечені першокурсники, яких за�
селяють у першу чергу…

«Поселення проходить згідно
із графіком. У цілому процедура
не змінилася, проте вдосконали�
лася», – запевнила начальник
відділу по роботі зі студентською
молоддю в гуртожитках Нінель
Лесик. Для зручності та операти�
вності на місцях працювали ви�
їзна бухгалтерія та пункт для ме�
дичного огляду. Адміністрація
гуртожитків була задіяна у пов�
ному «бойовому» складі. Її акти�
вний і старанний помічник – сту�
дентська рада студмістечка.
Хлопці та дівчата давали поради,
відповідали на запитання, допо�
магали заповнювати необхідні
документи, спілкувалися з бать�
ками, супроводжували мешкан�
ців до їхніх кімнат.

Серед таких помічників і сту�
дент II курсу факультету ЕлІТ
Сергій Мальченков: «Пам’ятаю
і себе рік тому. Чуже місто, жод�
них знайомих, жодних друзів,
хвилювання. Спершу було стра�
шнувато, але поступово почав
звикати. Нині маю чимало това�
ришів, добре навчаюсь і беру ак�
тивну участь у заходах, які про�
водяться в університеті. Навіть
не думаю змінити гуртожиток на
квартиру».

Після цього внести зміни до рей�
тингу неможливо.

Батьків та студентів привітно
зустрічала проректор з науково�
педагогічної роботи і соціальних
питань Олена Король, яка безпосе�
редньо опікується гуртожитками.
«Ми завжди йдемо назустріч сту�
дентам: розглядаємо їхні пропо�
зиції, зауваження, скарги, однак і
вимагаємо від них відповідної по�
ведінки й дотримання правил
внутрішнього розпорядку», – за�
уважила Олена Вікторівна. У роз�
мові з проректором дізнаюся, що
цього року в гуртожитках вико�
нані косметичні та капітальні ре�
монти: замінені стояки, ліфти,
балконні вікна та двері, встанов�
лені чавунні батареї, відновлено ас�
фальтне покриття та інше. Крім
того, збільшилася кількість орен�
дованих приміщень, у яких меш�
катимуть наші студенти, оскільки
цього року університет приймати�
ме більше іногородніх та інозем�
них студентів – близько 2800 осіб.

 «Є цілий ряд програм і проек�
тів, спрямованих на поліпшення
життя в гуртожитку, які реалі�
зовуватимуться вже найближ�
чим часом. Звісно, ми не забули
і про дозвілля мешканців наших
гуртожитків: на них чекають
культурно�розважальні, пізна�
вальні та спортивні заходи про�
тягом усього року», зазначила
проректор.

Отож, цьогорічне поселення
пройшло вчасно та спокійно. У
стінах гуртожитків студенти
гризтимуть граніт науки, готува�
тимуться до практичних занять
та екзаменів, знаходитимуть но�
вих друзів, учитимуться бути са�
мостійними та відповідальними.

Ліна П’ЯТНИЦЯ

Упевненіше виглядали студен�
ти�старшокурсники, які з проце�
дурою поселення знайомі не один
рік. Відтак пам’ятають і головну
умову, за якої можна отримати
ключ від омріяної кімнати в гур�
тожитку – рейтинг на поселення.
Щоб отримати прохідні бали, сту�

дент має протягом року активно
відвідувати толоки, прибирати те�
риторію гуртожитків, підтримува�
ти кімнату в належному санітарно�
му стані тощо. Рейтинг затверджу�
ють двічі: попередньо 15 травня
(аби студент мав змогу з ним озна�
йомитися) та остаточно у червні.

Óí³âåðñèòåòñüêèé êàëåéäîñêîïÓí³âåðñèòåòñüêèé êàëåéäîñêîïÓí³âåðñèòåòñüêèé êàëåéäîñêîïÓí³âåðñèòåòñüêèé êàëåéäîñêîïÓí³âåðñèòåòñüêèé êàëåéäîñêîï

ÑÂßÒÎ ÏÎÑÂßÒÈ

ÄÐÓÃÈÉ Ä²Ì

Навряд чи хтось із нас не чув цікавих історій про жит�
тя в гуртожитку. Хтось захоплено розповідав про те, як
усією секцією варили пельмені, докладаючи до цієї спра�
ви всіх кулінарних знань і навиків. А хтось трепетно зга�
дував своє перше кохання, яке зустрів у стінах гуртожит�
ку. А комусь у пам’яті закарбувалося звертання до Шари
перед іспитами або відчайдушне прагнення потрапити до
гуртожитку опівночі. Цікаво, коли і за яких обставин сту�
денти вперше переступають поріг великого студентсько�
го дому, який гордо іменують «общага»?
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вважати набір на 1�й курс Медич�
ного інституту (зменшення стано�
вило лише 7%).

Ураховуючи збільшення ліцен�
зійних обсягів прийому за спеціа�
льністю «Правознавство» ОКР «ба�
калавр» з 50 до 95 місць, удалося
збільшити прийом студентів за
цією спеціальністю на 28%. Відбу�
лось очікуване скорочення бюд�
жетного плану прийому за спеціа�
льностями ФЕМ, але набір студен�
тів�повноплатників тут зменшився
лише на 11%. Особливо необхідно
відзначити КІ СумДУ, набір повно�
платників до якого у цьому році

«Управління інноваційною діяль�
ністю», «Управління фінансово�
економічною безпекою» та
«Управління проектами». Саме
завдяки цим спеціальностям при�
йом на ОКР «бакалавр» та «ма�
гістр» за денною формою залиша�
ється на рівні минулого року. За�
вдяки активній роботі викладачів
кафедри, успішним, як і в попере�
дній рік, очікується прийом сту�
дентів на кафедру військової під�
готовки за програмою підготовки
офіцерів запасу.

Загалом результати вступної
кампанії доповідач оцінив як до�

його, як і багатьох із присутніх, не
полишає почуття тривоги за його
майбутнє. Дійсно, минулий на�
вчальний рік став досить успіш�
ним за багатьма показниками.
Наші студенти знову серед пер�
ших за кількістю призових місць
на всеукраїнських студентських
олімпіадах. Можна наводити й
інші приклади. Однак говорити
про успішність СумДУ через рік
можна буде тільки за умови на�
пруженої та відповідальної робо�
ти всіх університетівців.

Проректор із наукової роботи

Про різні аспекти діяльності СумДУ
ДОПОВІДАЛИ НА СЕРПНЕВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

УНІВЕРСИТЕТУ ПРЕДСТАВНИКИ РЕКТОРАТУ

збільшився на 26%. На жаль, ста�
ном на 31 серпня також менше
прийнято студентів за заочною й
дистанційною формами навчання
на старші курси. Дещо меншим є
прийом за денною формою навчан�
ня й до наших технікумів та коле�
джів (на 19%).

сить успішні (рис. 1). Головне, що
не відбулося суттєвого скорочен�
ня прийому на перший курс за
денною формою навчання, за що
проректор висловив подяку всім
членам приймальної комісії, де�
партаменту доуніверситетської
освіти, завідувачам кафедр, дека�
нам, директорам інститутів та
всім викладачам, які взяли актив�
ну участь у профорієнтаційній ро�
боті. Подякував також і всім, хто
був залучений до проведення зов�
нішнього незалежного оцінюван�
ня на базі СумДУ, і студентсько�
му клубу, який розширив форми
залучення школярів до стін нашо�
го університету.

Розглянувши непросте питан�
ня формування штату кафедр,
доповідач зауважив, що проблеми
формування контингенту пов’я�
зані не тільки з його поповнен�
ням, а й збереженням. На жаль,
серед основних причин скорочен�
ня контингенту залишається від�
рахування студентів за неуспіш�
ність. Уже наголошувалося, що
абітурієнт такий який є. Іншого
немає. Очевидно, за таких обста�
вин питання збереження контин�
генту потребує відповідного пере�
гляду структури робочої програ�
ми, обсягів та методів її викладан�
ня, критеріїв оцінювання, ство�
рення груп для додаткового ви�
вчення дисципліни, більш актив�
ної роботи з батьками студентів.

Аналіз контингенту студентів
цього року свідчить, що у біль�
шості кафедр розподіл навчаль�
них доручень між викладачами
відбудеться без особливих напру�
жень. На жаль, і в наступному
році кількість випускників шкіл,
хоча і стане більшою, однак мен�
шою від 2010 р. на 25 %. За таких
умов не уникнути зменшення кі�
лькості викладацьких ставок, від�
так усе більш актуальним стає
пошук інших видів науково�педа�
гогічної діяльності – зокрема на�
укової, що фінансується різними
джерелами, а також надання
інших видів освітніх послуг. На
сьогодні обсяги останніх по уні�
верситету в штатному еквіваленті
становлять близько 35 одиниць, із
яких орієнтовно половина врахо�
вана в штатних розписах кафедр.
Однак такого резерву практично
немає на ФЕМ та ЮФ.

Протягом минулого навчально�
го року кафедрами нашого універ�
ситету виконаний значний обсяг
робіт і щодо акредитації та лі�
цензування спеціальностей. Го�
ловні досягнення показані на рис.
2. Однак і наступний рік очікуєть�
ся не менш напруженим за цим
напрямом діяльності.

Завершуючи доповідь, перший
проректор зазначив, що поруч із
почуттям гордості за університет

отримали фінансування на дослі�
дження у цьому році. Це, безумов�
но, позитивний момент. А от
участь у міжнародних грантових
проектах поки що бажає кращого.
І все ж таки університетівці посту�
пово накопичують необхідний до�
свід. Особливо у виконанні інди�
відуальних грантів, яких у 2010 р.
було 34, що майже у чотири рази
більше, ніж у 2009 р. А в поточно�
му році таких уже 32.

Доповідач пояснив, що це по�
в’язано не зі зменшенням нашої
активності в подачі заявок, а з
тим, що майже всі міжнародні
гранти, які виконувалися в уні�
верситеті, пов’язані з виконанням
зобов’язань України у сфері між�
народного наукового співробітни�
цтва. А вже майже півтора роки не
підбиваються підсумки за конкур�
сами, на які подаються заявки,
або конкурси майже не оголошу�
валися. Тепер приймаються заяв�
ки на спільні українсько�поль�
ські, українсько�німецькі та ук�
раїнсько�американські проекти, і
є ще час подавати свої пропозиції
до Державної агенції з питань на�
уки, інновацій та інформатизації.

Важливим для пошуку партне�
рів на грантові програми є також
те, наскільки знають наших уче�
них їхні колеги за кордоном.
Якщо взяти рейтинг, який скла�
дає Національна бібліотека Укра�
їни ім. В.І. Вернадського за дани�
ми міжнародної науково�метрич�
ної бази даних Scopus, то СумДУ
посідає 17�те місце серед усіх ВНЗ
за кількістю цитувань наукових
статей його працівників світовою
науковою спільнотою (кількість
цитувань 1029) та 23�тє місце за
індексом Гірша. Так, світовій на�
уковій спільноті відомі статті
представників факультетів ЕлІТ і
ТеСЕТ. До роботи з публікаціями
статей у виданнях, які обліковують�
ся Scopus, залучилися ФЕМ і МІ.
Поки що інформація про їх публі�
кації не відображена на сайті
Scopus.

Проректор закликав виходити
із результатами своїх досліджень
на міжнародний рівень і підкрес�
лив важливість підтримки 11 на�
укових видань СумДУ, їх перетво�
рення на видання, які матимуть
міжнародні редколегії, англо�
мовні версії, сайти, що відповіда�
ють світовим стандартам. Важли�
вим завданням є створення для
всіх журналів web�сайтів, струк�
тура управління наповненням
яких затверджена наказом ректо�
ра в липні цього року.

Серед головних завдань для ко�
лективу університету А.М.Чор�
ноус назвав і підготовку науково�
педагогічних кадрів через докто�
рантуру й аспірантуру. Вченою
радою затверджено чергову редак�
цію «Перспективного плану з ка�
дрового забезпечення діяльності
СумДУ». За п’ять років, що мину�
ли від затвердження першої його
редакції, відбулися позитивні змі�
ни за окремими складовими кад�
рового забезпечення. Так, майже
на 60% (а це близько 200 осіб) зро�
сла кількість в університеті кан�
дидатів наук, а на 64 % (це 30 осіб)
– кількість докторів наук (рис. 4).

Досить детально зупинившись
на питаннях, пов’язаних зі всту�
пом до аспірантури, доповідач
останню частину виступу присвя�
тив студентській науковій роботі.
Зокрема зауважив, що назріло
питання про затвердження цільо�
вої комплексної програми «Сту�
дентська наука та її органічне по�
єднання з навчальним процесом»,
яке вчена рада розгляне в листо�
паді. Програма передбачає захо�
ди, спрямовані на активізацію ро�
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Рис. 1. Контингент студентів денної форми навчання станом на 1 вересня

Рис. 3. Обсяги укладання, виконання та фінансування госпдоговірної і грантової

тематики (млн.грн.)

Рис. 2. Розширення напрямів освітньої діяльності СумДУ у 2010!2011 н.р.

обставин можна було очікувати
пропорційного скорочення набору
студентів на 1�й курс. Але в ціло�
му по університету на перший
курс за денною формою навчання
зараховано студентів лише на

21% менше, ніж у минулому році.
Кількість студентів, зарахованих
на умовах повної оплати, зменши�
лася також менше, аніж очікува�
лося. Досить успішним можна

льшений бюджетний план прийо�
му за ОКР «магістр» і вперше ви�
ділено по 15 бюджетних місць за
спеціальностями спецкатегорій, а
саме: «Адмінменеджмент»,

На початку виступу перший
проректор СумДУ В.Д. Карпуша
акцентував увагу присутніх на
окремих аспектах питань, пов’я�
заних із формуванням кон�
тингенту студентів, а також із
кадровим, організаційним та на�
вчально�методичним забезпечен�
ням навчального процесу.

Зокрема, повідомив, що цього�
річ вступна кампанія стала своє�
рідним інтегрованим індикатором
успішності університету, його по�
пулярності серед вступників. На�
гадав про суттєве скорочення кі�
лькості випускників шкіл цього
року в порівнянні з минулим: по
Україні – на 42, по Сумській об�
ласті – на 40, а по м. Суми – на 54
відсотки. Очевидно, що за таких

Окрім зазначених уже позитив�
них результатів, перший прорек�
тор відзначить зростання прийому
студентів на старші курси за ден�
ною формою навчання. На 9% збі�

А.М. Чорноус у своїй доповіді
продемонстрував динаміку укла�
дання госпдоговірної і грантової
тематики за останні декілька ро�
ків та обсяги робіт, які закриті ак�
тами й надходженням коштів
(рис.3). При цьому відзначив, що
за вісім місяців 2011 р. портфель
замовлень становив 3,6 млн грн

(75% від обсягу 2010 р.) і що до
кінця поточного року необхід�
но забезпечити обсяг укладан�
ня договорів і грантів на рівні
6 млн грн.

Найбільший обсяг тематики
має факультет ТеСЕТ. На факуль�
теті ЕлІТ замовлення на дослі�
дження від сторонніх організацій
мають кафедри МСС, ПФ, ЕКТ,
наноелектроніки. На ФЕМ лише
кафедри  маркетингу й економі�
ки, мають договірну тематику.
Шосткинський інститут за обсяга�
ми вийшов на планові показники
на відміну від Конотопського. У
Медичному інституті договірну
тематику мають шість кафедр, але
поки що обсяг бажає кращого.
Утім, зазначив доповідач, тут є й
позитивний момент. У 2010 р. при
кафедрі патанатомії створено
Центр патоморфологічних дослі�
джень, цьогоріч ним укладено 18
договорів на надання наукових
послуг.

Подібні сервісні центри, діяль�
ність яких спрямована на надання
послуг малому й середньому бізне�
су, громадським організаціям, ор�
ганам місцевого самоврядування
та населенню, у нас функціонують
і на інших факультетах. Зокрема
на факультеті ТеСЕТ функціонує
лабораторія механічних випробу�
вань, центр прикладних екологіч�
них досліджень. На факультеті
ІФСК діє центр соціально�гумані�
тарних аспектів регіональних до�
сліджень, який приносить перева�
жну більшість обсягів замовлень
на цьому факультеті. Подібні при�
клади варті для наслідування ба�
гатьма іншими кафедрами.

Важливим у контексті залучен�
ня коштів до наукових дослі�
джень є участь наших науковців
у конкурсах на державні та між�
народні гранти. Наприклад, у
2011 р. молоді науковці зі всіх
факультетів подали 14 заявок на
гранти Президента України для
молодих вчених. За конкурсами
2010 р. є чотири переможці, які
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боти викладачів у сфері цієї діяль�
ності, яка є однією з пріоритетних
у СумДУ. Не випадково наш уні�
верситет є лідером серед ВНЗ Ук�
раїни за кількістю призових місць,
які отримують студенти у Все�
українському конкурсі СНР. У ми�
нулому навчальному році студен�
ти СумДУ вибороли 65 нагород і че�
твертий рік поспіль забезпечили
перший показник серед усіх ВНЗ.
Найближчим часом буде підготов�
лено наказ про відзначення осіб,
які забезпечили такий результат у
конкурсі.

Починається новий рік. На ка�
федри передається інформація
про першокурсників, які були ме�
далістами, переможцями олімпі�
ад, займались у Малій академії
наук. Ці студенти не повинні за�
губитись у загальній масі студен�
тів, їх потрібно залучати до науко�
вої роботи.

Свою доповідь проректор із на�
уково�педагогічної роботи
В.О.Любчак присвятив питанням
забезпечення сталого розвитку
СумДУ як сучасного європейсь�
кого університету. Серед складо�
вих такого розвитку, згідно із за�

Особливу увагу акцентував до�
повідач на комп’ютерних техноло�
гіях навчання. Для їх розвитку та
вдосконалення вчена рада СумДУ
затвердила низку програм, серед
яких і  «Перспективний план
впровадження електронних засо�
бів навчання в СумДУ на 2009�
2011 рр.», виконаний наразі на
56 % (93 ел. засоби). Активно над
його виконанням працювали
ЕлІТ, МІ, ТеСЕТ; кафедра війсь�
кової підготовки. Розробки Сум�
ДУ вийшли до півфіналу XІ кон�
курсу Adobe® DesignAchieve�
mentAwards (ADAA), який прохо�
дить серед студентів та викладачів
вищих навчальних закладів усьо�
го світу. У категорії «Освітні інно�
вації в інтерактивних медіа» два
колективні проекти авторів Сум�
ДУ отримали високі оцінки. Зок�
рема відзначені розробки двох вір�
туальних лабораторних робіт –
«Кількісне визначення загально�
го, прямого та непрямого біліру�
біну в сироватці крові» (автор –
викладач кафедри біохімії та фар�
макології Людмила Гребеник) і
«Розрахунково�експерименталь�
ний комплекс для визначення ха�
рактеристик точіння» (автор – ви�
кладач кафедри технології маши�
нобудування, верстатів та інстру�
ментів Станіслав Швець).

 Однак не всі виконані роботи
мають такий високий рівень –
лише 18 віртуальних лаборатор�
них робіт зареєстровані у біб�
ліотечній системі. Відтак завдан�
ня – відпрацювання можливостей
дистанційного доступу до лабора�
торної бази інших установ. Зокре�
ма, – доступу викладачів та сту�
дентів СумДУ до віртуальних ла�
бораторних робіт iLabs Масачусет�
ського технологічного інституту.

На переконання доповідача,
сталий розвиток здатні забезпе�
чити лише професіонали. Тому
зростає значення підвищення ква�
ліфікації професорсько�виклада�
цького складу, чому сприяє прин�
цип безперервного навчання, а та�
кож пріоритет наукової роботи,
якою повинен займатися кожен
викладач. Це є фундаментом і для
його особистого удосконалення як
фахівця, і для роботи зі студента�
ми на сучасному рівні. За поперед�
ній навчальний рік пройшли під�
вищення кваліфікації 186 викла�
дачів. Набирає обертів стажуван�
ня за кордоном. Уперше його фі�
нансує уряд – дев’ять викладачів
та аспірантів СумДУ отримають
потрібне для цього фінансування.

Неабияк сприяють розвитку
університету розширення спект�
ра післядипломної освіти, яка
включає ЦПО, факультет після�
дипломної освіти Медичного
інституту, а також 25 навчальних
центрів кафедр. Обсяг навчаль�
них доручень у годинах, що вико�
нується тут, збільшився на –
40%. Крім того, у 2011 р. відкри�
то нові спеціальності, за якими
може надаватися друга вища
освіта: «Державна служба» – ма�
гістр, «Інформатика» – спеціа�
ліст. Таким чином, другу вищу
освіту можемо надавати вже за 10
спеціальностями.

Непересічне значення має тех�
нічне та комп’ютерне забезпечен�
ня навчальної й наукової діяль�
ності. Університет є потужною те�
лекомунікаційною системою (кі�
лометри кабелю, сервери, комута�
тори тощо. Загальна кількість му�
льтимедійних аудиторій – 48,
комп’ютерних класів – 104).
Оновлення такого великого парку
комп’ютерів один раз на 5 років
неможливе, деякі комп’ютерні
класи мають застарілу техніку.
Постійно триває придбання сучас�
ного обладнання для наукового й

навчального процесів, але повніс�
тю проблеми це не вирішує. Факу�
льтетам і кафедрам потрібно залу�
чати спонсорську допомогу, гран�
ти, можливості підприємств та
інших джерел тощо.

Значним досягненням назвав
проректор розбудову єдиного
інформаційного простору.  Зокре�
ма доступ студентам та виклада�
чам до програм Microsoft MSDN
AA, впровадження нових техноло�
гій із програмування, використан�
ня хмарних та кластерних техно�
логій, можливостей он�лайн транс�
ляцій тощо. Налагоджено техно�
логії зв’язку, відеоконференції й
телемости з провідними українсь�
кими та світовими університета�
ми, фірмами та центрами (за рік
проведено близько 20). Без інтег�
рованої інформаційної системи
(АСУ) робота університету вже не�
можлива, сфера її застосування по�
стійно розширюється. Розроблені
нові сервіси – «Наукові договори»
для наукових керівників, «Шабло�
ни документів», «Нормативна
база» тощо. Забезпечена участь у
впровадженні інформаційної сис�
теми «Електронний вступ» – web�
сервіси, що надають інтерфейс із
Єдиною державною базою з питань
освіти і науки (ЄДВО).

Доповідач переконаний, що за�
порука розбудови університету
сучасного європейського типу –
розвиток web�системи СумДУ
(рис. 5). Вона є потужною, скла�
дається з понад 40 web�сайтів та 7
інформаційних сервісів і набуває
значення ядра діяльності універ�
ситету. Кожного дня її ресурси ви�
користовують близько 2 тис. ко�
ристувачів, 20% яких – з інших
країн. Водночас web�система має
відповідний вплив на всі тради�
ційні напрями функціонування
СумДУ, сприяє оптимізації та під�
вищенню ефективності його дія�
льності. З 2010 р. модернізовано
україномовну та англомовну
версії головного web�сайту СумДУ,
web�сайта дистанційного навчан�
ня, створено низку нових web�сай�
тів (welcome, vstup, факультетські
web�сайти тощо), реалізовано
інформаційні сервіси «Розклад
навчального процесу», «Наукові
договори», «Медіа�архів», завдя�
ки співпраці з компанією
Microsoft організовано сучасну
поштову систему для студентів
СумДУ, започатковано трансля�
цію медіа�контенту у формі Інтер�
нет�радіомовлення, он�лайн відео�
трансляції тощо.

Досягнення СумДУ високо оці�
нені в міжнародних рейтингах
Webometrics (8�ме місце серед
українських ВНЗ), 4ICU (5�те міс�
це). Маємо позитивні результати
участі ФЕМ у webometrics
BusinessSchools.

Надзвичайно актуальним вва�
жає В.О. Любчак міжнародне
співробітництво (рис. 6). СумДУ
займається інтеграцією у світовий
науково�освітянський простір
шляхом навчання іноземних гро�
мадян, сприяння академічній мо�
більності студентів, розвитку спів�
робітництва із зарубіжними уні�
верситетами, асоціаціями, фонда�
ми, а також активної участі у гра�
нтовій діяльності, роботі в рамках
спільних міжнародних наукових
та освітніх проектах тощо. Серед
досягнень – практика студентів на
підприємствах Польщі та Німеч�
чини, «подвійні дипломи», літні
школи за кордоном тощо.

 Серед невідкладних завдань
проректор назвав більш активне
входження дистанційної форми
навчання СумДУ на ринки пост�
радянських держав, вивчення та
проведення міжнародної акреди�
тації певних освітніх програм

тощо. А ще – використання мож�
ливостей проекту ERASMUS
MUNDUS щодо академічної мобі�
льності студентів, аспірантів та
докторантів; започатковування
сумісно із зарубіжними партнера�
ми програми «подвійних» дипло�

мів за технологіями «включених»
семестрів, інтегрованих навчаль�
них планів тощо.

За останні півроку проведено
значну роботу з 25 освітніх гран�
тових проектів: за програмами
Європейської комісії активно бе�
руть участь кафедри «Технологія
машинобудування, верстати та
інструменти», обчислювальної
математики, журналістики, еко�
номічної теорії, економіки, полі�
тології, соціології та психології,
прикладної фізики, наноелектро�
ніки, інші. Але поки що повною
мірою не використовується науко�
вий потенціал університету. Отри�
мання наукового, освітнього гра�
нту – надскладне завдання
(жорсткі критерії, значна конку�
ренція), але чим більше учасників
у підготовці заявок, різноманіття
пропозицій, більше спроб, краща
якість підготовки – тим більша
ймовірність перемоги.

Ще однією складовою сталого
розвитку доповідач назвав організа�
цію позанавчальної роботи, реалі�
зацію рекламної стратегії універ�
ситету, соціальні проекти тощо.
Сучасні технології допомагають, але
не замінюють живого спілкування

зі студентами. Кожен викладач – ме�
неджер, вихователь, учитель. Від
рівня його фахових та суто людсь�
ких якостей багато в чому залежить
і рівень підготовки студентів.

Завершилися збори виступом рек�
тора Анатолія Васильєва, який, зо�
крема, сказав, що колективу СумДУ
є чим пишатись: університет закрі�
пив за собою лідерські позиції у Все�
українському конкурсі студентсь�
ких наукових робіт, входить до п’я�
тірки провідних університетів кра�
їни за результатами предметних
олімпіад. Гідним підтвердженням
високотехнологічності, популяр�
ності та якості навчання є визнан�
ня університету престижними між�
народними рейтингами. Ректор за�
певнив, що наступний рік буде ще
більш успішним, аніж попередній,
оскільки університет тримається на
ідеології науково�навчально�вироб�
ничого комплексу з розвиненою
міжнародною діяльністю та потуж�
ними ІТ�технологіями.

Êîíôåðåíö³ÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâóÊîíôåðåíö³ÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâóÊîíôåðåíö³ÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâóÊîíôåðåíö³ÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâóÊîíôåðåíö³ÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó

Рис. 4. Підготовка науково!педагогічних кадрів

Рис. 5. Структура та потенціал web!системи СумДУ

Рис. 6. Міжнародне співробітництво

твердженою вченою радою кон�
цепцією, є система забезпечення
якісних освітніх та наукових
послуг. Крім навчально�методич�
них матеріалів, які створює про�
фесорсько�викладацький склад,
вона передбачає сучасні формати
їх подачі з використанням відео�
та аудіоконтенту, створення web�
сервісів взаємодії студентів, ви�
кладачів, деканатів, репозитарій,
видавничу діяльність, модулі
АСУ тощо, на базі яких продовжу�
ємо розбудову єдиного електрон�
ного навчального середовища. На
переконання проректора, потріб�
но досягти рівня, коли кожен сту�
дент має повний комплект навча�
льних матеріалів, а кожна ауди�
торія є і комп’ютерним класом, і
бібліотекою (за межами універси�
тету теж).

На жаль, зазначив при цьому
доповідач, недостатньо викорис�
товуються повнотекстові
електронні бази. Необхідно зо�
рієнтувати на роботу з цими ресур�
сами студентів та аспірантів. А це
– творча робота зі студентами за�
мість трансляції застарілих мате�
ріалів, використання активних
методів навчання, суміщення на�
вчання з роботою в наукових ла�
бораторіях, у замовників кадрів,
реалізація англомовного проекту,
нові технології організації навча�
льного процесу тощо. Саме тут –
поле креативної діяльності для
всіх викладачів, методкомісій фа�
культетів, випускових кафедр.

Динамічно розвивається інфор�
маційно�бібліотечна система. За
даними світового Інтернет�рейти�
нгу Webometrics, репозитарій Сум�
ського державного університету
зайняв ІІ місце серед вишів Украї�
ни. Нині до нього входить майже
15,5 тисяч документів, авторами
яких є 5 тисяч осіб. Серед праць –
наукові, науково�методичні, на�
вчальні та інформаційно�рекламні
твори. В.О. Любчак закликав усіх
університетівців брати участь у
формуванні репозитарію та напов�
ненні його власними роботами
шляхом самоархівування.
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Звільнення громадян
(призовників) від призову
їх на строкову військову
службу до Збройних Сил
України та інших військо�
вих формувань відбуваєть�
ся на підставах і в строки,
визначені Законом Украї�
ни «Про загальний війсь�
ковий обов’язок і військо�
ву службу» (1992).

Згідно зі ст. 17 Закону,
вона надається громадя�
нам рішенням районної
(міської) призовної ко�
місії: за сімейними обста�
винами, за станом здоро�
в’я, для продовження нав�
чання, у зв’язку з депутат�
ською діяльністю, призов�
никам�учителям з вищою
педагогічною освітою на
весь період їхньої роботи в
сільській школі.

Відстрочка від призову
за сімейними обставинами
передбачена призовникам,
які мають: непрацездат�
них батька і матір (чи ко�
гось одинокого непраце�
здатного з них), якщо вони
не мають інших працезда�
тних осіб, зобов’язаних
відповідно до законодавст�
ва їх утримувати, незалеж�
но від того, проживають
вони разом із ними чи ні;
братів і сестер віком до 18
років, якщо вони не пра�
цюють, або старших, якщо
вони незалежно від віку є
інвалідами І чи II групи, у
разі відсутності інших
осіб, які могли б узяти їх
на утримання.

Відстрочку за сімейни�
ми обставинами можуть
одержати також призов�
ники, які мають на своєму
утриманні: дитину віком
до 3 років або старшу 3 ро�
ків, яка виховується без
матері; двох і більше дітей;
дитину�інваліда; непраце�
здатних осіб, у яких при�
зовник перебував на утри�
манні у зв’язку зі смертю
батьків, їх тривалою хво�
робою або з інших поваж�
них причин протягом 5 ро�
ків. Відстрочку передбаче�
но і на час здійснення опі�
ки над інвалідами І чи II
групи, які мають порушен�
ня черепно�мозкового кро�
вообігу, травми хребта і
прикуті до ліжка. У разі
наявності в сім’ї тільки
двох синів відстрочка за сі�
мейними обставинами на
термін до 3 років надаєть�
ся тому призовникові,
брат якого проходить стро�
кову військову службу.
Коли призову підлягають
два сини одночасно, від�
строчку одержує один із
них за бажанням і пропо�
зицією батьків.

Відстрочка за станом
здоров’я на строк до року
надається призовникам,
які визнані під час медич�

– Юрію Олександрови(
чу, наскільки відомо, Ви
почали професійну діяль(
ність ще будучи студен(
том?

– Так, на п’ятому курсі
разом зі своїми майбутні�
ми колегами організував
свою першу фірму – «Браві
Хімекспорт». Звичайно,
без великих  грошових
вкладів, але з великим ен�
тузіазмом і прагненням
реалізуватися. Потім два
роки працював офіційним
дистриб’ютером торгової
групи «Реїнфорд». Але ро�
зумів, що більше подоба�
ється займатися машино�
будуванням (до речі, тема
моєї кандидатської  була
також із цим пов’язана),
отож вирішив попрацюва�
ти на одному із сумських
заводів, де пройшов
кар’єрними сходами від
звичайного менеджера до
начальника департаменту
підприємства. Зрештою
запропонували працювати

в ТОВ «Кусум Фарм».
Мені імпонує промисло�
вість, яка не забруднює
навколишнє середовище.
До того ж  працювати з фа�
рмацевтикою – допомага�
ти людям відновлювати
здоров’я.

– Завдяки яким якос(
тям сьогодні людина має
право  сподіватися на ус(
пішну  кар’єру?

– Як на мене, це ініціа�
тивність та впертість щодо
досягнення поставлених
цілей. Конкретніше кажу�
чи, вже на фінішній пря�
мій навчання студентові

ного огляду тимчасово не�
придатними до військової
служби.

Відстрочка від призову
на строкову військову
службу для продовження
навчання передбачена
призовникам, які навча�
ються у середніх, загально�
освітніх та професійних на�
вчально�виховних закла�
дах до одержання повної
загальної середньої освіти,
але не старше 21�річного
віку, а студентам денного
навчання (крім коледжів,
технікумів та училищ, що
до них прирівнюються) —
до закінчення ними вузів.
Така ж сама відстрочка
надається призовникам,
які навчаються в аспіран�
турі з відривом або без від�
риву від виробництва – на
весь період навчання. Від�
строчку одержують
випускники згаданих на�
вчальних закладів і вузів,
якщо мають призначення
на роботу в сільській міс�
цевості. Студентам вищих
державних та недержав�
них навчальних світських
і духовних навчальних за�
кладів відстрочка нада�
ється один раз на весь пе�
ріод навчання. Особи, від�
раховані за неуспішність,
недисциплінованість та у
зв’язку з небажанням
продовжувати навчання,
а також залишені на дру�
гий рік для навчання на
тому самому курсі з зазна�
чених причин, втрачають
право на відстрочку від
призову на строкову вій�
ськову службу.

Право на відстрочку на�
дається також:

а) призовникам, які пе�
реселилися з районів сти�
хійного лиха (не більш як
на 2 роки з часу переселен�
ня за рішенням КМ Укра�
їни);

б) у разі ведення призов�
никами самостійно або спі�
льно з батьками фермерсь�
кого господарства, але не
більш як на 3 роки з мо�
менту одержання землі.

Призовники, яким на�
дано відстрочку, зобов’я�
зані щорічно до 1 жовтня
подавати у військові комі�
саріати документи, що під�
тверджують їх право на
відстрочку. Призовники,
які втратили підстави на
одержання відстрочки, а
також особи, які не мають
права на відстрочку або
підстав для звільнення від
призову й не призвані з різ�
них причин на строкову
військову службу у встано�
влені строки, мають бути
призвані під час здійснен�
ня чергового призову до
досягнення ними 27�річно�
го віку.

варто починати реалізацію
отриманого в університеті
потенціалу. Після закін�
чення вишу молоді нелег�
ко знайти роботу, не маю�
чи певного досвіду, особ�
ливо гостро ця проблема
постала сьогодні, в часи
економічної нестабіль�
ності.

– А що б Ви порадили
першокурсникам, які
тільки(но почали на(
вчання?

– Те ж саме, що й май�
бутнім випускникам Сум�
ДУ. Ініціативність, во�
льові зусилля заради
досягнення поставленої
мети. А ще – ніколи не
вживати при цьому слова
«досить».  Завжди прагну�
ти до розвитку, самовдос�
коналення. Проте важли�
во в усьому знати міру, не
ставити нереальних цілей
і не будувати повітряних
замків.

Інтерв’ю брала

Надія Мариноха  (ЖТ!81)

«ДОСИТЬ» – СЛОВО НЕБЕЗПЕЧНЕ «ВІДСТРОЧКА ВІД ПРИЗОВУ
НА СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ

СЛУЖБУ»

Про це свідчать наведені фотофакти. У рамках
проекту "Студентський лелека" на центральній
площі університету пройшов спортивно�розважа�
льний захід для студентських сімей "Мама з та�
том можуть усе". Брали участь родини не лише з
нашого університету, а й інших вишів обласного
центру. Веселі ігри, "заміксовані" з оздоровчою
фізкультурою, не дали нудьгувати жодній із оди�
надцяти сімей. Від конкурсів "Будь уважним",
"Карусель", "Дитячі перегони", "Естафета з м'я�
чами" були в захваті не лише дітлахи, а й бать�
ки, які хоч на кілька годин мали змогу відчути
солодкий аромат дитинства, поринути в шалений
вихор безтурботності й бадьорого настрою. Пло�
ща, прикрашена кульками та позитивом учасни�
ків, не залишила байдужим жодного перехожо�
го. Крім позитивних емоцій, діти отримали в по�
дарунок іграшки, канцелярське приладдя та со�
лодкі призи. У подальшому подібні заходи ста�
нуть традиційними.
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²ÍÒÅÐÂ’Þ Ç ÂÈÏÓÑÊÍÈÊÎÌ

Ще з 9�го класу він визначив свій фаховий
шлях і, вступивши до СумДУ, почав оволодіва�
ти спеціальністю «Менеджмент організацій».
Сьогодні Ю.О. Мазін – кандидат економічних
наук, заступник директора ТОВ «Кусум Фарм»

ÐÅÖÅÏÒ Â²Ä ÞÐÈÄÈ×ÍÎ¯ ÊË²Í²ÊÈ

До юридичної клініки з питанням про відстрочку
на строкову військову службу звернулися декілька
студентів. Відповідаємо

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

ЛІКИ ВІД ДЕПРЕСІЇ
ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÉ ÄÅÍÜ ÌÎÂ

НЕ ВСІ ЛЕЛЕКИ
ВІДЛІТАЮТЬ ВОСЕНИ

Вересень � місяць відповідальний,
кожен студент повинен залишити в
спогадах літній відпочинок та з но�
вими силами братися за навчання. А
при цьому згадувати вивчене (й тро�
хи забуте) за час канікул. Крім іншо�

го, загальновідомий вислів німецького класика Й.Гете:
"Скільки мов я знаю, стільки разів я й людина".  Доско�
нале знання іноземної мови (а бажано декількох!) є од�
ним із критеріїв успіху в майбутній кар'єрі, тож Євро�
пейський день мов, який припадає на 26 вересня, – не�
поганий стимул для активних дій.

Свято започатковане у 2001 році задля підтрим�
ки мовного різноманіття, двомовності кожного європей�
ця та розвитку викладання мов у світі. Узагалі, у Євро�
пейських вищих навчальних закладах офіційно й рів�
ноправно використовуються наступні: англійська, бол�
гарська, угорська, грецька, іспанська, італійська, німе�
цька, польська, португальська, фінська, французька та
інші.

СумДУ також надає своїм студентам чудову мож�
ливість розвитку в мовних сферах, особливо це стосуєть�
ся англійської, німецької, французької, польської.
Отож, не варто впадати в осінню депресію, краще зайня�
тися вивченням чогось нового та корисного, а мови � як�
найкращий варіант.

Дар'я Майборода

Зустріч проректора

Ніни Дмитрівни

Світайло

з майбутнім

студентом СумДУ

Таємниці пірамід

мені відомі

Чи того приніс лелека?Не заважай!
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Іскра громадської свідомості
Часто з телеекранів та сторінок газет нас пересліду�

ють заклики зберігати чистоту довкілля. Один із них –
«Викидайте сміття в урни!» Та іноді знайти поблизу сміт�
тєвий бак не так�то й просто. Саме ця проблема і стала
поштовхом до проведення Сумським обласним ресурс�
ним центром міської акції під назвою «Де урна?», мета
якої спонукати до громадського контролю щодо наяв�
ності урн у відповідних місцях.

Добровольці з усього міста розділилися на команди,
кожна з яких отримала конкретну територію. Діяльність
не байдужих до свого міста передбачала: виявити відсут�
ність урни, обвести місце крейдою, де вона повинна сто�
яти, і вручити інформаційну листівку представнику або
власнику організації, біля якої відсутня урна, а також
зробити фото й записати адресу організації.

З’ясувалося, що сміттєві баки найчастіше стоять там,
де приносять мінімум користі: біля банків, магазинів
одягу, косметики. У той же час можна було побачити,
як почували себе самотніми залізні урни в шаленому ви�
хорі торгових палаток і ларків. До речі, там високою по�
пулярністю користуються картонні коробки. Коли во�
лонтери цікавились у працівників торгівлі, чому біля

УЧИТЕЛЬ
ІЗ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ

На початку серпня 2011 року пішов із життя видат�
ний фізик�теоретик, доктор фізико�математичних наук,
професор, завідувач лабораторії «Мікроструктурні дослі�
дження реакторних матеріалів» Інституту прикладної
фізики НАН України, завідувач кафедри наноелектро�
ніки Сумського державного університету Олександр Іва�
нович Олемськой.

Народився 19 вересня 1949 року в селі Єкатеринівка
Лискинського району Воронезької області. У 1973 році за�
кінчив фізико�технічний факультет Воронезького по�
літехнічного інституту, працював завідувачем лабораторії
Інституту фізики міцності й матеріалознавства Сибірсь�
кого відділення АН СРСР (м. Томськ), завідувачем відді�
лу Інституту прикладної фізики АН України. У 1977�му
захистив дисертацію й здобув науковий ступінь кандида�
та фізико�математичних наук, а через десять років у Мос�
ковському державному університеті захистив докторську
дисертацію. Викладав у політехнічних інститутах Воро�
нежа, Курська, Саратова. У 1991 р. отримав атестат про�
фесора кафедри загальної та експериментальної фізики
Сумського державного університету. У 1999 р. удостоєний
премії ім. С.І. Пекара з теорії твердого тіла Національної
академії наук України, а 2004 р. йому присуджено зван�
ня Заслуженого діяча науки й техніки України.

Олександр Іванович відомий не лише в Україні фізик�
теоретик, якому належать наукові досягнення, присвя�
чені польовій теорії структурних фазових переходів не�
врівноваженого конденсованого середовища, статистич�
ної теорії ієрархічно�супідрядних дефектних структур
тощо. Ним побудована мікроскопічна теорія гетерофаз�
них конденсованих структур, що мають вільний масш�
таб неоднорідності (цей напрям останнім часом дуже ак�
туальний у зв’язку з розвитком нанотехнологій).

Важливе місце в діяльності професора Олемського за�
ймала співпраця з експериментальними групами в Укра�
їні, Росії, Чехії. Йому вдалося показати корінну відмін�
ність поведінки складних мереж від звичайних статис�
тичних систем. Особливість наукової діяльності Олек�
сандра Івановича полягає в активному використанні ме�
тодів теоретичної фізики в таких напрямах, як еконо�
мічні системи й фінансовий ринок, колективна поведін�
ка активних частинок, при описі часових рядів, які ста�
новлять випадкові коливання економічних індексів, об�
мінних курсів валют та ін. Він відомий своїми роботами
в розробленні синергетичного підходу, який дозволяє по�
яснити колективну поведінку ансамблів частинок у фі�
зиці, хімії, біології та прикладних науках. Останні роки
наукової діяльності вченого присвячені дослідженню
структури конденсованих середовищ, які знаходяться
під впливом інтенсивного радіаційного випромінювання.

Професор О.І. Олемськой є автором і співавтором по�
над 200 наукових праць, опублікованих у провідних фі�
зичних журналах світу, з них: у 6 – монографії, у 15 –
наукові огляди. Він був членом редколегій кількох нау�
кових журналів, а також 4 роки – членом експертної ради
з фізики ВАК України. Його вирізняли високе почуття
громадської відповідальності, виняткове працелюбство,
уміння швидко орієнтуватися в новій галузі знань, ша�
нобливе ставлення до людей. Багато часу й уваги приді�
ляв підготовці висококваліфікованих кадрів, об’єднав�
ши з 1988 року викладацьку роботу з науковою. Він по�
стійно керував роботою здобувачів та аспірантів, два з
яких захистили докторські, а 13 – кандидатські дисер�
тації. Завжди усміхненого, доброзичливого, його люби�
ли та поважали студенти як Учителя з великої літери.
Багато учнів Олександра Івановича навчилися й навча�
ються в аспірантурі Карлового університету (м. Прага),
працюють у провідних світових наукових центрах.

Тяжка хвороба й передчасна смерть застали Олек�
сандра Івановича повним творчих сил і планів подальшої
роботи. Фундаментальні наукові праці, участь у суспіль�
но важливих проектах й ініціативах назавжди вписали
його ім’я в історію радянської, української й російської
науки та культури. Світла пам’ять про нього назавжди
збережеться у наших серцях.

Ректорат, кафедра електроніки

 За крок від
п’єдесталу

– Сергію Миколайови�
чу, поділіться враження�
ми від виступу команди в
Тампере?

– Відверто кажучи, спо�
дівалися, що до Сум повер�
немося з нагородами. Але
ж треба врахувати –
чемпіонат уперше прово�

У СумДУ є чим пишатися не лише у сфері наукових досягнень та студент�
ських перемог у різного рівня олімпіадах та конкурсах, а й у царині спор�
ту. Справжня наша гордість – футзальний клуб «СумДУ», структура яко�
го нагадує «барселонську»: кілька команд, які тренуються за схожою сис�
темою, де кожен гравець, прогресуючи, підіймається на черговий щабель
у командній ієрархії. Цьогоріч команда, здобувши перемогу у всеукраїн�
ських змаганнях серед вищих навчальних закладів, учергове отримала
право представляти Україну на міжнародному рівні – чемпіонаті Європи
серед університетських команд, який улітку приймало фінське місто Там�
пере. Яким для сумчан видався вояж до Фінляндії – ми розпитували голов�
ного тренера ФК СумДУ Сергія Песоцького.

манд більш досвідчені, від�
чувається їхня впевненість
у власних силах. Тому я
сам для себе зробив висно�
вок: потрібно щороку праг�
нути потрапляти на подібні
змагання, аби наші студен�

ти здобували справді без�
цінний досвід виступів на
такому високому рівні.
Тим більше, що в нас надій�
ний тил. Хочеться подяку�
вати за постійну підтримку
ректорату університету й
особисто ректору професо�
ру Анатолію Васильовичу
Васильєву.

– Вам доводилося вже
бувати на студентських
чемпіонатах Європи. Що
можете сказати про рі�
вень організації останньо�
го єврофоруму, порівнюю�
чи його з попередніми?

лишень, фінальний матч
зібрав близько п’яти тисяч
глядачів!

– Перенесемося з Фін�
ляндії до України та пого�
воримо про перспективи
ФК «СумДУ» в українсь�
ких змаганнях. Що явля�
тиме собою команда цьо�
го сезону?

– Ми знову братимемо
участь у чемпіонаті Украї�
ни серед команд першої
ліги (перший тур, за попе�
редніми даними, має відбу�
тися 22 жовтня). Склад пев�
ною мірою оновиться, адже
ми не в змозі втримати в ко�
манді тих гравці, які цього�
річ закінчили наш універ�
ситет. Відверто кажучи,
важко буде без цих досвід�
чених футзалістів, але у нас
є молодь, прогресуюча мо�
лодь, у яку ми віримо!

– Хто вже остаточно
залишив команду?

– Бурдюг, отримавши
диплом СумДУ, підписав
контракт із харківським
клубом «Моноліт». Колєс�
нік та Карацюба поїхали
до сусідньої Польщі, де, ні�

бито, вже працевлаштува�
лися в одному з місцевих
футзальних клубів. При�
ємно, що наші гравці по�
трібні не лише в Україні, а
й за кордоном.

Дмитро Шпірко,

Володимир Лавський

(ЖТ!02)

– Усе пройшло на най�
вищому рівні! Були органі�
зовані трансляції матчів у
Інтернеті, а фінал та дво�
бій за третє місце наживо
транслювала одна з фінсь�
ких телекомпаній. Особ�
ливо відзначу глядацький
інтерес до турніру – уявіть

підприємств немає урн, то отримували навіть такі від�
повіді: «Кожного дня стояла від 7�ї ранку до 7�ї вечора,
але вчора хтось украв», «Ми ставимо її, ставимо, але по�
стійно хтось зносить», «Не записуйте і не фотографуйте,
зараз винесу картонну коробку!».

На жаль, акція «Де урна?» зібрала усього трохи біль�
ше двадцяти добровольців. Зате радує, що більша поло�
вина з них – студенти СумДУ. У списку активістів нашо�
го університету Олена Симоненко (ІФСК, ЖТ�91), Воло�
димир Нагнибіда (ЕлІТ, ФЕ�91), Сергій Бондар (ЕлІТ, ФЕ�
91), Олександр Кобзар (ЕлІТ, ЕС�91), Ксенія Сорокіна
(Медінститут СумДУ, ЛС�008), Євгенія Оленченко (ЕЛІТ,
МСС�71), Дарія Царенко (ІФСК, ЖТ�02), Юрій Грушаник
(ЕлІТ, ЕП�01/2), Сергій Мальченков (ЕлІТ, ЕС�01) та ін.

Акція «Де урна?» – маленька, але незгасима іскра гро�
мадської свідомості, яка згодом, завдяки спільним зусил�
лям, здатна перерости в могутнє вогнище. Сумчанка Ок�
сана Шульженко, одна з організаторів акції, говорить:
«Як добре, що все�таки існують особистості, яким не бай�
дужа доля нашого міста. Потрібно змінювати ставлення
людей до навколишнього середовища, прищеплювати від�
повідальність, формувати суспільну свідомість. Робота
нашої команди акцією «Де урна?» не завершується, най�
ближчим часом будуть організовуватися подібні заходи.

Лідія Баркова (ЖТ! 91)

Ç æóðáîþ ðàä³ñòü îáíÿëèñüÇ æóðáîþ ðàä³ñòü îáíÿëèñüÇ æóðáîþ ðàä³ñòü îáíÿëèñüÇ æóðáîþ ðàä³ñòü îáíÿëèñüÇ æóðáîþ ðàä³ñòü îáíÿëèñü

дився в такому розширено�
му форматі, коли участь
беруть 24 команди. За�
вдання�мінімум ми вико�
нали, вийшовши зі своєї
групи та потрапивши до
четвірки найсильніших.

– Розкажіть про півфі�
нальний матч та поєди�
нок за третє місце…

– Десь трішки нам не
пощастило, десь, можли�
во, припустилися поми�
лок. Іспанцям, майбутнім
переможцям змагань, із
якими ми грали півфіна�
льний матч, ні в чому не
поступалися. Але підвела
реалізація голевих момен�
тів. Що стосується матчу
за третє місце з португаль�
цями, то ми провалили
перший тайм, пропустив�
ши гол перед самою перер�
вою. Відіграватись у таких
вирішальних матчах зав�
жди складно. Але нам це
вдалося – у другій двадця�
тихвилинці двічі забили й
повели в рахунку 2:1. Та
потім – дві прикрі помил�
ки і, як наслідок, два м’ячі
побували у наших воротах.

– На вашу думку, ко�
манда з Валенсії заслуже�
но отримала золото?

– Так, і на те є причини.
Як іспанці, так і порту�
гальці щороку їздять на
європейські змагання май�
же одним і тим самим
складом. Не дивно, що
гравці піренейських ко�

ÑÏÎÐÒÌÀÉÄÀÍ×ÈÊ
ÏÀÌ’ßÒ² ÊÎËÅÃÈ

 ÆÈÒÒß ÁÅÇ ÑÌ²ÒÒß
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На будинку гуртожитку №1 привер�
тає увагу об’ява про Центр лазерної хі�
рургії СумДУ. Розповісти про його дія�
льність редакція попросила хірурга
цього центру, аспіранта кафедри хі�
рургії Медичного інституту Володи�
мира Шевченка.

– Центр є навчально�методичним і на�
уково�консультативним. Створений він із
метою впровадження новітніх технічних
досягнень у практику, створення бази для
проведення наукових дослідів дії лазерно�
го променя на біологічні об’єкти й озна�
йомлення студентів і лікарів із сучасни�
ми методиками хірургічних втручань.
Таку ініціативу медиків підтримав рек�
тор А.В. Васильєв. За його безпосередньої
участі розроблене Положення про центр.
Університет придбав сучасний хірургіч�
ний лазер, що дозволяє розширити обсяг
медичної допомоги (особливо перспекти�
вними є лазерні операції у жінок при па�
тології шийки матки), її ефективність та
якість – безболісність, відсутність крово�
течі, безконтактна хірургія, знищення
збудників та злоякісних пухлин лазер�
ним променем. За подібними технологія�
ми – велике майбутнє.

Співробітники Центру проходили
стажування з лазерної хірургії в Націо�
нальному інституті раку й мають відпо�
відні сертифікати. Очолив новоутворену
структуру к.м.н., доцент кафедри хі�
рургії, лікар�онколог вищої кваліфіка�
ційної категорії В.П. Шевченко. Перші
пацієнти з’явилися ще в червні 2009
року. Спочатку їх було небагато. Тепер
– завдяки поширенню гарних відгуків
серед населення – ситуація змінилася
(лікуватися приїжджають навіть із ра�
йонів). Спряли цьому передусім висока
кваліфікація хірургів, розширення діа�

СХОДИНКИ ДО МРІЇ
ади й конференції, лекції читають про�
відні вітчизняні й закордонні медійники
тощо.

За дієсловами – «відкрила», «очоли�
ла» – безліч складних ситуацій, подолан�
ня порогів різного рівня чиновницьких
кабінетів, проходження міністерських
комісій, максимальна нервова напруга,
проте ніколи не впадала у відчай. Силою
свого непересічного організаторського
таланту торувала нові шляхи розвитку
гуманітарної освіти в університеті класи�
чного типу, постійно тримала руку на
пульсі часу, аби давати вчорашнім шко�
лярам таку освіту, яка збагачуватиме
їхній інтелект, дозволить неабияк розши�
рити кругозір, а також бути конкуренто�
спроможними на ринку праці.

Про її фахову майстерність свідчать не
лише численні грамоти й інші відзнаки,
а також любов та вдячність учнів, які й
досі пишуть листи улюбленій учительці.
Незважаючи на високий науковий сту�
пінь і професорство, Олена Григорівна до
сьогодні лишається вчителем. Це прояв�
ляється в батьківському почутті відпові�

дальності за кожного студента й співро�
бітника, у прагненні зрозуміти, допомог�
ти, побачити найкращі здібності й риси
вдачі.

Викладачі й студенти стали по�
справжньому єдиною родиною, у якій па�
нують злагода й довіра. Вона має хист і
бажання збирати довкола себе розумних
людей і не боятися за власний авторитет,
натомість працею завжди його підтвер�
джувати. Саме так чинить леді�керівник,
збагачуючи свій колектив усе досвідчені�
шими спеціалістами і дбаючи про знан�
ня кожного студента.

Тож бажаємо ювілярці завжди залиша�
тися такою, якою вона є – жінкою креа�
тивних ідей, гострого розуму, вічної кра�
си й доброго серця, яка уміє поєднувати
інтелігентську вишуканість і народну про�
стоту, завжди готова зрозуміти й розділи�
ти не лише радість та успіх іншого, але й
біль та печаль, дати студентам по�мате�
ринські слушну пораду…

            Кафедра журналістики та філології,

                       редакція газети «Резонанс»

пазону оперативних втручань, пози�
тивні результати лікування.

Основною проблемою, з якою тут пра�
цюють, є передонкологічна патологія
шийки та слизових. Банальна родимка
за відповідних умов, у тому числі непра�
вильного видалення, може перетворити�
ся в одну з найбільш злоякісних пухлин
– меланому. Оптимальний варіант профі�
лактики такої пухлини – видалення ла�
зером за онкологічними стандартами з
подальшим гістологічним обстеженням
препарату.

Незважаючи на відсутність широкої
реклами та слабку поінформованість насе�
лення про існування Центру, за два роки
тут видалено близько 200 пігментних утво�
рень, проведено 40 операцій із приводу
врослого нігтя. Крім того, проводиться лі�
кування бородавок, папілом, кондилом,
гемангіом, судинної сітки, захворювань
статевих органів, доброякісних новоутво�
рень слизових і навіть різного роду рубців.

Важливо, що всі видалені утворення шкі�
ри обов’язково підлягають гістологічному
та цитологічному дослідженню висококва�
ліфікованими фахівцями.

Вартість лазерної операції взагалі не�
велика (а для співробітників СумДУ та
студентів взагалі суто символічна), знач�
но нижча, ніж у приватних косметичних
кабінетах міста. До речі, там не прово�
диться так, як у нас, морфологічна вери�
фікація діагнозу, що дуже небезпечно для
пацієнтів, оскільки видалене утворення
може виявитися злоякісною пухлиною.
Особливо часто це трапляється при вида�
ленні в косметичних кабінетах пігмент�
них невусів. На жаль, після такої операції
пацієнти залишаються без спеціального
лікування, диспансерного спостереження
онколога, що може призвести до поши�
рення злоякісної пухлини, метастазуван�
ня й смерті.

Центр лазерної хірургії СумДУ став
першою медичною госпрозрахунковою
структурою університету, яка реально
надає висококваліфіковану лікарську до�
помогу. Він оснащений найсучаснішою
лазерною установкою, яка дозволяє вико�
ристовувати новітні технології в ліку�
ванні хірургічної патології, що не вико�
ристовуються на жодній клінічній базі.
Лазерні технології мають велике значен�
ня і для наукових досліджень: викорис�
тання їх при різних патологічних проце�
сах – це одна з найактуальніших тем у
сучасній медицині.

Центр тісно співпрацює із Сумським
обласним клінічним онкологічним диспа�
нсером, проводить спільне лікування пе�
редпухлинних та пухлинних захворю�
вань шкіри. Його результати були опуб�
ліковані в матеріалах науково�практич�
них конференцій, що проводилися в Су�
мах, Харкові, Алушті, а також з’їзду он�
кологів України.

Загалом Центр можна вважати перед�
вісником університетської клініки, про
яку зараз багато говорять у медичній
пресі і яка конче потрібна Медичному
інституту для повноцінної клінічної робо�
ти співробітників кафедр, для поліпшен�
ня практичної підготовки студентів, ма�
гістрантів, аспірантів.

Безконтактна хірургія –
гість із майбутнього

Є ЩЕ Й ТАКА
МОЖЛИВІСТЬ

Якщо серед твоїх захоплень є й літе�
ратурна творчість, тобто створення вір�
шів, прозових творів або публіцистич�
них есе, то, будучи студентом СумДУ,
ти маєш можливість взяти участь у
конкурсі на публікацію в другому ви�
пуску літературного альманаху
«ПоеТех». Причому незалежно від
того, на якому факультеті навча�
тимешся. У першому випуску свої
твори видрукували, наприклад, Юлія
Лебедєва та Станіслав Маліков (ЕлІТ),
Наталя Сіробаба та Олександр Симо�
ненко (ТеСЕТ). А про високий рівень
цього видання свідчить хоча б той
факт, що позитивні рецензії воно
отримало в газетах «Панорама» та «В
двух словах», на його основі телека�
налом «Відікон» створений проект, у
якому вже презентувалися й будуть
презентуватися в майбутньому літера�
турні твори авторів, тобто студентів та
випускників нашого університету.

Ð³çíîáàðâ’ÿÐ³çíîáàðâ’ÿÐ³çíîáàðâ’ÿÐ³çíîáàðâ’ÿÐ³çíîáàðâ’ÿ

ÞÂ²ËÅ¯Є люди, які відчувають своє покли�
кання з дитинства й докладають усіх
можливих і неможливих зусиль, аби
здійснити дитячі мрії, відгукнутися на
поклик долі. Серед таких і Олена Григо�
рівна Ткаченко – доктор філологічних
наук, професор, завідувач кафедри жур�
налістики та філології Сумського
державного університету. Сільська дів�
чинка (народилася в с. Бишкінь Лебе�
динського району Сумської області),
вона одразу після отримання шкільного
атестата почала шукати шляхів до реа�
лізації бажання стати вчителем. Робота
піонервожатою, навчання в педагогічно�
му інституті, вчителювання впродовж 15
років у середній школі, захист кандидат�
ської дисертації й перехід до вищої шко�
ли, де пройшла шлях від асистента до
професора – це сходинки, якими вона
піднімалася до теперішнього ювілею.

Головним її досягненням на освітянсь�
кій ниві стало відкриття в СумДУ спеці�
альності «Журналістика» і створення
кафедри, яку вона й очолила. Сьогодні
тут готують бакалаврів, спеціалістів та
магістрів, відкрита ще одна спеціальність
– «Реклама та зв’язки з громадськістю»,
триває підготовка до відкриття спеціаль�
ності за напрямом «Медіакомунікації»
освітньо�кваліфікаційного рівня «ма�
гістр», проводяться всеукраїнські олімпі�
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