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Ë.Ï.: � Ó ìåíå òàêèõ áàæàíü áóëî áàãàòî:
ñïî÷àòêó õîò³ëà ñòàòè â÷èòåëåì, ïîò³ì � þðèñòîì,
õ³ì³êîì, ïåðåêëàäà÷åì, åêîíîì³ñòîì. ² â ö³ëîìó
âñ³ ìî¿ áàæàííÿ çä³éñíèëèñÿ, êð³ì îäíîãî � íå
ñòàëà ïåðåêëàäà÷åì. Õî÷à ìð³ÿ öÿ çàëèøàºòüñÿ.

Ò.Î.: � ß ìð³ÿëà ñòàòè áàëåðèíîþ, íàâ³òü ìà-
ëà ç³ãðàòè ðîëü Áåçïðèòóëüíîãî â îäíîìó ç òâîð³â
Ìàêàðåíêà.

Ò.Â.: � Ó äèòèíñòâ³ ìåí³ õîò³ëîñÿ áóòè ë³êà-
ðåì-õ³ðóðãîì ³ â÷èòåëåì. Îñòàííº çä³éñíèëîñÿ.

� Ìîæëèâî, íå êîæåí çíàº, ùî ñàìå âõî-
äèòü äî Âàøèõ îáîâ�ÿçê³â. Êîðîòêî ðîçêàæ³òü.

Ë.Ï.: � Ìåí³, ÿê äåêàíó, ôàêóëüòåòó äîâî-
äèòüñÿ êîîðäèíóâàòè âñå, ùî òóò â³äáóâàºòüñÿ.
Ïðàöþþ ç³ ñòóäåíòàìè, ñòóäåíòñüêèì äåêàíàòîì,
õî÷à ïåðåâàæíî âñå æ òàêè � ç äîðîñëèì ðåêòîðà-
òîì. Óñ³ ïðîáëåìè é ïèòàííÿ ïðîõîäÿòü ÷åðåç ìå-
íå. ² íå çàâæäè ëåãêî öå âèòðèìàòè.

Ò.Î.: � ßê ïåðøèé çàñòóïíèê âèêîíóþ âñ³
ôóíêö³¿ äåêàíà ó ðàç³ ¿¿ â³äñóòíîñò³. Íà ùàñòÿ, öå
áóâàº íå òàê óæå é ÷àñòî (ñì³ºòüñÿ). Çâè÷àéíî æ,
ðîáîòà ç³ ñòóäåíòàìè, âèð³øåííÿ ïèòàíü, ïîâ�ÿçà-
íèõ ³ç íàâ÷àëüíèì àñïåêòîì ¿õ æèòòÿ.

Ò.Â.: � Ó ìåíå ò³ æ çàâäàííÿ, ò³ëüêè ïðàöþþ
ïåðåâàæíî ç³ ñòóäåíòàìè-àêòèâ³ñòàìè.

� Ó êîæíî¿ ëþäèíè º ïåâíèé ñòèìóë. Ùî
äîïîìàãàº Âàì, Âàøå êðåäî?

Ë.Ï.: � Çâè÷àéíî, áëèçüê³ ëþäè (íå ëèøå
ð³äí³, à é äðóç³). Óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî òè
â³äïîâ³äàëüíèé çà íèõ.

Ò.Î.: � Êðåäî? «Çàâæäè» � ÿê ãîâîðèâ îäèí ³ç
ãåðî¿â «Äâàíàäöÿòè ñò³ëüö³â» (ñì³ºòüñÿ). À ÿêùî
ñåðéîçíî, òî, ìàáóòü, îáîâ�ÿçîê. Ïðîêèäàþñÿ
êîæíîãî ðàíêó ³ çìóøóþ ñåáå âñòàòè ç ë³æêà ñàìå
òîìó, ùî ïîâèííà öå çðîáèòè. Íåð³äêî õî÷åòüñÿ
ïîêèíóòè âñå é îïèíèòèñÿ äåñü íà îñòðîâ³ Ïàñõà
áåç òóðáîò ³ ïðîáëåì.

Ò.Â.: � Ì³é ïðèíöèï � ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü.
Çàâæäè éòè äî ñâîº¿ ìåòè ³ íàìàãàòèñÿ äîñÿãòè ¿¿.

� Çàãàëüíîâ³äîìî, ùî àêòèâ³ñòè ï³ä ÷àñ
íàâ÷àííÿ â óí³âåðñèòåò³ îòðèìóþòü íåàáèÿ-
êèé äîñâ³ä äëÿ ïîäàëüøî¿ àêòèâíî¿ ãðîìàäñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ çà ì³ñöåì ðîáîòè. ×è áóëè Âè àê-
òèâ³ñòàìè ó ñâî¿ ñòóäåíòñüê³ ðîêè? ßêùî
òàê, òî â ÷îìó ñàìå ³ ÿê öå âïëèíóëî íà Âàøå
ïîäàëüøå æèòòÿ?

Ë.Ï.: � Òàê, çâè÷àéíî, áóëà. Îá³éìàëà òàê³
ïîñàäè, ÿê êîìñîðã, êîìàíäèð áóäçàãîíó, êîì³ñàð
³íñòèòóòñüêîãî áóäçàãîíó. Öå äîïîìîãëî ïðèñòî-
ñóâàòèñÿ äî ìî¿õ òåïåð³øí³õ îáîâ�ÿçê³â.

Ò.Î.: � Ïåðø çà âñå, ÿ áóëà ñòàðîñòîþ, òîæ
äîáðå çíàþ, ùî öå òàêå. Òàêîæ � ÷ëåíîì ñòó-
äåíòñüêîãî íàóêîâîãî òîâàðèñòâà, ÷ëåíîì áþðî
ïàðòêîìó óí³âåðñèòåòó (õî÷à ìåíå òàì íåäîëþá-
ëþâàëè çà ïîñò³éí³ ïðîòåñòè é êðèòèêó).

Ò.Â.: � Îá³éìàëà ïîñàäó ïðîôîðãà ô³ëî-
ëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó, äå çàõèùàëà ³íòåðåñè ñòó-
äåíò³â. ×èì íàìàãàþñÿ çàéìàòèñÿ ³ òåïåð.

� Ñòóäåíòñüê³ ðîêè � ïîðà êîõàííÿ. À êîëè
öå òðàïèëîñÿ ç Âàìè ³ ÷èì óñå çàê³í÷èëîñÿ?

Ë.Ï.: � Êîõàííÿ ç ïåðøîãî ïîãëÿäó ïðèéøëî
äî ìåíå ùå íà ïåðøîìó êóðñ³. Òîãî õëîïöÿ çíàëà
äàâíî. Â³í áóâ íàéÿñêðàâ³øîþ ³ íàéïîïó-
ëÿðí³øîþ ïîñòàòòþ â óí³âåðñèòåò³. Ìè ïðîéøëè
ç íèì ³ ÷åðåç àðì³þ, ³ ÷åðåç îñâ³ä÷åííÿ. Àëå, ÿê
òðàïëÿºòüñÿ ïðàêòè÷íî ç êîæíèì ïåðøèì êîõàí-
íÿì, ³ç öüîãî í³÷îãî íå âèéøëî.

Ò.Î.: � Ìîº ïåðøå êîõàííÿ ïðèéøëî íå-
ñïîä³âàíî. Ìè âèïàäêîâî çóñòð³ëèñÿ ó ïîòÿç³,
ïðîãîâîðèëè ö³ëó í³÷ ³ òàê ñàìî âèïàäêîâî ðîçëó-
÷èëèñÿ íàçàâæäè.

Ò.Â.: � Éîãî çâàëè ²ãîð, ìè òîä³ ùå â÷èëèñÿ ó
øêîë³. Í³÷îãî íå âèéøëî. Â³í ââàæàâ ìåíå
ïðèìõëèâîþ ³ õîëîäíîþ, ÿê àéñáåðã â îêåàí³. ² ç
òèõ ï³ð óñ³ì ²ãîðÿì íà ³ñïèòàõ ë³ïëþ äâ³éêè. Í³,
íàâïàêè. ×îìóñü ÿ àæ íàäòî ïðèõèëüíî äî íèõ,
²ãîð³â, ñòàâëþñÿ.

� Îñê³ëüêè ìè çãàäàëè ïðî åêçàìåíè, Âàø³
ïîðàäè: ÿê óñï³øíî çäàòè Âàì ³ñïèò?

Ë.Ï.: � Ñòóäåíò ïîâèíåí ðîçóì³òè ñóòü ïè-
òàííÿ. Äóæå âàæëèâî â³äøóêàòè ëîã³÷í³ çâ�ÿçêè,
ïðèñëóõàòèñÿ äî çàïèòàíü âèêëàäà÷à, òîáòî ìî¿õ.
Ïðàâèëüíî ïîñòàâëåíå çàïèòàííÿ ì³ñòèòü ó ñîá³
80%  â³äïîâ³ä³.

Ò.Î.: � ßê íà ìåíå, ñòóäåíòó íåîáõ³äíî âì³òè
ðîçì³ðêîâóâàòè, çíàéòè íåñïîä³âàíèé ïîâîðîò ó
ñâî¿õ ðîçäóìàõ. Âàæëèâà äëÿ ìåíå é åñòåòèêà ìî-
âè, áàãàòèé ñëîâíèêîâèé çàïàñ, êðàñèâî ïîáóäî-
âàí³ ðå÷åííÿ.

Ò.Â.: � Äëÿ ìåíå âàæëèâî, ùîá ñòóäåíò ãîâî-
ðèâ òàê, ÿê â³í ðîçóì³º, à íå òå, ùî çàçóáðèâ.

Ï³äãîòîâëåíî ñòóääåêàíàòîì.  

ÓÂÀÃÀ! ÓÂÀÃÀ! ÓÂÀÃÀ!
Â³òàºìî íàéêðàñèâ³øèé òà íàé÷àð³âí³øèé, íàéðîçóìí³øèé òà íàéðîçñóäëèâ³øèé,

íàéùèð³øèé òà ôàíòàñòè÷íî äðóæåëþáíèé ãóìàí³òàðíèé ôàêóëüòåò ³ç ÿñêðàâîþ,
áàðâèñòîþ ïîä³ºþ â éîãî æèòò³ – 15 áåðåçíÿ éîìó âèïîâíèëîñÿ àæ ö³ëèõ 5 ðîê³â!

Õî÷åìî ïîäÿêóâàòè âñ³ì ñòóäåíòàì, âèêëàäà÷àì òà ñï³âðîá³òíèêàì ãóìàí³òàðíîãî
ôàêóëüòåòó çà íåïåðåñ³÷í³ñòü õàðàêòåðó ³ ãîñòðîòó ðîçóìó, çà âèøóêàí³ñòü ìàíåð ³
ëåãê³ñòü ó ñï³ëêóâàíí³, çà â³äêðèò³ñòü äóø³.  Áàæàºìî çàëèøàòèñÿ  çàâæäè òàêèìè æ
ïðèâàáëèâèìè, åôåêòíèìè, åðóäîâàíèìè!

Ñòóäïðîôêîì.

Ùèðî â³òàºìî ïðàö³âíèê³â òà ñòóäåíò³â ãóìàí³òàðíîãî ôàêóëüòåòó ç ïåðøèì
þâ³ëåºì! Áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, óñï³õ³â ó íàâ÷àíí³, çä³éñíåííÿ Âàøèõ
ìð³é òà ñïîä³âàíü.

Âïåâíåí³, ùî é íàäàë³ Âè áóäåòå ïðîãðåñèâíîþ ìîëîä³æíîþ ñï³ëüíîòîþ,
àêòèâíà ãðîìàäñüêà ä³ÿëüí³ñòü ÿêî¿ áóäå ñïðÿìîâàíà íà ðîçâèòîê íàøîãî
óí³âåðñèòåòó. Ñüîãîäí³ – Âàøå ñâÿòî: äåíü ðîçâàã ³ âèñîêèõ ñïîä³âàíü. Çàâòðà – ÷àñ
âò³ëåííÿ ìð³é ó æèòòÿ. Ðàä³ñíîãî Âàì ñâÿòà, äîáðà ³ ëþáîâ³.

Ñòóäåíòñüêèé ðåêòîðàò.

Íàóêîâà ðîáîòà äëÿ âèêëàäà÷à âèùî¿
øêîëè âèêîíóº ïðèíàéìí³ äâ³ âàæëèâ³
ôóíêö³¿. Ç îäíîãî áîêó �  º ðåàë³çàö³ºþ çâè-
÷àéíîãî äîñë³äíèöüêîãî ³íòåðåñó, ç ³íøîãî �
çàñîáîì ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ âèêëàäàöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³. ² òóò ãóìàí³òàðíîìó ôàêóëüòåòó º
÷èì ïèøàòèñÿ. Òàê, çà îñòàíí³ ï�ÿòü ðîê³â
çàõèùåíî 15 êàíäèäàòñüêèõ äèñåðòàö³é. Çà-
ðàç â àñï³ðàíòóð³ î÷íî¿ òà çàî÷íî¿ ôîðì íà-
â÷àºòüñÿ 35 àñï³ðàíò³â. Äîêòîðñüê³ äèñåð-
òàö³¿ äî çàõèñòó ãîòóþòü 4 âèêëàäà÷³.

Íà ôàêóëüòåò³ ³ñíóº ñòóäåíòñüêå íàóêîâå
òîâàðèñòâî. Êåðóº íèì çàñòóïíèê ñòóäåíòñü-
êîãî äåêàíà ãóìàí³òàðíîãî ôàêóëüòåòó ç íà-
óêîâî¿ ðîáîòè Àíàñòàñ³ÿ Ñèëê³íà.

Ìîæëèâîñò³ ðåàë³çóâàòè ñâî¿ íàóêîâ³ íà-
õèëè ó íàøèõ ñòóäåíò³â âåëè÷åçí³. À âñå ïî-
÷èíàºòüñÿ ³ç êðîï³òêî¿ ðîáîòè ç íèìè íàøèõ
äîñâ³ä÷åíèõ íàóêîâö³â. Ñåðåä òàêèõ íàñòàâ-
íèê³â ìîëîä³ ïîòð³áíî â³äçíà÷èòè äîêòîðà
ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðà, àêàäåì³êà
Ñ.Î. Øâà÷êî, êàíäèäàòà ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê,
äîöåíòà À.Î. ªâãðàôîâó, êàíäèäàòà ô³ëî-
ëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíòà Î.Ã. Òêà÷åíêî, êàíäè-
äàòà ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíòà ².Ê. Êîáÿêî-
âó, êàíäèäàòà ô³ëîñîôñüêèõ íàóê, äîöåíòà
Ì.Â. Æóêà, êàíäèäàòà ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê,
äîöåíòà Ò.Â. Êóçíºöîâó, êàíäèäàòà ³ñòîðè÷-
íèõ íàóê, äîöåíòà Â.Ì. Âëàñåíêà. Ó ñòó-
äåíò³â º ìîæëèâ³ñòü ðåçóëüòàòè ñâîº¿ äîñë³ä-
íèöüêî¿ ðîáîòè ðåàë³çîâóâàòè ïî÷èíàþ÷è ç

ó÷àñò³ ó ùîð³÷í³é óí³âåðñèòåòñüê³é êîíôå-
ðåíö³¿ ³ ïðîäîâæóþ÷è íà êîíôåðåíö³ÿõ çà-
ãàëüíîóêðà¿íñüêîãî òà ì³æíàðîäíîãî ð³âí³â.
Áåðóòü âîíè òàêîæ àêòèâíó ó÷àñòü é ó çà-
ãàëüíîóêðà¿íñüêèõ îë³ìï³àäàõ ç ãóìàí³òàð-
íèõ äèñöèïë³í. ² òóò ìàºìî ïåðåìîæö³â òà
ïðèçåð³â îë³ìï³àä ç êóëüòóðîëîã³¿, åñòåòèêè,
óêðà¿í-ñüêî¿ òà àíãë³éñüêî¿ ìîâ.

Íà ôàêóëüòåò³ âèäàþòüñÿ äâà çàðåºñòðî-
âàí³ ÂÀÊîì ôàõîâ³ æóðíàëè: «Â³ñíèê Ñóì-
ÄÓ. Ô³ëîëîã³÷í³ íàóêè» òà «Ñóìñüêà ñòàðî-
âèíà». Àêòèâíî ïðàöþº Ðåã³îíàëüíà íàóêî-
âî-äîñë³äíà ëàáîðàòîð³ÿ-öåíòð ³ñòîðè÷íîãî
êðàºçíàâñòâà ÑóìÄÓ,  ÿêîþ êåðóº êàíäèäàò
ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðè ³ñòîð³¿
Â.Á.Çâàãåëüñüêèé. Ñåðåä íåçàïåðå÷íèõ çäî-
áóòê³â ö³º¿ ëàáîðàòîð³¿ � âèäàííÿ êíèãè
«Ñóìùèíà â ³ìåíàõ. Åíöèêëîïåäè÷íèé
äîâ³äíèê», ùî íåäàâíî âèéøëà âæå äðóãèì
âèäàííÿì.

Êàôåäðè ôàêóëüòåòó ïîñò³éíî ïðîâîäÿòü
íàóêîâ³ êîíôåðåíö³¿ ì³æíàðîäíîãî òà çàãàëü-

íîóêðà¿íñüêîãî ð³âí³â. Íàéá³ëüøå òàêèõ êîí-
ôåðåíö³é ïðîâåëè êàôåäðè ô³ëîñîô³¿,
ïîë³òîëîã³¿, ñîö³îëîã³¿ ³ ïðàâà, ïåðåêëàäó,
æóðíàë³ñòèêè òà ô³ëîëîã³¿. Òàê, îñòàííÿ ³ç
ïåðåðàõîâàíèõ ïðîâåëà êîíôåðåíö³þ, ïðè-
ñâÿ÷åíó íàøîìó âåëèêîìó ïîåòîâ³-çåìëÿêîâ³
Îëåêñàíäðó Îëåñþ, ùî âçàãàë³ º ïåðøîþ â
ðÿä³ ¿é ïîä³áíèõ. Ò³ëüêè â öüîìó ðîö³ êàôåä-
ðàìè ôàêóëüòåòó çàïëàíîâàíî ïðîâåñòè òðè
ì³æíàðîäí³ êîíôåðåíö³¿.

Ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó íàóêè íà ôàêóëü-
òåò³ îáóìîâëåí³, íå â îñòàííþ ÷åðãó, íå-
âèð³øåíèìè ïðîáëåìàìè. ² ïåðøà ç òàêèõ
ïðîáëåì � êàäðîâà. Ìîâà éäå ïðî ïîêðàùàí-
íÿ ï³äãîòîâêè âèêëàäà÷³â âèùî¿ êâàë³ô³êàö³¿.
À îòæå, çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ çàõèñòó äîê-
òîðñüêèõ òà êàíäèäàòñüêèõ äèñåðòàö³é. Ùî,
ó ñâîþ ÷åðãó, óíåîáõ³äíþº ³ ï³äíÿòòÿ íà íî-
âèé ÿê³ñíèé ð³âåíü ñòóäåíòñüêî¿ íàóêè.

Â.ÀÐÒÞÕ,
çàñòóïíèê äåêàíà ç íàóêîâî¿ ðîáîòè.

*
Усі кафедри мають контрольні й тестові за-
вдання для перевірки знань студентів, робочі
програми зі всіх курсів.
*
За 2004 рік з грифом Міністерства освіти і на-
уки України співробітники кафедри випусти-
ли чотири навчальні посібники й одну моно-
графію. У видавництві СумДУ вийшло 27 на-
вчально-методичних посібників, 9 із яких на
рахунку кафедри російської мови.
*
Систематично здійснюється контроль якості
навчального процесу як деканатом, так і
завідувачами кафедр, викладачами. Най-
більша кількість взаємовідвідувань – на ка-
федрі фізичного виховання.
*
Протягом минулого року 26 студентів узяло
участь у республіканських олімпіадах, 3 з них
(2 з кафедри журналістики, 1 з кафедри філо-
софії) стали призерами.
*
Троє викладачів факультету стажувалися за
кордоном, у США: 2 – з кафедри іноземних
мов, 1 – з кафедри філософії.
*
Проведена велика робота щодо створення
проблемної наукової лабораторії «Центр
соціально-гуманітарних аспектів гуманітар-
них досліджень» (науковий керівник – доцент
кафедри політології, соціології та права
М.В.Жук).
*
Сформовано студентський актив, який став
основною рушійною силою в реалізації всіх
загальноуніверситетських та факультетських
заходів. Добре зарекомендував себе інсти-
тут кураторів. Випускаючі кафедри почина-
ють працювати зі студентами з першого кур-
су.
*
Студенти й викладачі беруть участь у благо-
дійних акціях. Наприклад, гуманітарії по-
стійно вітають з днем Святого Миколая
дітлахів із «Будинку малюка». Випускники-
юристи протягом усього року бували в гостях
у дітлахів з подарунками, ставили спектаклі,
прибирали територію.

ГУМФАК: ЦИФРИ,
ФАКТИ

“¿™ÃÕ»÷≤ Õ¿ÿŒØ “–≤…÷≤
Кіровоградка Тетяна Олександрівна КОЗИНЦЕВА, сумчанки Лариса Петрівна

ВАЛЕНКЕВИч і Тетяна Василівна КУЗНєЦОВА. Такі різні не тільки зовні, а й за своєю
сутністю. Навчалися у різних вищих навчальних закладах України. Перший заступник з
навчальної роботи закінчила Київський університет ім. Т.Г. Шевченка, заступник з
навчально-виховної роботи – Сумський педагогічний інститут ім.А.С. Макаренка,
аспірантуру в Київському національному лінгвістичному університеті, а декан – наш
рідний, тоді ще Сумський філіал ХПІ.

Улюблені кольори у них різні: одній подобається чорний, іншій – «кава з молоком»,
третя шанує теплі, сонячні відтінки. Неоднакові й улюблені твори: Лариса Петрівна
віддає перевагу Борхесу – «Сад разбегающихся троп», Єфремову – «Час быка», Базену –
«Супружеская жизнь» (до речі, вважає, що остання повинна бути настільною книгою
кожної жінки). Тетяна Олександрівна читає Достоєвського (не всі твори), Чехова,
Платонова. Тетяна Василівна – поетів «срібного століття». Всі троє вважають най-
більшим своїм досягненням – народження дітей. А головне – їх об’єднує Сумський дер-
жавний університет: усі троє – мами нашого рідного гуманітарного факультету.

Які вони? Про що мріяли, ким хотіли стати?

НАУКОВА РОБОТА
НА ГУМАНІТАРНОМУ

ФАКУЛЬТЕТІ

Знайомтесь :
Лариса Петрівна

Валенкевич –

наш декан!

Народилася в Сумах. Закін-
чила загальноосвітню школу №26,
Сумську філію ХПІ. Працювала
за розподілом на Житомирському
заводі «Хімволокно» змінним май-
стром, механіком цеху. З 1986 ро-
ку – в нашому навчальному зак-
ладі, спочатку – на кафедрі фізи-
ки, потім – економіки й управ-
ління. Захистила кандидатську ди-
сертацію з економіки природоко-
ристування. З 1999 – на гума-
нітарному факультеті, тобто зро-
била хід з «фізиків» у «лірики», то-
чніше – у юристи: стала виклада-
чем секції правознавства. Заз-
дріть! – тільки у нас такий декан:
водночас і доцент, і...  студент (ше-
стикурсниця філії Межрегіональ-
ної академії управління персоналом
спеціальності «Правознавство»).
До речі, народилася майже одно-
часно  з гуманітарним факультетом
– 12 березня, а що не в один рік,
так то вже зовсім інша історія.

n ХТО ВОНИ
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Êàôåäðà ïåðåêëàäó âåäå ï³äãîòîâêó áàêà-
ëàâð³â (4 ðîêè íàâ÷àííÿ � âèêëàäà÷, ïåðåêëà-
äà÷ ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè), ñïåö³àë³ñò³â (5 ðîê³â
íàâ÷àííÿ � âèêëàäà÷-ïåðåêëàäà÷ ç àíãë³é-
ñüêî¿ òà í³ìåöüêî¿ ìîâ). Ñòâîðåíà âîíà ó 1995
ðîö³ ç ³í³ö³àòèâè ðåêòîðàòó é àêàäåì³êà Àêàäå-
ì³¿ Âèùî¿ øêîëè Óêðà¿íè, ïðîôåñîðà, äîêòîðà
ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê Ñ.Î. Øâà÷êî. Ç 2001 ðîêó
êàôåäðó î÷îëþº äîöåíò ².Ê. Êîáÿêîâà.

Çà 10 ðîê³â ³ñíóâàííÿ ñòâîðåíà ñó÷àñíà
ìåòîäè÷íà áàçà, ø³ñòü âèêëàäà÷³â çàõèñòèëè
êàíäèäàòñüê³ äèñåðòàö³¿, âèäàíî 53 íàéìåíó-
âàííÿ ìåòîäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè, ïðîâåäåí³ äâ³
âñåóêðà¿íñüê³ òà òðè ì³æíàðîäí³ êîíôåðåíö³¿
ç ïðîáëåì ïåðåêëàäîçíàâñòâà, ïîñò³éíî ïðî-
õîäÿòü ñòóäåíòñüê³ òà âèêëàäàöüê³ íàóêîâî-
ïðàêòè÷í³ êîíôåðåíö³¿, çà ìàòåð³àëàìè ÿêèõ
äðóêóþòüñÿ çá³ðêè òåç.

Íà êàôåäð³ ÷èòàþòüñÿ òåîðåòè÷í³, ïðàê-
òè÷í³ êóðñè, ïðîâîäÿòüñÿ ëàáîðàòîðí³ ðîáîòè,
âèðîáíè÷à ïðàêòèêà, ïèøóòüñÿ ³ çàõèùàþòüñÿ
áàêàëàâðñüê³ òà äèïëîìí³ ðîáîòè ç ïèòàíü ïå-
ðåêëàäîçíàâñòâà. Òðàäèö³éíîþ ñòàëà ³íòåãðà-
ö³ÿ òåîðåòè÷íèõ ³ ïðàêòè÷íèõ çíàíü, ô³ëî-
ëîã³çàö³ÿ, ãóìàí³çàö³ÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó,
ïîåòàïíèé êîíòðîëü çíàíü. 

Íà ìåòîäè÷íèõ ñåì³íàðàõ ïîñò³éíî ðîç-
ãëÿäàþòüñÿ ïèòàííÿ óäîñêîíàëåííÿ ïëàíóâàí-
íÿ òà ôîðìè âèêëàäàííÿ äèñöèïë³í, êîíòðîëþ
çà ñàìîñò³éíîþ ðîáîòîþ ñòóäåíò³â, ³íòåãðàö³¿
òåîðåòè÷íèõ ³ ïðàêòè÷íèõ êóðñ³â.

Íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ çàáåçïå÷åíèé ñó÷àñ-
íîþ àíãë³éñüêîþ, í³ìåöüêîþ ìåòîäè÷íîþ òà
õóäîæíüîþ ë³òåðàòóðàìè, â³äåî- é àóä³îàïàðà-
òóðîþ, ôîíîòåêîþ. Ïëàíóºòüñÿ ñòâîðåííÿ
ë³íãàôîííîãî êàá³íåòó òà âñòàíîâëåííÿ ñó-

ïóòíèêîâî¿ àíòåíè. Ó êðàùèõ ñòóäåíò³â-ñòàð-
øîêóðñíèê³â º ìîæëèâ³ñòü ïðîõîäèòè ñòàæó-
âàííÿ çà êîðäîíîì.

Íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ âèêîíóþòüñÿ ó
ñï³âïðàö³ ç êàôåäðàìè ³íøèõ ÂÍÇ Óêðà¿íè, à
ñàìå: àíãë³éñüêî¿ ô³ëîëîã³¿ Æèòîìèðñüêîãî
ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. ².Ôðàíêà, Âî-
ëèíñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, ôà-
êóëüòåòîì ³íîçåìíèõ ìîâ Õàðê³âñüêîãî íàö³î-
íàëüíîãî óí³âåðñèòåòó, áàãàòüìà ³íøèìè.

Ó÷àñòü ó ñï³ëüíèõ àêö³ÿõ äîçâîëÿº àïðîáóâàòè
ðåçóëüòàòè âëàñíèõ íàïðàöþâàíü, âèÿâèòè ðå-
çåðâè òà ïåðñïåêòèâí³ íàïðÿìè ìàéáóòí³õ
äîñë³äæåíü. 

Ç ïðåäñòàâíè-
êàìè ÂÀÒ ÑÌÂÎ
³ì. Ôðóíçå ðåàë³-
çóºòüñÿ ïðîãðàìà
ñï³âðîá³òíèöòâà
òà âèðîáíè÷î¿ ïå-
ð å ê ë à ä à ö ü ê î ¿
ïðàêòèêè. Òðèâàº
ñï³âïðàöÿ ç òàêè-
ìè ï³äïðèºìñòâà-
ìè, ÿê ÂÀÒ «Íàñî-
ñ å í å ð ã î ì à ø » ,
ÂÀÒ «SELMI», êî-
íöåðíîì «Óêððîñ-
ìåòàë», ³íøèìè.

Íà êàôåäð³ ñòâîðåíà ìàé-
ñòåðíÿ ìàéáóòíüîãî ïåðå-
êëàäà÷à, âèïóñêàþòüñÿ ãàçå-
òè òà àëüìàíàõè ç ð³çíèõ àñ-
ïåêò³â ïåðåêëàäó, ñòóäåíòè
âèñòóïàþòü íà ðàä³î ³ òåëå-
áà÷åíí³, ïðàöþþòü ïåðåêëà-
äà÷àìè íà óí³âåðñèòåòñüêèõ
êîíôåðåíö³ÿõ òà ³íøèõ çà-
õîäàõ, ùî ïðîâîäÿòüñÿ â Ñó-
ìàõ òà îáëàñò³. 

Îñíîâíèì íàïðÿìîì
ì³æíàðîäíèõ çâ�ÿçê³â êàôå-
äðè º ñï³âðîá³òíèöòâî ç çà-
ðóá³æíèìè ïàðòíåðàìè â ãà-
ëóç³ îñâ³òè. Çîêðåìà, íàëà-
ãîäæåí³ çâ�ÿçêè  ç îêðåìèìè

ôàõ³âöÿìè áëèçüêîãî òà äàëåêîãî çàðóá³ææÿ.
Êàôåäðà º  ÷ëåíîì Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà
äîñë³äíèê³â àíãë³éñüêî¿ ìîâè (ÓÒÄÀ), ô³ë³ºþ
ªâðîïåéñüêèõ ñòóä³é, à òàêîæ ó÷àñíèêîì ðî-
áîòè TESOL Ukraine (Îðãàí³çàö³ÿ âèêëàäàííÿ
àíãë³éñüêî¿ ìîâè ÿê ³íîçåìíî¿) òà IATEFL-
Ukraine (Ì³æíàðîäíà àñîö³àö³ÿ âèêëàäà÷³â
àíãë³éñüêî¿ ìîâè). Âèêëàäà÷³ òà ñòóäåíòè ðå-
ãóëÿðíî âèñòóïàþòü ³ç äîïîâ³äÿìè íà ì³æíà-
ðîäíèõ êîíôåðåíö³ÿõ ï³ä åã³äîþ TESOL,

IATEFL ó Êèºâ³, Õàðêîâ³, Ëüâîâ³, Â³ííèö³,
²âàíî-Ôðàíê³âñüêó, áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó
ì³æíàðîäíèõ ïðîãðàìàõ ç âèùèìè íàâ÷àëü-

íèìè çàêëàäàìè
Í³ìå÷÷èíè, Âåëè-
êî¿ Áðèòàí³¿,
ÑØÀ òà Àâñòð³¿.
Çâ�ÿçêè ç Ameri-
can House ìàþòü
õàðàêòåð êîíñóëü-
òàö³é òà êîîðäè-
íàö³¿ ïðîãðàì, îá-
ì³íó ë³òåðàòóðîþ.
Íàëàãîäæåí³ êîí-
òàêòè ç Áðèòàíñü-
êîþ ðàäîþ.  

Çàâäÿêè öèì
çâ�ÿçêàì Ñóòîðìà
²ðèíà, ²çìàéëîâà

Êàòåðèíà, Êîøêîëäà Íàä³ÿ,
Òàðàíóøåíêî Íàòàë³ÿ, Ïî-
ïîâà Îëåíà, Òð³ùåíêî Îëü-
ãà, Ñêëàáèíñüêà ²ðèíà, Ôåä-
÷åíêî Îëüãà ïðîäîâæèëè
ñâîº íàâ÷àííÿ ó Í³ìå÷÷èí³.

Âèïóñêíèêè ñïåö³àëü-
íîñò³ ïðàöþþòü âèêëàäà÷à-
ìè â øêîëàõ, ã³ìíàç³ÿõ, ÂÍÇ
Óêðà¿íè òà Í³ìå÷÷èíè; ïå-
ðåêëàäà÷àìè òà êîðåñïîí-
äåíòàìè â óñòàíîâàõ  ìàñî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿, íà òåëåáà-
÷åíí³, ïðèâàòíèõ ô³ðìàõ, â
óðÿäîâèõ çàêëàäàõ òà Âåð-
õîâí³é Ðàä³. Òàê, Êàðïåíêî
Òåòÿíó ìîæíà äîñèòü ÷àñòî

áà÷èòè àáî ÷óòè íà òåëåêàíàë³ «²íòåð» â
ÿêîñò³ áåðë³íñüêîãî êîðåñïîíäåíòà. Áàøàê
Ìàêñèì ïðàöþº ó Êèºâ³ ìåíåäæåðîì ç êîðïî-
ðàö³éíèõ ïðîäàæ³â àâòîìîá³ë³â ó ô³ë³¿ «Àâòî-
çàç-Ñåðâ³ñ». Êàðï³ç³í Âàëåð³é � ìåíåäæåð ç
çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ çâ�ÿçê³â êîìïàí³¿
«Bears» ó ì. Êè¿â. Ñàäîâñüêèé Ïàâëî � ïåðå-
êëàäà÷ íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó «Óêð-
õ³ìïðîåêò». Ñîêðóòà Ìàð³ÿ � ïåðåêëàäà÷ êîí-
öåðíó «Óêððîñìåòàë». Ïåðì³íîâ Ìèõàéëî,
Ëàáà ªâãåí � ïåðåêëàäà÷³ ÑÌÍÂÎ ³ì. Ôðóí-
çå. Ïðèõîäüêî Íàòàëÿ � âèêëàäà÷ óí³âåðñèòå-
òó «Óêðà¿íà». Ì³õíî Ñâ³òëàíà � âèêëàäà÷ êà-
ôåäðè ³íîçåìíèõ ìîâ ÑóìÄÓ.

Äåñÿòèë³òòÿ ³ñíóâàííÿ, çâè÷àéíî, äàëî
ïåâí³ òðàäèö³¿. Ìàéæå êîæåí ð³ê 2-3 êðàùèõ
âèïóñêíèêè çàïðîøóþòüñÿ ïðàöþâàòè íà êà-
ôåäðó ç ïîäàëüøèì âñòóïîì äî àñï³ðàíòóðè.
Ñåðåä íèõ Î. Áîêà, Ì. Ãåðìàí, Â. Äîðäà,
Î.Æóëàâñüêà, Ò. Äåãòÿðüîâà, À. Ñâèðèä.  Ñå-
ðåäí³é â³ê âèêëàäà÷³â � ïðèáëèçíî 35 ðîê³â.
Íåçàëåæíî â³ä â³êó, âîíè íå ò³ëüêè äåìîíñò-
ðóþòü ñâ³é âèñîêèé ð³âåíü ïðîôåñ³îíàë³çìó, à
é ðàçîì ç³ ñòóäåíòàìè áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó
ãðîìàäñüêîìó æèòò³ ôàêóëüòåòó òà óí³âåðñè-
òåòó. Äåíü ïåðåêëàäà÷à çàâæäè â³äçíà÷àºòüñÿ
ñâÿòêîâèì êîíöåðòîì, êîíêóðñàìè, ñò³íí³âêà-
ìè.  Ñë³ä çãàäàòè é ì³öíèé ³íñòèòóò êóðàòîð-
ñòâà íà ìîëîäøèõ êóðñàõ ñïåö³àëüíîñò³. Çà-
çâè÷àé ìîëîä³ êóðàòîðè ëåãêî çíàõîäÿòü
ñï³ëüíó ìîâó ç ïåðøîêóðñíèêàìè, äîïîìàãà-
þòü øâèäêî òà ïðàâèëüíî ïðèñòîñóâàòèñÿ äî
ñàìîñò³éíîãî ñòóäåíòñüêîãî æèòòÿ, ä³ëÿòüñÿ
ñâî¿ì äîñâ³äîì, îðãàí³çîâóþòü âå÷îðè çíà-
éîìñòâ, çóñòð³÷³ ç âèïóñêíèêàìè, ïðåäñòàâíè-
êàìè çàêîðäîííèõ ÂÍÇ òà ð³çíèõ îðãàí³çàö³é.

КАФЕДРА ПЕРЕКЛАДУ

Ñòâîðåíà ó 1968 ðîö³. Ïåðøèì
çàâ³äóâà÷åì ñòàâ äîöåíò ².Ã. Ëóêàøåí-
êî. Ó 1973 ðîö³  êàôåäðîþ ïðîâåäåíà
íàóêîâî-ìåòîäè÷íà êîíôåðåíö³ÿ, ïðè-
ñâÿ÷åíà ïèòàííÿì ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè
ñòóäåíò³â íàä âèâ÷åííÿì ³íîçåìíèõ
ìîâ. Ç 1980 ïîì³òíî àêòèâ³çóâàëàñÿ íà-
óêîâî-äîñë³äíà òà ìåòîäè÷íà ðîáîòè:
ðîçðîáëÿëèñÿ ³ äðóêóâàëèñÿ ìåòîäè÷í³
ïîñ³áíèêè, âèêëàäà÷³ áðàëè ó÷àñòü ó
ñòâîðåíí³ òåðì³íîëîã³÷íèõ ñëîâíèê³â
òîùî. Çãîäîì áóëà íàëàãîäæåíà  ñï³âï-
ðàöÿ ç Âñåñîþçíèì öåíòðîì ïåðåêëà-
ä³â, àêòèâí³øîþ ñòàâàëà ïîçààóäèòîðíà
ðîáîòà ç³ ñòóäåíòàìè, äëÿ êðàùèõ ñòâî-
ðþâàëèñÿ ôàêóëüòàòèâí³ ãðóïè. 

Çà 35 ðîê³â êîëåêòèâ êàôåäðè çð³ñ
ê³ëüê³ñíî ³ ÿê³ñíî. ¯¿ äîñâ³ä ïîãëèáëåíî¿
ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â  âèêîðèñòàíèé ÿê
áàçà äëÿ â³äêðèòòÿ ó 1995 ðîö³ íîâî¿
ñïåö³àëüíîñò³ � «Òåõí³÷íèé ïåðåêëàä».

Ïîñò³éíî ïðîâîäèëàñÿ ³ ïðîâîäèòü-
ñÿ âåëèêà ðîáîòà ç ï³äãîòîâêè êàäð³â.
Áóëè íàïðàâëåí³ äî àñï³ðàíòóðè é óñ-
ï³øíî çàõèñòèëè êàíäèäàòñüê³ äèñåðòà-
ö³¿ òàê³ âèêëàäà÷³ êàôåäðè: À.Ì. Äÿäå÷-
êî, ².Ï. Êàëåíè÷åíêî, Ñ.². Æóðàâëüîâà,
².Ê. Êîáÿêîâà, Î.Ì. Ìåäâ³äü, ³íø³. Íà
êàôåäð³ ïðàöþþòü 5 êàíäèäàò³â íàóê,
ïîñò³éíî âåäåòüñÿ ï³äãîòîâêà ìîëîäèõ
êàäð³â. Çîêðåìà, ïîøóêà÷àìè íàóêîâîãî
ñòóïåíÿ º Ò.Ì. Ïëîõóòà, Ò.Î. Àëåêñàõ³-
íà, Í.Ì. Óñåíêî.

Ó ïåð³îä åêîíîì³÷íî¿ êðèçè íà-
â÷àëüíà áàçà íå ò³ëüêè íå ïîã³ðøèëàñÿ,
à é ÿê³ñíî ïîêðàùèëàñÿ çàâäÿêè ãðàí-
òàì ôîíäó «Â³äðîäæåííÿ» íà ïðèäáàí-

íÿ ë³íãàôîííîãî îáëàäíàííÿ, ë³òåðàòó-
ðè, àóä³î- òà â³äåîìàòåð³àë³â, ùî äîçâî-
ëèëî ñòâîðèòè ìîâíó ëàáîðàòîð³þ.

Ùîð³÷íî ïðîâîäÿòüñÿ íàóêîâ³ êîí-
ôåðåíö³¿ ç ïèòàíü ìåòîäèêè òà ë³íãâ³ñ-
òèêè, êðàù³ ñòóäåíòè áåðóòü ó÷àñòü ó
âñåóêðà¿íñüêèõ îë³ìï³àäàõ ç àíãë³éñü-
êî¿, í³ìåöüêî¿, ôðàíöóçüêî¿ òà ëàòèíñü-
êî¿ ìîâ. Äîñâ³ä ïåäàãîã³â äîïîìàãàº
ï³äâèùèòè ð³âåíü âèêëàäàííÿ ³íîçåì-
íèõ ìîâ ó øêîëàõ ì³ñòà é îáëàñò³. Òàê,
ó 1999 ðîö³ íà áàç³ êàôåäðè çà äîïîìî-
ãîþ êîðïóñó Ìèðó ÑØÀ ïðîâåäåíà
øêîëà-ñåì³íàð äëÿ 30 â÷èòåë³â àíãë³é-
ñüêî¿ ìîâè ç ñ³ëüñüêèõ øê³ë Ñóìùèíè. 

Éäå òâîð÷èé ïîøóê íîâèõ øëÿõ³â
ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ìåòîäè÷íîãî âèêëà-
äàííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ. Çà ðåçóëüòàòàìè
íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ñï³âðîá³òíèêàìè

êàôåäðè çà îñòàíí³ ï�ÿòü ðîê³â âèäàíî
ïîíàä 30 ïóáë³êàö³é. Ùîð³ê êàôåäðà ãî-
òóº ïîíàä 50 àñï³ðàíò³â äî ñêëàäàííÿ
êàíäèäàòñüêèõ ³ñïèò³â.

Ó ìåæàõ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè ñòó-
äåíòè ìîæóòü âèâ÷àòè ïîãëèáëåíèé
êóðñ ³íîçåìíî¿ ìîâè � àíãë³éñüêî¿,
í³ìåöüêî¿, ôðàíöóçüêî¿, ï³äãîòóâàòèñÿ
äî  çàõèñòó äèïëîìíèõ ðîá³ò ³íîçåìíîþ
ìîâîþ ÷è äî ó÷àñò³ ó âñåóêðà¿íñüêèõ
ïðåäìåòíèõ îë³ìï³àäàõ òîùî.

Âèêëàäà÷³ êàôåäðè º ÷ëåíàìè ì³æ-
íàðîäíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ âè-
êëàäà÷³â àíãë³éñüêî¿ ìîâè TESOL, áå-
ðóòü ó÷àñòü ó ñåì³íàðàõ ³ êîíôåðåíö³ÿõ,
ÿê³ ïðîâîäèòü öÿ îðãàí³çàö³ÿ, à òàêîæ
Áðèòàíñüêà Ðàäà òà ²íñòèòóò Ãåòå. Êà-
ôåäðà ï³äòðèìóº ä³ëîâ³ êîíòàêòè ç
óí³âåðñèòåòàìè ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàí³¿,
Í³ìå÷÷èíè. Ó 1999 ðîö³ êóðñè ó Âåëè-
êîáðèòàí³¿ çàê³í÷èëà âèêëàäà÷ Ñ.². Æó-
ðàâëüîâà. Ç 1993 äî 1998 íà êàôåäð³
ïðàöþâàâ Ãðåéä³ Ãëåí Áðàéºí � âèêëà-
äà÷ àíãë³éñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè ç³
ÑØÀ. Ç 1998 äî 2002 ïðàöþâàëè (ïî-
÷åðãîâî) âîëîíòåðè êîðïóñó Ìèðó Äæî-
íàòàí Êë³ôòîí òà Òîìàñ Äîðãåí.

Òðèäöÿòü òðè ðîêè
ïðàöþº â íàøîìó
íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³
Ãàëèíà ²âàí³âíà
ËÈÒÂÈÍÅÍÊÎ.

Ïðèéøëà âçèìêó 1972
(íåâäîâç³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
ç â³äçíàêîþ ôàêóëüòåòó
³íîçåìíèõ ìîâ Ñóìñüêîãî
ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó
³ì. À.Ñ. Ìàêàðåíêà). ×åðåç
ï�ÿòü ðîê³â ñòàëà ñëóõà÷åì
äâîð³÷íèõ âèùèõ ïåäàãî-
ã³÷íèõ êóðñ³â ïðè Ìîñêî-
âñüêîìó ïåä³íñòèòóò³, ÿê³
çàê³í÷èëà òàêîæ ç â³äçíà-
êîþ. Ïîâåðíóâøèñü, îòðè-
ìàëà ïîñàäó âèêëàäà÷à êà-
ôåäðè ³íîçåìíèõ ìîâ, çãî-
äîì ñòàëà ñòàðøèì âèêëà-
äà÷åì, çàñòóïíèêîì äåêàíà
ìàøôàêó, à ç 1991 ðîêó î÷îëþº êàôåäðó ³íîçåìíèõ ìîâ. Äîöåíò.
Ñòàæóâàëàñÿ ó ÑØÀ. Íàãîðîäæåíà ìåäàëëþ «Âåòåðàí ïðàö³». 

Çà öèìè ñêóïèìè ðÿäêàìè, ùî íàãàäóþòü â³äîìîñò³ ç â³ää³ëó
êàäð³â ö³ëå æèòòÿ ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ îñîáèñòîñò³. Íå âì³ùóºòüñÿ
âîíî, áåçóìîâíî, í³ â ÿê³ áëàíêè, àíêåòè é îô³ö³éí³ õàðàêòåðèñ-
òèêè. Òðåáà îñîáèñòî áóòè çíàéîìèì ³ç ö³ºþ ëþäèíîþ, àáè ïå-
ðåñâ³ä÷èòèñÿ � íåìàº é êðèõòè ëåñòîù³â ÷è ïåðåá³ëüøåííÿ â
ñëîâàõ ¿¿ êàôåäðàëüíèõ êîëåã, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü Ãàëèíó ²âà-
í³âíó ÿê âèñîêîêâàë³ô³êîâàíîãî ôàõ³âöÿ (äîñêîíàëî âîëîä³º íå
ëèøå àíãë³éñüêîþ ìîâîþ, à é ìåòîäèêîþ ¿¿ âèêëàäàííÿ), ÿê ÷ó-
äîâîãî ïåäàãîãà (ï³äãîòóâàëà âæå ÷èìàëî ñòóäåíò³â ³ç ð³çíèõ ôà-
êóëüòåò³â äî çàõèñòó äèïëîì³â àíãë³éñüêîþ), ÿê ñåðéîçíîãî â÷å-
íîãî (çàéìàºòüñÿ ïèòàííÿìè îïòèì³çàö³¿ ïðîöåñó âèêëàäàííÿ
³íîçåìíèõ ìîâ ó íåãóìàí³òàðíèõ ÂÍÇ, ìàº áàãàòî äðóêîâàíèõ
íàóêîâèõ ðîá³ò ³ äâà íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè), ÿê ÷óäîâîãî îðãàí³çà-
òîðà (çà ¿¿ êåð³âíèöòâà êàôåäðîþ çðîñëà ê³ëüê³ñòü âèêëàäà÷³â ç
íàóêîâèìè ñòóïåíÿìè, ñòâîðåíà ñåêö³ÿ ³íîçåìíèõ ìîâ íà ìåäè÷-
íîìó ôàêóëüòåò³). 
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Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî
Àëëà Îëåêñàíäð³âíà

ªÂÃÐÀÔÎÂÀ ïðèéøëà â
ÑóìÄÓ ëèøå ê³ëüêà ðîê³â òî-

ìó, ¿¿ âèñîêèé àâòîðèòåò ñå-
ðåä êîëåã íå ï³äëÿãàº ñóìí³âó,

à ³ì�ÿ äîáðå â³äîìå â íàóêî-
âèõ êîëàõ ÿê Ñóìùèíè, òàê ³

Óêðà¿íè. Ìàº âåëèêèé âèêëà-
äàöüêèé ñòàæ. Â÷èëàñÿ ó

Ñóìñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäà-
ãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³

³ì. À.Ñ. Ìàêàðåíêà òà
Êè¿âñüêîìó ³íñòèòóò³ ³íîçåì-

íèõ ìîâ. Ïðàöþâàëà íà êà-
ôåäð³ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè òîãî æ

ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó, ÿêèé
³ çàê³í÷óâàëà. ×èòàëà êóðñè ç

ôîíåòèêè, ëåêñèêîëîã³¿, 
çàãàëüíîãî ìîâîçíàâñòà,

à òàêîæ ë³íãâ³ñòè÷íèé
àíàë³ç òåêñòó, îñíîâè íàóêî-

âèõ äîñë³äæåíü ³ç ë³íãâ³ñòè÷-
íî¿ ïðîáëåìàòèêè, ³íøå.

Âèêëàäàëà òàê³ ñïåöêóð-
ñè, ÿê ³ñòîð³ÿ ë³íãâ³ñòè÷íèõ

ó÷åíü, ìåòîäè ë³íãâ³ñòè÷íèõ
äîñë³äæåíü,

âåëà ñïåöñåì³íàðè ç òåîð³¿
îðôîãðàô³¿, ñêëàäíîãî ñèíòàêñèñó, êîíîòàö³¿.

� Àëëî Îëåêñàíäð³âíî, Âè áàãàòî ðîê³â ïðîïðàöþâàëè ó ïåäàãîã³÷íî-
ìó óí³âåðñèòåò³, âèõîâàëè äåê³ëüêà ïîêîë³íü ïåäàãîã³â ³ íàóêîâö³â � ç
ÿêèõ ïðè÷èí ïîãîäèëèñÿ ïåðåéòè äî ÑóìÄÓ?

� Îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ïðè÷èí ñòàëà äåðæàâíà ïîë³òèêà, ùî ïðèçâåëà äî çâó-
æåííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè. Ââàæàþ öåé ïðîöåñ âèïðàâäàíèì ³
ö³ëêîì çàêîíîì³ðíèì, àäæå Óêðà¿í³ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ íåçàëåæíîñò³ ÿê í³êîëè
ïîòð³áí³ ñïåö³àë³ñòè, êîòð³ ïðîôåñ³éíî âîëîä³þòü ð³äíîþ ìîâîþ. Êð³ì òîãî,
çàâæäè ç âåëèêîþ ïîâàãîþ ñòàâèëàñÿ äî ÑóìÄÓ, ÿêèé ñïðàâåäëèâî ìàº íàéâè-
ùèé ðåéòèíã ó ðåã³îí³ ³ â³äîìèé íå ëèøå ó íàø³é äåðæàâ³, à é çà êîðäîíîì. ²
âñå æ òàêè ïåðåõ³ä ñþäè âèÿâèâñÿ ïñèõîëîã³÷íî ñêëàäíèì, îñê³ëüêè çà ôàõîì
ÿ ðóñèñò. Ìàëî õòî â³ðèâ, ùî íàâàæóñÿ çðîáèòè öåé êðîê. Â³ä÷óâàâñÿ
âíóòð³øí³é äèñêîìôîðò, àäæå äîâåëîñÿ â³äâåñòè ð³äíó ðîñ³éñüêó ìîâó íà äðó-
ãèé ïëàí. Àëå ÿ ëþäèíà ðèçèêîâà. Äî òîãî æ ìàëà ³ ìîðàëüíå ïðàâî âèêëàäàòè
óêðà¿íñüêîþ â ÑóìÄÓ, àäæå ñâîºð³äíèì ïðîôåñ³éíèì ïëàöäàðìîì ñòàëà ÷îòè-
ðèð³÷íà ðîáîòà íà êàôåäð³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ïåäóí³âåðñèòåòó. Ïðîòå ïîñò³éíî
ñï³ëêóâàòèñÿ ìîâîþ ïî÷àëà ò³ëüêè òóò, íà êàôåäð³ æóðíàë³ñòèêè òà ô³ëîëîã³¿,
îïèíèâøèñü â óêðà¿íîìîâíîìó îòî÷åíí³. Äî ðå÷³, ãîâîð³ííÿ � ºäèíèé øëÿõ
âèâ÷èòè äîñêîíàëî áóäü-ÿêó ìîâó.

� Áóäü ëàñêà, á³ëüø äåòàëüíî ïðî êîëåã. Â³äîìî, ùî º ñåðåä íèõ ³ Âàø³
êîëèøí³ ñòóäåíòè.

� Ä³éñíî, â ÑóìÄÓ ïðàöþþòü ÷èìàëî ìî¿õ âèïóñêíèê³â: ²ðèíà Êàðï³âíà
Êîáÿêîâà, Îëåíà Ãðèãîð³âíà Òêà÷åíêî, Âàñèëü Âàñèëüîâè÷ ×óáóð, Òåòÿíà Âà-
ñèë³âíà Êóçíºöîâà, Îëåíà Ìèêîëà¿âíà Ñòàâíè÷à, ³íø³. Äåõòî ç íèõ ñòàâ óæå
êàíäèäàòîì ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíòîì. Íàâ÷àëèñÿ ó ìåíå é âèêëàäà÷³ êàôå-
äðè ðîñ³éñüêî¿ ìîâè ÑÄÏÓ òà ¿¿ òåïåð³øí³é çàâ³äóâà÷ Îëüãà Ìèêîëà¿âíà Âîë-
êîâà. Ùå íà ñòóäåíòñüê³é ëàâ³ äîñÿãàëè âîíè íåàáèÿêèõ óñï³õ³â: íåîäíîðàçîâî
ïåðåìàãàëè íà Âñåóêðà¿íñüêèõ îë³ìï³àäàõ, ïðèâîçèëè ïî÷åñí³ ãðàìîòè ³ íàãî-
ðîäè. Çâ³ñíî æ, íå âñ³ âèïóñêíèêè-ïåäàãîãè âèêëàäàþòü ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ, º ñåðåä íèõ ³ ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ ³íøèõ ïðîôåñ³é, àëå âñ³ âîíè íàä-
çâè÷àéíî îáäàðîâàí³ ëþäè, ñïðàâæí³ ïðîôåñ³îíàëè, ³ ÿ ïèøàþñÿ êîæíèì ³ç
íèõ.

� À â ÷îìó ñïåöèô³êà ðîáîòè ñàìå âèêëàäà÷à?
� Çàíÿòòÿì â àóäèòîð³¿ ïåðåäóº íàïðóæåíà ðîáîòà ïîçà óí³âåðñèòåòîì:

á³áë³îòåêè, íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ, ïëàíè çàíÿòü òà ìåòîäè÷í³ ðîçðîáêè. Òå, ùî
áà÷àòü ñòóäåíòè, � ëèøå âåðøå÷îê âåëè÷åçíîãî àéñáåðãà. Ïåäàãîã³÷íà ä³-
ÿëüí³ñòü âèñíàæóº, ïîòðåáóº ïîñò³éíîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ. Ãîëîâíå � âèÿâè-
òè ó äàíîìó âèïàäêó ñò³éê³ñòü, áóòè ïîñë³äîâíèì. Ëèøå îòðèìóþ÷è çàäîâî-
ëåííÿ â³ä âèêëàäàííÿ, ëþäèíà çìîæå ïîäîëàòè âñ³ éîãî òðóäíîù³. 

Îêðåìî ñêàæó ïðî ñòóäåíò³â. ¯õ ìîæíà ïîä³ëèòè íà äâ³ ãðóïè: ò³, õòî õî÷å
çäîáóâàòè çíàííÿ, ³ «íåéòðàëüí³». Çâ³ñíî, çóñèëëÿ ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ïåðøèõ. ²
íàâ÷àþ÷è ìîëîäü, íåîáõ³äíî â÷èòèñÿ ñàìîìó. ²íàêøå ïðîñòî íåö³êàâî.

� Àëëî Îëåêñàíäð³âíî, ÿê áè Âè îö³íèëè ñòàí ãóìàí³òàðíî¿ îñâ³òè â
íàøîìó óí³âåðñèòåò³?

� Íà ìîþ äóìêó, ñòàí ãóìàí³òàðíî¿ îñâ³òè çàëåæèòü â³ä òèõ, õòî ¿¿ ðåàë³çóº.
Íàø ôàêóëüòåò ùå çîâñ³ì ìîëîäèé ³ ðîáèòü ñâîº¿ ïåðø³ êðîêè, òîìó º ³ ïðîðà-
õóíêè. Äåÿê³ ç íèõ ìàþòü îá�ºêòèâí³ ïðè÷èíè. Òàê, äîíåäàâíà á³áë³îòå÷íà áà-
çà óí³âåðñèòåòó ôîðìóâàëàñÿ âèíÿòêîâî â ðóñë³ òåõí³÷íèõ íàóê,  ùî íå ìîãëî
íå ïîçíà÷èòèñÿ íà çàáåçïå÷åíí³ íàâ÷àëüíîþ òà íàóêîâîþ ë³òåðàòóðîþ ðÿäó ãó-
ìàí³òàðíèõ äèñöèïë³í. Íåçâàæàþ÷è íà öå, êàôåäðà æóðíàë³ñòèêè âæå ìàº íå-
ïîãàíèé íàâ÷àëüíèé ôîíä. Ùî æ äî âèêëàäà÷³â, òî âîíè çäàòí³ çàáåçïå÷èòè âè-
ñîêèé ð³âåíü òàêî¿ îñâ³òè. Ëèøå íà êàôåäð³ æóðíàë³ñòèêè ïðàöþþòü 3 êàíäè-
äàòè ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíòè, äåê³ëüêà ñòàðøèõ âèêëàäà÷³â. ª òàêîæ àñï³-
ðàíòè,  ïîøóêà÷³ êàíäèäàòñüêîãî ñòóïåíÿ. Íàñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, äáàþòü ïðî
ï³äâèùåííÿ ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ òà ìîëîäå ïîïîâíåííÿ ³ íà ³íøèõ êàôåäðàõ.
Òîæ çà ðîçâèòîê ãóìàí³òàðíî¿ ãàëóç³ ÑóìÄÓ ìîæíà íå òóðáóâàòèñÿ.  

� Àëëî Îëåêñàíäð³âíî, îñê³ëüêè íåùîäàâíî â³äñâÿòêóâàëè 8 Áåðåçíÿ,
íå ìîæó íå òîðêíóòèñÿ öüîãî ïèòàííÿ. ßêîþ, íà Âàøó äóìêó, ïîâèííà áó-
òè ñïðàâæíÿ æ³íêà?

� Æ³íêà, ïåðø çà âñå, ìàº ñåáå ïîâàæàòè, òîä³ é ³íø³ ïîâàæàòèìóòü ¿¿. Ñêà-
çàëà á íàâ³òü òàê: òðåáà ëþáèòè ñåáå. Ä³â÷àòàì ñë³ä íàâ÷èòèñÿ ö³íóâàòè ìî-
ëîä³ñòü ³ êðàñó, ä³ÿòè îáåðåæíî, íå ï³äñâ³äîìî ÷è ñïîíòàííî, à ðîçñóäëèâî,
ïîì³ðêîâàíî. Íå ïîñï³øàéòå æèòè. Ïàì�ÿòàéòå: ùàñòÿ ³ êîõàííÿ çíàéäóòü êîæ-
íó, íåçàëåæíî â³ä â³êó.

� Ùî á Âè ïîáàæàëè ãóìàí³òàð³ÿì íàøîãî óí³âåðñèòåòó?
� Ìî¿ ïîáàæàííÿ ñóòî ôàõîâ³: áóòè ïîñë³äîâíèìè ó âèêîíàíí³ ñâî¿õ

îáîâ�ÿçê³â, íàìàãàòèñÿ â³äïîâ³äàòè ñó÷àñíèì âèìîãàì ñóñï³ëüñòâà. Ïî-
ðÿäí³ñòü, ïðîôåñ³îíàë³çì, ïàòð³îòèçì � îñü ãîëîâí³ ñêëàäîâ³ ÿê ñï³ëüíîãî, òàê
³ îñîáèñòîãî óñï³õó.

²íòåðâ�þ ïðîâåëà Â³êòîð³ÿ ÔÅÑÅÍÊÎ, ãðóïà ÏÐ-33.
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Êîæíà ïðîôåñ³ÿ ìàº ñâî¿ òàºìíèö³. Â îñíîâ³ áóäü-
ÿêî¿ òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, â òîìó ÷èñë³ ³ íàøî¿, ëåæèòü
ïðèðîäíèé äàð, â³äñóòí³ñòü ÿêîãî êîìïåíñóºòüñÿ õ³áà
ùî ñàìîâ³ääàíîþ ïðàöåþ ³ áåçìåæíîþ ëþáîâ`þ äî
ä³ëà.

Àëå âñå öå çîâñ³ì íå ïîâèííî â³äëÿêóâàòè â³ä æóð-
íàë³ñòèêè íàñ, ìîëîäèõ ìð³éíèê³â. Ãîâîðÿ÷è ïðî íåîá-
õ³äí³ñòü ïðèðîäíîãî îáäàðóâàííÿ, óñüîãî ëèøå
ï³äêðåñëþþòü áåçïåðå÷íó ïåðåâàãó òàëàíòó íàä òåõ-
íîëîã³ºþ. Âèõîäèòü, ó æóðíàë³ñòèêó ïîòð³áíî éòè çà
ïîêëèêàííÿì, ÿêå º äèòÿì òàëàíòó, àëå â³ðíî é òå, ùî
ëèøå ïðèðîäíèõ çä³áíîñòåé çàìàëî, ¿õ ïîòð³áíî
ï³äêð³ïëÿòè çíàííÿì òåõíîëîã³¿.

Íàø³é ïðîôåñ³¿, ùî íåäàðìà ââàæàºòüñÿ îäí³ºþ ç
íàéäàâí³øèõ ó ñâ³ò³, é  äîñ³ áðàêóº òîãî, ùî íàçèâàþòü
«øêîëàìè». Âðàõîâóþ÷è, ùî ïîïîâíåííÿ ïðèõîäèòü ó
æóðíàë³ñòèêó ³ «ç³ ñòîðîíè» (³íæåíåðè, þðèñòè,
ë³êàð³, ïåäàãîãè), ìîæíà ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ: ÿêó
ïðîôåñ³éíó ï³äãîòîâêó âîíè îòðèìóþòü? ßê ïðàâèëî,
íàâ÷àþòüñÿ íà îñíîâ³ âëàñíî¿ ãàçåòíî¿ ïðàêòèêè, ÿêà
â÷èòü ïîâ³ëüíî, âàæêî, ãàëüìóþ÷è ïðîöåñ ñòàíîâëåí-
íÿ ¿õ ÿê ïðîôåñ³îíàë³â. Íó à ñòîâïè ñó÷àñíî¿ æóð-
íàë³ñòèêè, äîñâ³ä÷åí³ òà «âñå ï³çíàâø³»? Âîíè çäà-

þòüñÿ ìîëîäèì ñòàòóÿìè íà ïîñòàìåíòàõ � ìîâ÷àçí³ òà
íåäîñÿæí³. ßê íàðîäæóºòüñÿ ¿õí³é çàäóì, äå âîíè «áå-
ðóòü» òåìó, ÿêèì ÷èíîì çáèðàþòü ìàòåð³àë, ÿê âåäóòü
áåñ³äè ç ãåðîÿìè íàðèñ³â, ÷è äóìàþòü ïðî ñþæåò òà
êîìïîçèö³þ, ÿê ïèøóòü ³ ÿê ñêîðî÷óþòü íàïèñàíå íà
ãàçåòí³é øïàëüò³, êîðîòøå êàæó÷è � ÿêîþ º òåõíîëîã³ÿ
¿õ òâîð÷îñò³? Äëÿ íàñ âñå öå òàºìíèöÿ çà ñ³ìîìà çàì-
êàìè. ² íå òîìó, ùî âîíè íàâìèñíî ïðèõîâóþòü ñåêðå-
òè ìàéñòåðíîñò³, à òîìó, ùî íàâ³òü ¿ì í³êîëè «çóïèíè-
òèñü ³ îçèðíóòèñü» ÷åðåç íàäâèñîêèé òåìï ãàçåòíîãî
æèòòÿ, ÷åðåç ïîñò³éíó âñåïîãëèíàþ÷ó êðóãîâåðòü.

Äåõòî ç íèõ í³ â êîãî íå â÷èâñÿ, ì³æ òèì, â³äñóò-
í³ñòü ó÷èòåë³â, ÿê â³äîìî, íàçèâàºòüñÿ â³äñóòí³ñòþ
ó÷í³â. Ïîòð³áíî â÷èòèñÿ âñå ñâîº æèòòÿ ³ â÷èòèñÿ
âñüîìó! Ñì³ëèâî é ð³øó÷å âèêîð³íþâàòè ç íàøî¿
ä³éñíîñò³  âñå, ùî çàâàæàº íàì íîðìàëüíî æèòè, íå
ìèðèòèñÿ ç ï³äñòóïí³ñòþ, çðàäîþ, áàéäóæ³ñòþ â óñ³õ ¿¿
ïðîÿâàõ.

À ùå, ÿêèìè á äîñâ³ä÷åíèìè âè íå áóëè, áóäü-ÿêà
ðîáîòà ïî÷èíàºòüñÿ ç í³÷îãî. Âàæëèâî ïî÷àòè, ³ ðåàëü-
íå æèòòÿ ï³äêàæå âàì áàãàòî çíà÷íî ö³íí³øîãî, í³æ âè
ïî÷óºòå â³ä ³íøèõ.

Îëåíà ØÂÀÃÅÐ, ãðóïà ÏÐ-23.

Ó 2001 ð. øëÿõîì ðîçïîä³ëó êà-
ôåäðè óêðà¿íîçíàâñòâà ñòâîðåíî
êàôåäðó óêðà¿íñüêî¿ òà çàðóá³æíî¿
ô³ëîëîã³¿, àáè çàáåçïå÷èòè íàâ÷à-
ëüíèé ïðîöåñ ³ç òàêèõ äèñöèïë³í,
ÿê ³ñòîð³ÿ çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè,
ñó÷àñíà àíãë³éñüêà ë³òåðàòóðà, ñó-
÷àñíà óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà, ñó÷àñ-
íà óêðà¿íñüêà ìîâà, ä³ëîâà óê-
ðà¿íñüêà ìîâà òîùî. Î÷îëèëà ¿¿ äî-
öåíò, êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê
Îëåíà Ãðèãîð³âíà Òêà÷åíêî. Ç³
ñòâîðåííÿì êàôåäðè ô³ëîëîã³¿ çà-
ê³í÷óºòüñÿ ñòàíîâëåííÿ óí³âåðñè-
òåòó ÿê êëàñè÷íîãî. 

Ó çâ�ÿçêó ç ãîñòðîþ ïîòðåáîþ â
äèïëîìîâàíèõ æóðíàë³ñòñüêèõ êà-
äðàõ ó ðåã³îí³ êåð³âíèöòâî ÑóìÄÓ
³ êàôåäðà ïîñòàâèëè çàâäàííÿ:
â³äêðèòè íîâèé íàïðÿì ï³äãîòîâêè
�  «Æóðíàë³ñòèêà». Ðîáîòà âåëàñÿ ç
ñ³÷íÿ 2002 ðîêó: ñòâîðåíà äîñòàòíÿ
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà áàçà; ï³äãî-
òîâëåíî íåîáõ³äíå íàóêîâî-ìåòî-
äè÷íå òà íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íå çà-
áåçïå÷åííÿ,  ç³áðàíà á³áë³îòåêà, ÿêà
îõîïëþº íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ïåð-
øîãî òà äðóãîãî ðîê³â íàâ÷àííÿ;
íàëàãîäæåíèé êîíñòðóêòèâíèé
çâ�ÿçîê ç ²íñòèòóòîì æóðíàë³ñòèêè

ÊÍÓ ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà (ï³äãîòîâêà
íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â, îá-
ì³í ë³òåðàòóðîþ, ÷èòàííÿ ëåêö³é
ïðîâ³äíèìè ñïåö³àë³ñòàìè ç³ ñòî-
ëèö³ òîùî) òà ç ïðåäñòàâíèêàìè
ÇÌ² ì. Ñóìè é îáëàñò³. ßê íàñë³-
äîê � íà ôàõîâîìó ñïðÿìóâàíí³
(ñïåö³àëüíîñò³) «Ïåðåêëàä» ç�ÿâè-
ëèñÿ äâ³ íîâ³ ñïåö³àë³çàö³¿: «Ïåðå-
êëàä òà æóðíàë³ñòèêà» ³ «Ïåðåêëàä
òà âèäàâíè÷à ñïðàâà ³ ðåäàãóâàí-

íÿ». Ó çâ�ÿçêó ç íåîáõ³äí³ñòþ çà-
áåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó
íà öèõ ñïåö³àë³çàö³ÿõ òà â³äêðèò-
òÿì ó 2004 ðîö³ ñïåö³àëüíîñò³
«Æóðíàë³ñòèêà» íàçâó êàôåäðè óê-
ðà¿íñüêî¿ òà çàðóá³æíî¿ ô³ëîëîã³¿
çì³íèëè íà «Êàôåäðà æóðíàë³ñòè-
êè òà ô³ëîëîã³¿».

Çàâ³äóâà÷ êàôåäðè Î.Ã. Òêà÷åí-
êî çàõèñòèëà êàíäèäàòñüêó äèñåð-
òàö³þ ùå ïðàöþþ÷è â÷èòåëåì ñå-
ðåäíüî¿ øêîëè, ìàº á³ëüøå 50 îïó-
áë³êîâàíèõ íàóêîâèõ ïðàöü, 2 ìî-
íîãðàô³¿. Çàê³í÷èëà ó 1998 ðîö³
äîêòîðàíòóðó, òåìà äîêòîðñüêî¿ äè-
ñåðòàö³¿ � «Óêðà¿íñüêà êëàñè÷íà
åëåã³ÿ». Ç ¿¿ ³í³ö³àòèâè 28-30 ëèñòî-
ïàäà 1998 ðîêó óñï³øíî ïðîâåäåíî
ïåðøó (³ ïîêè ùî ºäèíó)  Âñåóê-
ðà¿íñüêó íàóêîâó êîíôåðåíö³þ
«Îëåêñàíäð Îëåñü: ïðîáëåìè âèâ-
÷åííÿ òâîð÷î¿ ñïàäùèíè ³ ñó-
÷àñí³ñòü».

Íà êàôåäð³ ïðàöþþòü: À.Î. ªâ-
ãðàôîâà, êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ
íàóê, àâòîð ïîíàä 80 íàóêîâèõ
ïóáë³êàö³é; Ò.Â. Êóçíºöîâà, êàíäè-
äàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò, àâ-
òîð ìàéæå 20 ïóáë³êàö³é, ïðàöþº
íàä äîêòîðñüêîþ äèñåðòàö³ºþ ç³

ñïåö³àëüíîñò³ «Æóðíàë³ñòèêà»;
Ë.À. Íè÷èê òà Â.Î. Ñàä³âíè÷èé �
ñòàðø³ âèêëàäà÷³, çäîáóâà÷³ íàóêî-
âèõ ñòóïåí³â êàíäèäàòà ô³ëîëî-
ã³÷íèõ íàóê ç³ ñïåö³àëüíîñò³ «Æóð-
íàë³ñòèêà».

Ðàçîì ç òèì â àñï³ðàíòóð³ Äí³ï-
ðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³-
âåðñèòåòó çà ö³ëüîâèìè íàïðàâëåí-
íÿìè ÑóìÄÓ íàâ÷àþòüñÿ Ñ.À. Ãó-
ð�ºâà, Î.Ì. Ñóøêîâà òà ².Ë. Ãàâðè-

ëþê ïî  ñïåö³àëüíîñò³ «Æóðíà-
ë³ñòèêà». Çà ñóì³ñíèöòâîì íà êà-
ôåäð³ ïðàöþþòü â³äîì³ íà Ñóì-
ùèí³ ôàõ³âö³ ç æóðíàë³ñòèêè, â òî-
ìó ÷èñë³ é ãîëîâà îáëàñíî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè æóð-
íàë³ñò³â Óêðà¿íè Ë.Ã. Ðèæêîâà, à
òàêîæ êàíäèäàòè íàóê ³ äîöåíòè
Ñóìñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãî-
ã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. À.Ñ. Ìà-
êàðåíêà.

Ìîëîäà êàôåäðà øâèäêî íàáè-
ðàº òåìïè ðîçâèòêó. Ïðî öå ñâ³ä-
÷àòü òàê³ ôàêòè, ÿê çàâîþâàííÿ
äâîõ ïåðøèõ ì³ñöü ó äðóãîìó (îá-
ëàñíîìó) åòàï³ ì³æíàðîäíîãî ñòó-
äåíòñüêîãî êîíêóðñó ç óêðà¿íñüêî¿
ìîâè ³ìåí³ Ïåòðà ßöèêà, ïðîâåäåí-
íÿ íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿ êîíôå-
ðåíö³¿, ïðèóðî÷åíî¿ äî 100-ë³òí³õ
ðîêîâèí ñìåðò³ Ïàâëà Ãðàáîâñüêî-
ãî, ó ÿê³é âçÿëè ó÷àñòü ïðîâ³äí³
ô³ëîëîãè íèçêè óí³âåðñèòåò³â Óê-
ðà¿íè, à òàêîæ Âñåóêðà¿íñüêî¿ íà-
óêîâî-ìåòîäè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿
«Óêðà¿íñüêà ìîâà (çà ïðîôåñ³éíèì
ñïðÿìóâàííÿì)».

Ñüîãîäí³ êàôåäðà ãîòóºòüñÿ äî
ó÷àñò³ â ïåðøîìó Âñåóêðà¿íñüêîìó
òóðí³ð³ þíèõ æóðíàë³ñò³â, ÿêèé
â³äáóäåòüñÿ â Ñóìàõ íà ïî÷àòêó
êâ³òíÿ.
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Ç 1962 ðîêó â íàøîìó íàâ-
÷àëüíîìó çàêëàä³ ³ñíóâàëà ºäèíà
êàôåäðà ñóñï³ëüíèõ äèñöèïë³í �
ìàðêñèçìó-ëåí³í³çìó.  Ç ÷àñîì íà
¿¿ áàç³ âèíèêëî äåê³ëüêà êàôåäð,
çîêðåìà 1982 ðîêó óòâîðèëàñÿ êà-
ôåäðà ³ñòîð³¿ ÊÏÐÑ, ÿêà çãîäîì
ñòàëà íàçèâàòèñÿ êàôåäðîþ ïîë³-
òè÷íî¿ ³ñòîð³¿, äàë³ � ³ñòîð³¿. Ï³ñëÿ
çì³íè ñòàòóñó ÂÍÇ (íà ïî÷àòêó
90-õ ðîê³â) ¿¿ ðåîðãàí³çóâàëè ó êà-
ôåäðó óêðà¿íîçíàâñòâà, à â 2001
ðîö³ ïåðåéìåíóâàëè íà êàôåäðó
³ñòîð³¿. Îñòàíí³ ï�ÿòü ðîê³â êàôå-
äðà ïåðåáóâàº ó ñêëàä³ ãóìàí³òàð-
íîãî ôàêóëüòåòó.

Ó ð³çí³ ÷àñè êàôåäðó î÷îëþ-
âàëè ïîâàæí³ ïðîôåñîðè, äîêòîðè
³ñòîðè÷íèõ íàóê Ñ.Ì. Êàôòàðÿí,
Ë.ß. Áºë³êîâà, Þ.Ã. Îñàä÷èé, äî-

öåíòè, êàíäèäàòè ³ñòîðè÷íèõ íà-
óê Ã.À. Êðåñòåíêîâ, Ì.Â. Ì³ðîø-
íè÷åíêî, À.². Ïàí÷åíêî, À.Ï.Àïà-
íàñåíêî. Ç 2003 ðîêó îáîâ�ÿçêè
çàâ³äóâà÷à âèêîíóº äîöåíò
Â.Ì.Âëàñåíêî.

Ñï³âðîá³òíèêàìè êàôåäðè áó-
ëè âåòåðàíè Âåëèêî¿  Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè, â³äîì³ ïîë³òè÷í³ òà  ãðî-
ìàäñüê³ ä³ÿ÷³. Ñåðåä íèõ � Ãåðîé
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó Ì.Ï. Áîéêî,
êàâàëåð áîéîâèõ îðäåí³â ³ ìåäà-
ëåé, ó÷àñíèê ïàðàäó Ïåðåìîãè íà
×åðâîí³é ïëîù³ ó Ìîñêâ³ Â.Ã. Íî-
ñêî. Çàñòóïíèêîì ãîëîâè Ñóìñü-
êîãî îáëâèêîíêîìó áóâ ².Ä. Ãîëóá,
ñåêðåòàðåì Ñóìñüêîãî îáêîìó
ËÊÑÌÓ � Þ.Ë.Ñàáàòîâñüêèé. Íà
ïåðøèõ äåìîêðàòè÷íèõ âèáîðàõ
äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ ó 1990
ðîö³ íàðîäíèì äåïóòàòîì â³ä
Çàð³÷íîãî âèáîð÷îãî îêðóãó ì.
Ñóìè îáðàíî ñòàðøîãî âèêëàäà÷à
êàôåäðè, êàíäèäàòà ³ñòîðè÷íèõ

íàóê Îëåêñàíäðà ²ëë³÷à Ï³ñêóíà. 
Çà îñòàíí³ äåñÿòü ðîê³â â³äáó-

ëàñÿ ïåâíà çì³íà ïîêîë³íü. Îäí³
âèêëàäà÷³ âèéøëè íà ïåíñ³þ, ³í-
ø³ ïî¿õàëè ïðàöþâàòè äî ñòîëèö³
÷è ï³ñëÿ çàõèñòó äîêòîðñüêèõ äè-
ñåðòàö³é î÷îëèëè êàôåäðè â íà-

øîìó ÂÍÇ. Öå, íà æàëü, íèí³ ïî-
ê³éíèé êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê,
äîêòîð ïîë³òè÷íèõ íàóê Â.Ñ.Áó-

öåâèöüêèé. Ïðîäîâæóº ïðàöþâà-
òè íà êàôåäð³ çà ñóì³ñíèöòâîì
ïðîôåñîð Þ.Ã. Îñàä÷èé. Øëÿõ
â³ä àñèñòåíòà äî äîöåíòà ïðîé-
øîâ Â.Á. Çâàãåëüñüêèé, ÿêèé ïðà-
öþº íàä äîêòîðñüêîþ äèñåð-
òàö³ºþ. Êàíäèäàòàìè íàóê ñòàëè
Â.Ì. Âëàñåíêî, Ë.Â. Òåë³æåíêî.
Ê³ëüêà ðîê³â òîìó ïî÷àëà ïðàöþ-
âàòè íà êàôåäð³ äîñâ³ä÷åíèé âè-
êëàäà÷, äîöåíò Â.À. Êëèìåíêî,
ÿêà íèí³ � çàñòóïíèê äåêàíà ç ìå-
òîäè÷íî¿ ðîáîòè. Öüîãî ðîêó çà-
õèñòèëà êàíäèäàòñüêó äèñåðòà-
ö³þ ñò. âèêëàäà÷ Í.Â. ×óáóð, ïëà-
íóºòüñÿ çàõèñò äèñåðòàö³¿ àñèñ-
òåíòîì Â.À. Íåñòåðåíêîì. Ìîëîä³
íàø³ êîëåãè íàâ÷àþòüñÿ â àñï³-
ðàíòóð³ ó Êèºâ³ òà ×åðí³ãîâ³. Ïî-
âåðíóâñÿ íà êàôåäðó âåòåðàí, äî-
öåíò Ë.Ì. Ìîðäîâåöü � ïî÷àâ òóò
ïðàöþâàòè ç 1977 ðîêó.

Ñï³âðîá³òíèêè êàôåäðè áå-
ðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó íàóêîâèõ

êîíôåðåíö³ÿõ, äðóêóþòü íàóêîâ³
ïðàö³, ÿê ³ íàëåæèòü íàóêîâî-ïå-
äàãîã³÷íèì ïðàö³âíèêàì Âò³ì, º ³
ïåâí³ îñîáëèâîñò³. Ùå ê³ëüêà äå-
ñÿòê³â ðîê³â òîìó âèêëàäà÷³ êàôå-
äðè áðàëè ó÷àñòü ó âèäàíí³ òàêèõ
çíà÷íèõ íà òîé ÷àñ âèäàíü, ÿê

«²ñòîð³ÿ ì³ñò ³ ñ³ë ÓÐÑÐ. Ñóìñüêà
îáëàñòü», «Íàðèñè ç ³ñòîð³¿ Ñóì-
ñüêî¿ îáëàñíî¿ ïàðò³éíî¿ îðãàí³-
çàö³¿». Íàóêîâî-ïóáë³öèñòè÷íó
ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþþòü ³ ¿õ òåïå-
ð³øí³ ïîñë³äîâíèêè. Äðóêóþòüñÿ
çà êîðäîíîì, çîêðåìà, Â.Á. Çâà-
ãåëüñüêèé ³ Í.À. Í³ìåíêî (â Ðî-
ñ³¿), Â.Ì. Âëàñåíêî ó ×åõ³¿ òà Í³-
ìå÷÷èí³. Ïðîôåñîð Îñàä÷èé º
ñï³âàâòîðîì êíèãè ç ³ñòîð³¿ ïîë³-
òè÷íèõ ïàðò³é ²íä³¿, ÿêà íåùîäàâ-
íî âèéøëà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, à
íåçàáàðîì áóäå âèäàíà ³ ê³ëüêîìà
ìîâàìè ö³º¿ ñõ³äíî¿ êðà¿íè. Â³í
æå º ÷ëåíîì àâòîðñüêîãî êîëåêòè-
âó íåùîäàâíî íàäðóêîâàíîãî íà-
â÷àëüíîãî ïîñ³áíèêà ç ³ñòîð³¿ óê-
ðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³, ùî ðåêî-
ìåíäîâàíèé Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³-
òè ³ íàóêè Óêðà¿íè äëÿ ñòóäåíò³â
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Âè-
êëàäà÷³ êàôåäðè áåðóòü ó÷àñòü ó
ï³äãîòîâö³ òàêèõ âèäàíü, ÿê îá-
ëàñíà êíèãà «Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòî-
ð³ºþ» (Þ.Ã. Îñàä÷èé, Â.Ì. Âëà-
ñåíêî, Â.Á. Çâàãåëüñüêèé), «Íàðè-
ñè ç ³ñòîð³¿ ì³ë³ö³¿ Ñóìùèíè»

(Ñ.².Äåãòÿðüîâ, Ã.Ì. ²âàíóùåíêî),
ïîñ³áíèê «Íàðèñè ç ³ñòîð³¿ Ñóì-
ùèíè» òà ³íøèõ. 

Ïðî àâòîðèòåò êàôåäðè ñâ³ä-
÷èòü ³ òå, ùî âèêëàäà÷³â çàïðîøó-
þòü äî ó÷àñò³ ó ð³çíîìàí³òíèõ êî-
íêóðñàõ ÿê ÷ëåí³â æóð³. Íà ïî÷àò-
êó 2005 ðîêó  Â.À.Êëèìåíêî ãîëî-
âóâàëà â æóð³ ì³ñüêîãî é îáëàñíî-
ãî òóð³â Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóð-
ñó «Ó÷èòåëü ðîêó» (ç ³ñòîð³¿),
Â.Ì.Âëàñåíêî î÷îëþâàâ æóð³ îá-
ëàñíîãî òóðó Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷-
í³âñüêî¿ îë³ìï³àäè ç ³ñòîð³¿. 

Ó ëþòîìó öüîãî ðîêó â àêòî-
â³é çàë³ óí³âåðñèòåòó â³äáóëàñÿ
ïðåçåíòàö³ÿ Åíöèêëîïåäè÷íîãî
äîâ³äíèêà «Ñóìùèíà â ³ìåíàõ».
Àâòîðîì ³äå¿ öüîãî ïðîåêòó, ãîëî-
âíèì ðåäàêòîðîì âèäàííÿ º äî-
öåíò êàôåäðè Â.Á. Çâàãåëüñüêèé.
Æóðíàë³ñò, ô³ëîëîã, ³ñòîðèê, àðõå-
îëîã � â³í çóì³â 10 ðîê³â òîìó
ïåðåêîíàòè êåð³âíèöòâî ÑóìÄÓ â
íåîáõ³äíîñò³ ñòâîðåííÿ ñïî÷àòêó
ðåäàêö³éíî¿ ãðóïè, à ïîò³ì ³ ðåã³î-
íàëüíî¿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ëàáî-
ðàòîð³¿ ³ñòîðè÷íîãî êðàºçíàâñòâà.
Ñàìå öÿ ëàáîðàòîð³ÿ, ÿêó â³í î÷î-
ëèâ, ³ çàéìàëàñÿ ï³äãîòîâêîþ òà
âèäàííÿì ïðåçåíòîâàíî¿ êíèãè.
Îêð³ì òîãî, öåé òâîð÷èé êîëåêòèâ
óæå òðèâàëèé ÷àñ ïðàöþº íàä âå-
ëèêîþ êíèãîþ «Åíöèêëîïåä³ÿ
Ñóìùèíè», à òàêîæ âèäàº ºäèíèé
ó Ñóìñüê³é îáëàñò³ ôàõîâèé æóð-
íàë ç ³ñòîð³¿ «Ñóìñüêà ñòàðîâèíà»
òà ð³çíîìàí³òí³ çá³ðíèêè, îð-
ãàí³çîâóº ð³çíîìàí³òí³ íàóêîâ³
êîíôåðåíö³¿ òîùî. Ñï³âðîá³òíèêè
ëàáîðàòîð³¿ ïðàöþþòü íà êàôåäð³,
îäíî÷àñíî îêðåì³ âèêëàäà÷³ êàôå-
äðè º ñï³âðîá³òíèêàìè ëàáîðà-
òîð³¿. ² öåé òâîð÷èé òàíäåì äàº
ïåâí³ ïëîäè.

КАФЕДРА
ІСТОРІЇ

n ДОВІДКОВИМ РЯДКОМ

Презентація чергової наукової роботи

Колишня праматір – кафедра українознавства

Валентин ВАНДИШЕВ,
професор, завідувач
кафедри філософії:

– Філософія – суттєва складова гу-
манітарного аспекту нинішнього соціу-
му взагалі й освіти зокрема, бо цей ас-
пект є передусім світоглядним. Ключі ж
до вирішення світоглядних проблем як
світової, так і вітчизняної спільнот зна-
ходяться, безумовно, у царині філософ-
ської науки. Скажімо,  питання: Україна
– це тільки частина європейської ци-
вілізації чи ще й самодостатня країна – є
не лише політичним чи економічним, а
передусім світоглядним. У цій же пло-
щині треба вести розмову і про націо-
нальну ідею. Що може дати нам світова
спільнота і що особливого Україна може
запропонувати людству... На жаль, реа-
гують на такого рівня проблеми сьогодні
більш емоційно, аніж осмислено, по-
філософськи обґрунтовано. Дослухають-
ся голосу шлунку, а не розуму. 

Гуманітарних, світоглядних підходів
потребує і проблема сенсу існування лю-
дини, що набуває все більшої гостроти як
у світі, так і нашій країні. Більшість так
і не вирішує його позитивно. Та й роз-
квіту держави не сприяє ситуація, коли
неабияка частина її населення живе, як-
то кажуть, аби день до вечора відбути.
Етичний, патріотичний, релігійний, на-
ціональний та інтернаціональний аспек-
ти присутні, безумовно ж, у втраченому
(в тому числі і нашим суспільством) сен-
сі. Тож якраз філософія  може і повинна
його відшукати, оскільки безпосередньо
займається саме світоглядною сферою
буття.

Ірина КОБЯКОВА,
доцент, завідувач

кафедри перекладу:
– Сьогодні спостерігаємо тенденцію

до розширення гуманітарної складової
освіти на технічних спеціальностях. Це
не означає, що у нас ця складова повинна
звужуватися. Саме гуманітарний на-
прям має бути невід’ємною частиною
підготовки майбутніх перекладачів. Так,
для наших студентів важливим є поглиб-
лене вивчення зарубіжної літератури,
лінгвокраїнознавства. На жаль, на ці
курси виділяють зовсім мізерну кіль-
кість годин, а натомість наші студенти
змушені не один рік вивчати систему те-
хнологій та технологічного обладнання
(сьогоднішній п’ятий курс вивчав її аж
три роки), основи екології, охорону пра-
ці, цивільну оборону, які навряд чи зна-
добляться їм для подальшої діяльності.

Вже десять років боремося з тим, щоб
нас не називали технічними переклада-
чами. Це звучить як образа. Технічним
перекладачем може стати будь-який ін-
женер, який матиме бажання й терпіння
вивчити іноземну мову. Та не кожен
інженер спроможеться перекласти, ска-
жімо, художню прозу чи текст юридич-
ної або медичної тематики. Одного знан-
ня іноземної мови буде замало й для на-
дання послуг синхронного та послідовно-
го перекладу. А саме такі навички здобу-
вають наші студенти під час навчання.

Отже, що стосується гуманітарної
освіти загалом і підготовки перекладачів
зокрема, то можна запропонувати декі-
лька змін в якості майбутніх нововве-
день. По-перше, треба створити умови
для стажування наших студентів за кор-
доном. Це має бути реальна можливість
для всіх, а не лише для обраних, спробу-
вати поспілкуватися з носіями мови, пе-
ревірити свої знання в такому мовному
середовищі й здобути навички для по-
дальшої діяльності. По-друге, необ-
хідний вільний доступ до Інтернету, зок-
рема на кафедрі перекладу,  де наші сту-
денти могли б листуватися й спілкувати-
ся зі своїми закордонними колегами, що,
звісно, сприяло б їх подальшому праце-
влаштуванню. Саме ці зміни потребують
негайного запровадження, і саме це має
бути основним напрямком розвитку на-
шої гуманітарної освіти.   

Äàòîþ çäîáóòòÿ ñàìîñò³éíîñò³ êàôåäðîþ
ô³ëîñîô³¿ ñë³ä ââàæàòè 30 òðàâíÿ 1991 ðîêó.
Äî öüîãî òåðì³íó âîíà áóëà ñêëàäîâîþ êàôå-
äðè «Ô³ëîñîô³ÿ òà ñîö³îëîã³ÿ ³ ïîë³òîëîã³ÿ».
Ïåðøèì ¿¿ çàâ³äóâà÷åì ñòàâ ïðîôåñîð, äîê-
òîð ô³ëîñîôñüêèõ íàóê Â.Ì. Âàíäèøåâ. Íà
êàôåäð³ âèêëàäàþòüñÿ îñíîâí³ ô³ëîñîôñüê³
äèñöèïë³íè: ñóòî ô³ëîñîô³ÿ, ðåë³ã³ºçíàâñò-
âî, åòèêà, åñòåòèêà, ëîã³êà, äåùî ï³çí³øå ñòà-
ëè âèêëàäàòè é ðèòîðèêó (â åêîëîã³â). Ïîì³ò-
íèé ñë³ä â ³ñòîð³¿ êàôåäðè ³, çðîçóì³ëî, â ñåð-
öÿõ ñòóäåíò³â çàëèøèëè: äîöåíòè Ã.². Ñàäî-
âèé (â³äîìèé ñïåö³àë³ñò ó ãàëóç³ ðåë³ã³ºçíàâ-
ñòâà), âèêëàäà÷ Ë.Â. Ðÿáêîâ (çàõîïëþâàâñÿ
ïðîáëåìàìè ³ñòîð³¿ ô³ëîñîô³¿, êóëüòóðè, âè-
ñîêîåðóäîâàíèé ôàõ³âåöü, òåïåð âèêëàäàº â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³), äîöåíò Ë.À. Æóë³äîâà
(áàãàòî çðîáèëà äëÿ ñòâîðåííÿ êàôåäðè, ðîç-
âèòêó ô³ëîñîôñüêî¿ íàóêè â Ñóìàõ). Íå ìîæ-
íà íå çãàäàòè äîáðèì ñëîâîì ³ ç âåëèêîþ ïî-
âàãîþ äîöåíòà Â.ª. ªâäîêèìîâà, ÿêèé âè-
êëàäàâ ô³ëîñîôñüê³ äèñöèïë³íè íå îäèí äå-
ñÿòîê ðîê³â. Âåòåðàí Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè, àêòèâíèé ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ (òðèâàëèé
÷àñ î÷îëþâàâ âåòåðàíñüêó îðãàí³çàö³þ

ÑóìÄÓ), â³í ³ òåïåð, ó ñâî¿ 92 ðîêè, ö³êà-
âèòüñÿ æèòòÿì êàôåäðè, óí³âåðñèòåòó. Êîðè-
ñòóâàëàñÿ ïîâàãîþ ³ ëþáîâ�þ ñòóäåíò³â ñòàð-
øèé âèêëàäà÷ Í.À. Àãàäæàíîâà. Íå ìîæíà
íå çãàäàòè ³ äîöåíò³â Î.Â. Áóøìàíà òà
Â.Ì.Êàëü÷åíêà. Íà æàëü, âîíè ùå â ìîëîäî-
ìó â³ö³ ï³øëè ç æèòòÿ.

Ñüîãîäí³ íà êàôåäð³ ïðàöþþòü 1 äîêòîð
íàóê (Â.Ì. Âàíäèøåâ), 4 êàíäèäàòè ô³ëî-
ñîôñüêèõ íàóê (².Â. ªðåìåíêî, Â.Î. Àðòþõ,
Ò.Î. Êîç³íöåâà, ².Î. Áóøìàí). Êð³ì òîãî, ç
êàôåäðîþ ñï³âïðàöþþòü 9 ñóì³ñíèê³â, ñåðåä
ÿêèõ 4 êàíäèäàòè íàóê.

Îñê³ëüêè êàôåäðà ô³ëîñîô³¿ º çàãàëüíî-
óí³âåðñèòåòñüêîþ, òî ìàº âåëèêå íàâàíòà-
æåííÿ ÿê íà ñòàö³îíàð³, òàê ³ â íàâ÷àëüíî-
êîí-ñóëüòàö³éíèõ ïóíêòàõ. Âàæëèâèì ìî-
ìåíòîì º ³ ðîáîòà ç àñï³ðàíòàìè, äëÿ ÿêèõ
âèêëàäàºòüñÿ êóðñ ô³ëîñîô³¿, àáè âîíè ìîãëè
ñêëàäàòè êàíäèäàòñüê³ ³ñïèòè. Ïîñò³éíî ðîç-
ðîáëÿþòüñÿ íàóêîâî-ìåòîäè÷í³ ïîñ³áíèêè,
îíîâëþºòüñÿ çì³ñò äèñöèïë³í. Ò³ëüêè çà îñ-
òàíí³é ñåìåñòð ï³äãîòîâëåíî ³ âèäðóêîâàíî 5
ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é äëÿ ñòóäåíò³â
ÍÊÏ ç ô³ëîñîô³¿ òà ðåë³ã³ºçíàâñòâà.

Íå ìîæíà íå çãàäàòè é òàêó ñóòî íàóêîâó
ä³ÿëüí³ñòü êàôåäðè, ÿê ïðîâåäåííÿ ç ³í³ö³à-
òèâè ïðîôåñîðà Â.Ì. Âàíäèøåâà ì³æíàðîä-
íèõ ô³ëîñîôñüêèõ êîíôåðåíö³é, ïðèñâÿ÷å-
íèõ ïðîáëåìàì äóõîâíîñò³ òà ô³ëîñîôñüêèì
àñïåêòàì îñâ³òè. Íåàáèÿêèé ðåçîíàíñ ãðî-
ìàäñüêîñò³ é íàóêîâèõ ê³ë âèêëèêàëè çá³ðíè-
êè �Ëþäèíà: äóõ, äóøà, ò³ëî�, ÿê³ êàôåäðà
ô³ëîñîô³¿ âèäàâàëà ñï³ëüíî ç ô³ëîñîôàìè
Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó.
Ñåðåä àâòîð³â � íàéâ³äîì³ø³ â÷åí³ Óêðà¿íè.

Îäíèì ³ç ñóòòºâèõ àñïåêò³â íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó º ãóìàí³òàðíèé, òîáòî âèõîâíèé. Íå
ìîæíà âèêëàäàòè ô³ëîñîôñüê³ äèñöèïë³íè,
³ãíîðóþ÷è ïîòî÷í³ ìîìåíòè é íåîáõ³äí³ñòü
ðîçóì³ííÿ  â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ìàéáóòíº. Òî-
ìó çàñâîºííÿ äàâíî â³äîìèõ ³ñòèí ùîäî ñåí-
ñó æèòòÿ ñòàº íèí³ âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ
îñâ³òíüîãî ïðîöåñó, ÿêèé íàáëèæàºòüñÿ äî
ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â (ïîêè ùî ïåðåâàæ-
íî ó ìð³ÿõ, àëå ³ñíóâàííÿ Áîëîíñüêîãî ïðî-
öåñó âðåøò³-ðåøò ïðèìóñèòü çàäóìàòèñü ³
ïðî ¿õ ðåàë³çàö³þ). Îòæå, âñÿ ðîáîòà ñïðÿìî-
âàíà íà âèõîâàííÿ ïåâíèõ ïåðåêîíàíü, àëå,
ùî âàæëèâî, áåç ¿õ íàâ�ÿçóâàííÿ.
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� Íà ïåðøèé ïîãëÿä, þðèñòîì
ìîæå ñòàòè êîæåí áàæàþ÷èé, âàðòî
ò³ëüêè âèâ÷èòè çàêîíè. Òàê, áåç
öüîãî, áåçóìîâíî, íå îá³éòèñÿ. Àëå
öå ùå äàëåêî íå âñå. Ìàëî çíàòè
«áóêâó» çàêîíó, òîáòî éîãî òåêñò.
Öå ìîæíà çðîáèòè íàâ³òü ñà-
ìîñò³éíî. Çíà÷íî âàæëèâ³øå çðî-
çóì³òè «äóõ» çàêîíó, òîáòî éîãî
çì³ñò. ² òóò íå îá³éòèñÿ áåç ïðàêòè÷-
íèõ çíàíü, áåç äîïîìîãè ôàõ³âö³â.

Íà ñåêö³¿ ïðàâîçíàâñòâà ïðàöþ-
þòü âèêëàäà÷³ ç íåàáèÿêèì äîñâ³-
äîì þðèäè÷íî¿ ïðàêòèêè. Ñòàðøèé
âèêëàäà÷ Î.Ë. Êóðäåñ áàãàòî ðîê³â
î÷îëþâàâ þðèäè÷íèé â³ää³ë ÂÀÒ
«Ñóìñüêå ìàøèíîáóä³âíå îá�ºäíàí-
íÿ ³ì. Ôðóíçå». Ñòàðøèé âèêëàäà÷

Ë.Ì. Àíîõ³í áàãàòî ðîê³â ïðàöþâàâ
ó ïðîêóðàòóð³ îáëàñò³. Ñòàðøèé âè-
êëàäà÷ Î.ß. Êîíîíåíêî íàáóâ çíà÷-
íèé äîñâ³ä ðîáîòè ç íåïîâíîë³ò-
í³ìè  ïðàâîïîðóøíèêàìè òà ìîëîä-
äþ, ïðàöþþ÷è â îáëàñíîìó óï-
ðàâë³íí³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà îá-
ëàñí³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿.
Ñòàðøèé âèêëàäà÷ Ò.Á. Ïåòðàêîâà
î÷îëþâàëà ì³ãðàö³éíó ðîáîòó ó íà-
øîìó ì³ñò³. Áàãàòî äîáðèõ ñë³â
ìîæíà ñêàçàòè ïðî äîñâ³ä÷åíèõ ïå-
äàãîã³â ³ ôàõ³âö³â þðèäè÷íî¿ íèâè:
ñòàðøîãî âèêëàäà÷à Í.Â. ×åðåäíè-
÷åíêî òà äîöåíòà Ë.Ï. Âàëåíêåâè÷.
Íåàáèÿêèé äîñâ³ä ñë³ä÷î¿ ðîáîòè òà
þðèäè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ ìàº ñòàðøèé
âèêëàäà÷ Ì.². Ïàðàùåíêî.

Çà ñóì³ñíèöòâîì âèêëàäà÷àìè
ïðàâîâèõ äèñöèïë³í ïðàöþþòü:
ñóääÿ Í.².Ïëîòí³êîâà, ïðîâ³äíèé
ñïåö³àë³ñò îáëàñíî¿ ñóäîâî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ À.². Êîñàð, ñòàðøèé äåð-
æàâíèé âèêîíàâåöü Ë.Þ. Ñàéêî.
Óñï³øíî ïîºäíóº âèêëàäàöüêó ä³-

ÿëüí³ñòü ç ïðàêòè÷íîþ ðîáîòîþ
þðèñêîíñóëüòà íàøîãî óí³âåðñèòå-
òó Þ.Â.Áîðäþê. Äî òîãî æ, âîíà
óñï³øíî íàâ÷àºòüñÿ â àñï³ðàíòóð³.

Ñòóäåíòè êîðèñòóþòüñÿ ÷óäî-
âîþ á³áë³îòåêîþ, ²íòåðíåòîì. Ö³êà-
âî ³ çì³ñòîâíî â³äïî÷èâàþòü. 

Óí³âåðñèòåò ãîòóº þðèñò³â ïî-
ð³âíÿíî íåäàâíî, 7 ðîê³â, ïîêè ùî �
ð³âíÿ «ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò».
Çã³äíî ç äîãîâîðîì âèïóñêíèêè
ïðîäîâæóþòü íàâ÷àííÿ â Ñóìñüê³é
ô³ë³¿ Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
âíóòð³øí³õ ñïðàâ ÌÂÑ Óêðà¿íè.

Çâ³ñíî, ñòàæ ðîáîòè ï³äãîòîâêè
þðèäè÷íî¿ ñïåö³àëüíîñò³, ñêàæ³ìî,
íåâåëèêèé. Â îáëàñíîìó öåíòð³ ãî-
òóþòü ñòóäåíò³â þðèäè÷íî¿ ñïåö³-
àëüíîñò³ ùå áëèçüêî äåñÿòè íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â. Àëå â íàøîìó
óí³âåðñèòåò³ ùîð³÷íî þðèäè÷íà
ñïåö³àëüí³ñòü êîðèñòóºòüñÿ íåàáèÿ-
êèì ïîïèòîì. Êð³ì óñüîãî ³íøîãî,
ùå é òîìó, ùî íàø³ âèïóñêíèêè âæå
âñòèãëè çàÿâèòè ïðî ñåáå ÿê ãàðíèõ

ôàõ³âö³â. Òàê, Îëåêñàíäð Òåðòèø-
íèê ïðàöþº íà ïîñàä³ ïîì³÷íèêà
ïðîêóðîðà ì.Ñóìè, Îëåêñ³é Ì³öóðà
� çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà þðèäè÷íî-
ãî â³ää³ëó àêö³îíåðíîãî áàíêó
«Àâàëü», Ñåðã³é Âîëîâèê � ãîëî-
âíèé þðèñêîíñóëüò ÀÊÁ «Ïðèâàò-
áàíê», Îëåêñàíäð Â³æóíîâ � çà-
ñòóïíèê äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó
ïðàâà ÀÊÁ «Ïðàâåêñ» â ì. Êè¿â,
ßíà Ìàöèê � ïðîâ³äíèé þðèñò ÂÀÒ
«Ñóìèõ³ìïðîì». Îëåêñàíäð Êó-
õàð³â òà Ðîìàí Ñòåïàíåöü óæå ñàì³
ïðàöþþòü âèêëàäà÷àìè Íàö³îíàëü-
íîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ
ñïðàâ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì.Õàðê³â.

Ïðî íàøèõ âèïóñêíèê³â ìè ãî-
âîðèìî ç ãîðä³ñòþ, ïèøàºìîñÿ ¿õ
äîñÿãíåííÿìè. Íå ìåíøó íàä³þ ïî-
êëàäàºìî íà íèí³øí³õ ñòóäåíò³â,
ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ÿêèõ íà-
â÷àºòüñÿ íàïîëåãëèâî ³ ñòàðàííî.
Ñåðåä íèõ � Þë³ÿ Çâîíîâñüêà, Ãà-
ëèíà Ìèõàéëåíêî, Íàä³ÿ Ñåí÷åíêî,
³íø³. Íàø êîëåêòèâ ñòóäåíò³â ³ âè-
êëàäà÷³â ï³äòðèìóº ò³ñí³ ñòîñóíêè ç
íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè ì³ñòà, äå
ãîòóþòü þðèñò³â. Ðàçîì ïðîâîäèìî
íàóêîâ³ êîíôåðåíö³¿, òåìàòè÷í³ âå-
÷îðè, ïðîôåñ³éí³ êîíêóðñè, ö³êàâî
â³äïî÷èâàºìî.

Çíàþòü íàøèõ ñòóäåíò³â â îðãà-
íàõ þñòèö³¿, ïðàâîîõîðîííèõ òà
ïðàâîçàõèñíèõ îðãàíàõ, þñòèö³¿,
ñóäàõ. Âïåâíåíî äèâèìîñÿ â ìàé-
áóòíº ³ ñïîä³âàºìîñÿ, ùî êîëåêòèâó
ï³ä ñèëó  âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïî-
äàëüøîãî ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ.

КАФЕДРА
РОСІЙСЬКОЇ

МОВИ
Створена в 1991 році. За цей

час російською мовою оволоділи
іноземні громадяни з Йорданії,
Палестини, Судану, Сирії, Ту-
реччини, Лівану, Єгипту, Гвінеї,
Індії, Іраку, Ірану, Монголії,
Бахрейну, Бангладешу, Фран-
ції, Німеччини, Норвегії, Данії,
Болгарії, Пакистану, Нігерії,
Кувейту, Китаю, Малайзії, В’єт-
наму, Конго.

Методична стратегія кафед-
ри була з самого початку зорієн-
тована на досвід провідних мето-
дичних шкіл Росії та України і в
першу чергу Інституту росій-
ської мови ім. О.С. Пушкіна,
Київського національного уні-
верситету ім. Т.Г. Шевченка Ро-
сійського університету дружби
народів. Весь цей час кафедра
активно співпрацює з вищими
навчальними закладами Украї-
ни, Росії, Німеччини, ОАЕ, Йор-
данії.

За роки існування кафедри
накопичено унікальний навча-
льно-методичний досвід, створе-
но ряд цінних методичних і на-
вчальних посібників. Введена і
багато років успішно працює ек-
склюзивна багатобальна модуль-
но-рейтингова система навчання
іноземців російській мові.

Високий науково-методич-
ний потенціал кафедри дозволяє
за короткий проміжок часу на-
вчити іноземних громадян як
розмовній російській мові, так і
мові майбутньої професії, що
сприяє успішному продовженню
навчання у вищих навчальних
закладах України і Росії.

До складу кафедри входять
14 викладачів. Провідними ви-
кладачами є доценти, кандидати
філологічних наук А.В. Шевцо-
ва, Т.О. Дегтярьова, О.Н. Волко-
ва, старший викладач Е.А. Голо-
ваненко. Беззмінний завідувач
кафедри – Віктор Анатолійович
Завгородній.

� Ç ÿêèõ ïðè÷èí Âè ñâîãî ÷àñó çì³íè-
ëè øêîëó íà âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä?

� Ïñèõîëîã³÷íà ñëóæáà ÷è äîïîìîãà
äóæå àêòèâíî ðîçâèâàºòüñÿ â Óêðà¿í³ ïðî-
òÿãîì îñòàíí³õ 10 ðîê³â. Äî íåäàâíüîãî ÷à-
ñó ïñèõîëîãè ïðàöþâàëè ò³ëüêè â äèòÿ÷èõ
ñàäî÷êàõ òà øêîëàõ. Ââàæàëîñÿ, ùî ñòó-
äåíòè òàêî¿ äîïîìîãè íå ïîòðåáóþòü,
îñê³ëüêè ïðîáëåì ó äîðîñëèõ íå áóâàº (ïà-
ðàäîêñàëüíî, ÷è íå òàê?). ² ÿê ò³ëüêè ó
ÑóìÄÓ çàòâåðäèëè ïîñàäó ïðàêòè÷íîãî
ïñèõîëîãà, ó ìåíå âèíèêëî âåëèêå áàæàííÿ
äîïîìîãòè ñòóäåíòàì. Äî òîãî æ òóò çíà÷íî
á³ëüøå ìîæëèâîñòåé ðåàë³çóâàòè ñåáå ÿê
ñïåö³àë³ñòà.

� Ó ÷îìó â³äì³íí³ñòü ñòóäåíò³â, ÿê
«ïàö³ºíò³â», â³ä øêîëÿð³â?

� Óñå äóæå ïðîñòî. Ñòóäåíòè çâåðòà-
þòüñÿ äî ìåíå, êîëè âèçíàþòü ïðîáëåìó ³
òå, ùî ¿ì ïîòð³áíà äîïîìîãà. Îçâó÷åííÿ,
âèñëîâëåííÿ ñâîº¿ ïðîáëåìè � öå ïåðøèé
êðîê äî ¿¿ âèð³øåííÿ. À îò ó øêîëàõ ïñèõî-
ëîã ïðàöþº «íà çàìîâëåííÿ»: ñêàæóòü
êëàñí³ êåð³âíèêè, äèðåêòîð ÷è çàâó÷, ùî º
ïðîáëåìà, à òè ñàì ¿¿ øóêàºø, ïåðåêîíóºø
ó÷íÿ, ùî â³í ïîòðåáóº äîïîìîãè. Öå äóæå
âàæêî, áî ³íîä³ íàâ³òü í³ÿêî¿ ïðîáëåìè íà-
ñïðàâä³ íå ³ñíóº.

� Âè ïðàöþºòå íå ëèøå ïñèõîëîãîì, à
ùå é âèêëàäà÷åì. Öå äîïîìàãàº ÷è çàâà-
æàº?

� Çâè÷àéíî æ, äîïîìàãàº. Ïî-ïåðøå, ÿ
ìàþ ìîæëèâ³ñòü óäîñêîíàëþâàòè íå ëèøå
ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè, à é òåîðåòè÷í³ çíàííÿ,
íàâ³òü ñë³äêóâàòè çà íîâèíêàìè, äîñÿãíåí-
íÿìè ïñèõîëîã³÷íî¿ íàóêè. Ïî-äðóãå, öå
ìîæëèâ³ñòü ïðîïàãóâàòè, òî÷í³øå, ïðîïî-

íóâàòè á³ëüø³é ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â ïîðàäè
é äîïîìîãó ïñèõîëîãà.

� ×è ìîãëè á Âè ðîçïîâ³ñòè ïðî îñ-
íîâí³ ïðîáëåìè, ç ÿêèìè çâåðòàþòüñÿ
ñòóäåíòè?

� Íàé÷àñò³øå � ç ïðîáëåìàìè îñîáèñ-
òîãî õàðàêòåðó: ñàìîòí³ñòü (ïåðåâàæíî
ïåðøîêóðñíèêè), âòðàòà áëèçüêèõ ëþäåé,
ïîãàí³ ñòîñóíêè ç îäíîë³òêàìè, âèêëàäà÷à-
ìè, áàòüêàìè. Äóæå ÷àñòî çâåðòàþòüñÿ çà
ïîðàäàìè, ÿê óäîñêîíàëèòèñÿ, ïîçáóòèñÿ
ïîãàíèõ çâè÷îê, ðèñ õàðàêòåðó, âñüîãî, ùî
çàâàæàº ïîâíîö³ííîìó íàâ÷àííþ, íîðìàëü-
íèì ñòîñóíêàì ç áëèæí³ìè.

� ×è çâåðòàëèñÿ ñòóäåíòè, ÿê³ øêîäó-
þòü ïðî òå, ùî âñòóïèëè äî óí³âåðñèòå-
òó? ×è áóëè òàê³, ùî ñêàðæèëèñÿ íà íå-
çäàòí³ñòü âïîðàòèñÿ ç ò³ºþ ÷è ³íøîþ
äèñöèïë³íîþ, âçàãàë³ íàâ÷àííÿì?

� Í³, ïîêè ùî íå äîâîäèëîñÿ çóñòð³÷à-
òèñÿ ç òàêèìè. Õî÷à òðàïëÿºòüñÿ ³íøå: ëþ-
äèíà çìîãëà (çà ïåâíèõ óìîâ) âñòóïèòè íà
ÿêèéñü ôàêóëüòåò ÷è ñïåö³àëüí³ñòü, àëå öå
íå òå, ÷îãî ïðàãíóëà, áàæàëà. Òàêèì ñòó-
äåíòàì îñîáëèâî âàæêî ñóòî ïñèõîëîã³÷íî.
Øóêàºìî ðàçîì âèõ³ä. Äåÿê³ ñòóäåíòè
âèð³øóþòü ïåðåéòè íà çàî÷íå â³ää³ëåííÿ ³
ïðèõîäÿòü çà ïîðàäîþ: ÷è âàðòî, ÷è âèòðè-
ìàþ? Ñëîâîì, ïèòàíü ÷èìàëî. Òîìó, êð³ì
óñüîãî ³íøîãî, íàìàãàºìîñÿ â³äíîâèòè
ä³ÿëüí³ñòü êëóáó �Ï³çíàé ñåáå�, ðîáîòà
ÿêîãî ïåðåðâàëàñÿ ó çâ�ÿçêó ç �îá�ºä-
íóâàëüíèì� ãîðå-ïðîöåñîì. Òàì íàøà
ìîëîäü âèâ÷àëà (³, ñïîä³âàþñÿ, ç ÷àñîì
ïðîäîâæèòü) àçè ïñèõîëîã³¿ ó ôîðì³ ãðè,
ð³çíîìàí³òíèõ äèñêóñ³é.

²íòåðâ�þ ïðîâåëà
Íàòàë³ÿ ÃÎÍ×ÀÐÓÊ, ãðóïà ÏÐ-24.

n ПОРТРЕТ В ІНТЕР’ЄРІ

Тема вищої освіти доволі клопітка, іноді
проблематична, а загалом складна. І не

завжди студент у змозі самостійно сфор-
мувати об’єктивне уявлення про її сутність і

значення до найменших деталей. Тож наш
кореспондент і звернувся з деякими запи-

таннями до П.І.САХНО, яка після 11 років
роботи практичним психологом у школі,

вже тривалий час викладає в СумДУ й ор-
ганізовує та проводить різного роду психо-

логічні експерименти, у яких студенти бе-
руть безпосередню участь, що, за словами

Параскеви Іванівни, приносить їй задово-
лення, а суспільству користь.

ПРОФІ ПСИХОЛОГІЇ

«БУКВА І ДУХ ЗАКОНУ»
Серед університетських  кафедр є й структура з досить

загадковою назвою – секція правознавства, яка декілька
років до народження гуманітарного входила до складу еко-
номічного факультету. Від самого заснування її очолює Юрій
Павлович СІНЧЕНКО. За його плечима – філологічний фа-
культет Сумського педінституту, Київська вища школа
внутрішніх справ, 20 років служби в міліції. Викладацьку
стежку почав торувати ще в аграрному технікумі, де велася
підготовка юристів середньої ланки. Йому слово.

n ДОВІДКОВИМ РЯДКОМКафедра російської мови
та її вихованці

Ñâ³òëàíà
Îëåêñ³¿âíà
ØÂÀ×ÊÎ,

ïîçà ñóìí³-
âîì, º íàéïî-

÷åñí³øîþ
ç-ïîì³æ

óñ³õ âèêëà-
äà÷³â êàôåäðè
ïåðåêëàäó. Âî-

íà � ºäèíà ç
âèêëàäà÷³â,

õòî ìàº çâàííÿ
ïðîôåñîðà é

àêàäåì³êà íà
íàø³é êà-

ôåäð³.
Òóò ¿¿ ïîâàæàþòü, çàâæäè çâåðòàþòüñÿ çà ïîðà-

äîþ. Âîíà � îñîáèñò³ñòü ä³éñíî íåïåðåñ³÷íà. Îêð³ì
ïðàö³ íà âèêëàäàöüê³é íèâ³, íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ â öàðèí³ ë³íãâ³ñòèêè é ïåðåêëàäîçíàâñòâà,
íàøà ïðîôåñîð âñ³ëÿêî çàîõî÷óº ñòóäåíò³â áðàòè àê-
òèâíó ó÷àñòü ó ðîáîò³ íàóêîâî-òåîðåòè÷íèõ êîíôå-
ðåíö³é, ïðèñâÿ÷åíèõ  ìåòîäîëîã³÷íèì ïðîáëåìàì ïå-
ðåêëàäîçíàâñòâà. 

Ãîòóâàòè ìîëîäèõ íàóêîâö³â, ìàéáóòí³õ â³äîìèõ
ïåðåêëàäà÷³â � ñàìå â öüîìó ïîëÿãàº îñíîâíà ìåòà
Ñâ³òëàíè Îëåêñ³¿âíè. Ñïåðøó íà ïàðàõ ïðîïîíóº êîæ-
íîìó ñòóäåíòîâ³ ïðèáëèçí³ òåìè äëÿ äîñë³äæåííÿ. Ö³
òåìè ïîò³ì óòî÷íþºìî é êîðèãóºìî ðàçîì ç íåþ,
ç�ÿñîâóþ÷è, ùî ñàìå òðåáà äîñë³äèòè, ÿêèé àñïåêò
ïðîáëåìè ðîçêðèòè. Íàñòóïíîãî ðàçó êîæåí ãîòóº
ïóáë³÷íèé âèñòóï òà ðîçïîâ³äàº ðåøò³, ÷îãî äîñÿã. Ñà-
ìå íà öüîìó åòàï³ é â³äáóâàºòüñÿ, òàê áè ìîâèòè,
â³äá³ðêîâèé òóð: âèçíà÷àþòüñÿ êðàù³ ðîáîòè. 

Äàë³ ñòóäåíòè, ÿê³ ñêîðèñòàëèñÿ ìîæëèâ³ñòþ ïðî-
ÿâèòè ñåáå ÿê ìîëîä³ íàóêîâö³, ðåòåëüí³øå ïðàöþþòü
íàä çì³ñòîì ñâîº¿ ìàéáóòíüî¿ íàóêîâî¿ ñòàòò³. Öüîãî
ðàçó Ñâ³òëàíà Îëåêñ³¿âíà äîïîìàãàº ¿ì óäîñêîíàëþâà-
òè òåêñò, äîêè â³í íå íàáóäå â³äïîâ³äíî¿ ôîðìè òà
çì³ñòó. Ïîò³ì ñòàòò³ â³äñèëàþòü äî ì³ñöü ïðîâåäåííÿ
êîíôåðåíö³é, ï³ñëÿ ÷îãî ñòóäåíòè ìàþòü ïðåêðàñíó
íàãîäó ïî¿õàòè äî òàêèõ ì³ñò, ÿê Êè¿â, Õàðê³â, Ëüâ³â,
Õìåëüíèöüêèé, Çàïîð³ææÿ, Äîíåöüê. Òà íàéïî-
÷åñí³øèì ââàæàºòüñÿ âèáîðîòè ïóò³âêó äî Ãóðçóôó,
êóäè ïðè¿çäÿòü òàê³ â³äîì³ ïåðåêëàäà÷³, ÿê ×óæàê³í òà
Ïàëàùåíêî. 

Òàêèì ÷èíîì, äëÿ âñ³õ îõî÷èõ â³äêðèâàþòüñÿ øè-
ðîê³ ïåðñïåêòèâè â ïëàí³ ïîäàëüøî¿ íàóêîâî¿ òà ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñï³ëêóâàííÿ ç â³äîìèìè ëþäüìè,
îáì³í äóìêàìè ç êîëåãàìè, çàö³êàâëåííÿ íàóêîþ � âñå
öå ãîòóº ï³ä´ðóíòÿ äëÿ ïîäàëüøîãî ïðàöåâëàøòóâàí-
íÿ ìîëîä³. ² ñàìå öèì âîíè çàâäÿ÷óþòü  Ñâ³òëàí³
Îëåêñ³¿âí³.  

Îëåêñ³é ÌÀÒÞØÅÍÊÎ, ãðóïà ÏÐ-02. 

¬ÓÌ‡ ñ ÓÒÓ·ËÒÚ≥ÒÚ¸
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Тетяна БАРСУК,
студентка групи ПР-42:

� Ñòàòè ïåðåêëàäà÷åì âèð³øèëà âæå äàâíî.
Çàâæäè ïðèâàáëþâàëè ³íîçåìí³ ìîâè. Ó øêîë³ âèâ-
÷àëà àíãë³éñüêó, ³ñïàíñüêó òà ôðàíöóçüêó, òîæ ³ âè-
ð³øèëà â ìàéáóòíüîìó ðîçøèðþâàòè òà ïîãëèáëþ-
âàòè ö³ çíàííÿ. Ç âèáîðîì óí³âåðñèòåòó âèçíà÷èëàñÿ
îäðàçó: â³ä�¿æäæàòè ç ð³äíîãî ì³ñòà íå õîò³ëà, äî òî-
ãî æ ÑóìÄÓ � íåçàïåðå÷íèé ë³äåð ðåã³îíó, à ïðî êà-
ôåäðó ïåðåêëàäó ÷óëà áàãàòî ãàðíîãî â³ä äðóç³â òà
çíàéîìèõ, ÿê³ òàì íàâ÷àëèñÿ.

Ïðèãàäóþ ñâ³é ïåðøèé äåíü â óí³âåðñèòåò³. Öå
áóâ ïðîñòî æàõ: êóäè éòè, ùî ðîáèòè, ÷îãî ÷åêàòè â³ä
âèêëàäà÷³â... Àëå òåïåð, ïðîâ÷èâøèñü ï³âðîêó òà
óñï³øíî ïîäîëàâøè ïåðøó ñåñ³þ, ïî÷óâàþñÿ
ñïðàâæíüîþ ñòóäåíòêîþ, äî âñüîãî çâèêëà ³ íàâ³òü
çäàºòüñÿ, ùî çíàéîìà ç íàøèì óí³âåðñèòåòîì óñå
ñâîº æèòòÿ.

Çâ³ñíî, â÷èòèñÿ ñêëàäíî, àëå ö³êàâî, òèì á³ëüøå,
ùî ÷àñòî ïðîâîäÿòüñÿ ð³çí³ êîíêóðñè ³ êîíöåðòè. Ó
äåÿêèõ ³ç íèõ, òàêèõ ÿê Äåíü ïåðåêëàäà÷à, «Çîëîòèé
³íòåãðàë», áðàëà ó÷àñòü îñîáèñòî, à â êîíêóðñíî-ðîç-
âàæàëüí³é ïðîãðàì³ «Íàéòåòÿí³øà Òåòÿíà» íàâ³òü ïå-
ðåìîãëà. Íîâ³ çíàéîìñòâà, â³äêðèòòÿ ³ ìîæëèâ³ñòü äî-
ñêîíàëî îâîëîä³òè óëþáëåíèìè ïðåäìåòàìè � ùî ùå
ïîòð³áíî äëÿ ïîâíîö³ííîãî ñòóäåíòñüêîãî æèòòÿ?  

О. ШЕВКУН,
студент групи Ю-24:

� ßê ³ êîæåí ñòóäåíò, ìàþ äîâîë³ ñóá�ºêòèâíèé
ïîãëÿä ñòîñîâíî âèñâ³òëåííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó
â çàêëàä³, ³ì�ÿ ÿêîìó � Ñóìñüêèé äåðæàâíèé óí³âåð-
ñèòåò. Íà ãóìàí³òàðíîìó � ì³ñöÿ äëÿ â³ëüíîãî ïîëüî-
òó äóìîê âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåíò³â âèñòà÷àº.

Ëèøå ï�ÿòü ðîê³â ïðîéøëî, ÿê öåé ôàêóëüòåò áóâ
«ïî÷åñíî çàðàõîâàíèé äî ëàâ ÑóìÄÓ», à âæå ñïðî-
ì³ãñÿ çðîáèòè ê³ëüêà âèïóñê³â (ñåðåä þðèñò³â �
ìàºòüñÿ íà óâàç³). ß òàêîæ º ìàéáóòí³ì íîñ³ºì ö³º¿
ïðîôåñ³¿, ÿêà ÿâëÿº ñîáîþ ðîäîâèùå çàãàëüíîëþäñü-
êèõ ïðàâ òà ïðèíöèï³â ïîâåä³íêè ëþäèíè âçàãàë³.
«Òèñÿ÷³ øëÿõ³â âåäóòü äî õèáíî¿ äóìêè, � çàóâàæó-
âàâ Æ.-Æ. Ðóññî, � äî ³ñòèíè æ � ò³ëüêè îäèí». Òîìó
ëèøå ïðàâèëüíî îáðàíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä ìîæå
âèÿâèòè íàøó ñïðîìîæí³ñòü çàéìàòèñÿ òèì ÷è ³í-
øèì âèäîì ä³ÿëüíîñò³. Ââàæàþ, ùî îñîáèñòî ÿ çðî-
áèâ ïðàâèëüíèé âèá³ð.

Âèêëàäàöüêèé ñêëàä êàôåäðè ïðàâîçíàâñòâà,
áåçóìîâíî, ìàº íåàáèÿêèé âïëèâ íà ïåðåâàæíó á³ëü-
ê³ñòü ñòóäåíò³â, â ïåðøó ÷åðãó ïåðøîêóðñíèê³â. Àä-
æå ñàìå íà ïåðøîìó êóðñ³ â³äáóâàºòüñÿ ñòàíîâëåííÿ
ôóíäàìåíòàëüíèõ çíàíü òà íàâè÷îê, îáì³ðêîâàíèõ
ïîãëÿä³â, ùî áàãàòî çíà÷èòèìóòü ó ïîäàëüøîìó íà-
â÷àíí³. ×àñ äèêòóº þðèñòîâ³ ìàòè â ñâîºìó àêòèâ³ ñè-
ëó, âîëþ, ìóäð³ñòü, ìóæí³ñòü òà çíàííÿ; â³äïîâ³äàòè
äîáðîì íà äîáðî é ñïðàâåäëèâ³ñòþ íà çëî. ² ÿêùî áà-
æàºø ñòàòè ïðîôåñ³éíèì ñëóæíèêîì Ôåì³äè, òðåáà
âîëîä³òè âñ³ì, âèùåçàçíà÷åíèì.

Àêñ³îìàòè÷íî, ùî çíàííÿ º ñèëà, ñèëà º çíàííÿ. ²
õî÷à ³íêîëè íå äóæå õî÷åòüñÿ îáòÿæóâàòè ñåáå öèìè
ñàìèìè çíàííÿìè, çàäîâîëåííÿ ï³ñëÿ òÿæêî¿ ïðàö³
íàâ÷àííÿ ñòàº ùå á³ëüø ñîëîäêèì. Òàê, âèêëàäà÷àì
÷àñ â³ä ÷àñó äîâîäèòüñÿ êîíâîþâàòè ñòóäåíò³â, îäíàê
öå êîíâîþâàííÿ, êîëè ïðèíîñèòü ãàðí³ ïëîäè, ñàìî
ñåáå ³ âèïðàâäîâóº. Ïðàâäó êàæóòü: ñóâîðèé âèêëà-
äà÷ ç ÷àñîì çíàõîäèòü âèçíàííÿ ó ñåðöÿõ ó÷í³â, ³ òà-
êèõ ïàì�ÿòàþòü á³ëüøå í³æ ³íøèõ (ç óäÿ÷í³ñòþ, çâè-
÷àéíî), áî éîãî ïðàöÿ â³ä³á�ºòüñÿ ó äçåðêàë³ ðîçóìó
ñòóäåíò³â!

Які асоціації виникають
при слові “гуманітарний”?
Т.О. КОЗІНЦЕВА, заступник декана гуманітарного

факультету: “Перш за все – повага до людської особистості.
Людина має виступати метою. Крім звичайного набору
знань, має культивуватися самоповага і, звичайно ж,
повага до інших. Ми виховуємо незалежних у своїх
поглядах і переконаннях людей. Але, даючи їм свободу,  не
повинні обмежувати свободи інших”.

І.В. МЕРКУН, голова профкому студентів: “Гуманітар-
ний у мене асоціюється з чимось високим, світлим,
загадковим. Це артистизм і своєрідність. У всіх цих
якостях я ще більше переконалася, коли познайомилася з
Сашою Веснич. А щодо  п’ятої річниці створення гумані-

тарного факультету – він у нас найменший. Тож бажаю
йому ще більше зміцніти, ще впевненіше стати на ніжки і
ще впевненіше крокувати у завтрашній день”.

С.П. ХОМУТИННИК, помічник ректора: “Гумані-
тарний?! Зараз спостерігається загальна гуманітаризація
університету. І великий плюс для вищого навчального
закладу, що у нас з’явився такий факультет. Він має бути
“на вістрі”, бо зараз змінюється ставлення до друкованих
та електронних ЗМІ. І тут гуманітарні професії, особливо
журналістика, стають усе більш вагомими. З іншого боку,
зростає і відповідальність перед собою та суспільством.
Країні завжди потрібні люди, які змогли б донести свою
точку зору до мас. І ця точка зору не обов’язково має
співпадати з позицією влади. Адже це і є ознакою
демократії”.

Сашко КРИВЕЦЬ,
група ЖТ-41.

За цей короткий проміжок життя
дітки встигають навчитися всьому най-
головнішому: розмовляти, читати, пи-
сати, роблять перші кроки, перші про-
гулянки і пробіжки, перші фізичні впра-
ви. Їх вчать, їм допомагають батьки, а
нам – наші викладачі. Вони стежать за
нашими стрімкими рухами, радикаль-
ними поривами, вже впевненою хо-
дою. Вони підстраховують і пережива-
ють. Але ми – «дитя», хоча ще й моло-
де, та вже сильне, наполегливе, завзя-
те. І нехай іноді все ж бувають розчару-
вання, до мети йдемо цілеспрямовано.
І свої «цукерки» – нагороди за кожну
чергову подолану перешкоду – сма-
куємо не соромлячись. 

От кому-кому, а нашому факультету
таких «цукерок» вистачає. Одне слово,
скільки у нас майстрів та кандидатів
спорту, чемпіонів, переможців; і всі
свої досягнення присвячують рідному
Гуманітарному. 

Яна Ворушило (ПР-13), наприклад,
грає в хокей на траві. Струнка,
тендітна, жіночна, а вже майстер спор-
ту, переможниця чемпіонату Європи,
студентка року-2004. Катя Борова
(ПР-44) також займається хокеєм на
траві. Має перший розряд. Наталя
Кривонос (ПР-34) – кандидат у майст-
ри спорту з легкої атлетики, чемпіонка
змагань зі спортивної ходьби. Таня
Карпенко (Ю-21) – перший розряд з
біатлону. Марина Клименко та Ірина
Роганова – талановиті баскетболістки.
І хоча більшість часу дівчата проводять
на спортивних зборах (а треба мати
неабияку силу волі, щоб витримати це
щоденне: «Підйом! На тренування!»),
але про свій Університет і свій Факуль-
тет пам’ятають завжди. Заради нього
перемагають, його позиції відстою-
ють. 

Радують тенісистки – в обласних
змаганнях з настільного тенісу стали

бронзовими призерами. А  спортсмен-
ки, які займаються аеробікою та
шейпінгом, – можна сказати, наша
гордість. Це чи не єдиний вид спорту,
де переважають дівчата. Навіть чо-
ловіки ставляться поблажливо, при-
хильно до такого хобі своїх коханих. 

Окремо скажемо про гандбол, де
лідером є четвертокурсниця Оксана

Шепотько. Дівчата створили дійсно
цілісну неподільну команду і перемага-
ють. Тому нехай не говорять, що жіно-
чої дружби не буває. Наш факультет,
особливо перекладацька частина,

складають переважно  дівчата. З пер-
шого погляду, ми тендітні й слабкі, але
ж он які успіхи, і де –  у спорті!

Наставники наші також не прохоло-
джуються і навіть дають фору студен-
там. Минулого року збірна команда
викладачів гуманітарного за активної
підтримки працівників кафедри фізич-
ного виховання завоювали I місце у
«Спартакіаді здоров’я» серед факуль-
тетів СумДУ.

Щодо минулого всеуніверситет-
ського турніру між факультетами, то
після проведення змагань з 6 видів
спорту гуманітарії стали 4-ми. Ми най-
молодші, а значить, і менш досвідчені,
тому раніше не підіймалися вище 6
місця, тепер перестрибнули одразу аж
на 4 сходинку п’єдесталу. І так у всьо-
му: і в навчанні, і  в культурно-масовій
роботі, і в розвагах (зізнаємось).

Усі ми різні, займаємося різними
видами спорту, по-різному вчимося і
відпочиваємо, але єднає нас, неза-

лежних, індивідуальних, наш рідний,
материнський, коханий Гуманітарний
факультет.

Олена ГЕРМАН,
група ПР-24.

А НАМ УЖЕ
АЖ П’ЯТЬ!

Çäàºòüñÿ, öå òàê íåáàãàòî, àëå ìè âæå äîñèòü äîáðå
÷èòàºìî òà âèïèñóºìî ë³òåðè â çîøèò³. Íàâ³òü ìîæåìî
ñêàçàòè «Good morning!» àáî «Guten morgen!». Ãðàþ÷èñü
³ç ³íøèìè ä³òüìè, çàõîïëþºìî âñ³õ âèãàäàíèìè ³ñòîð³ÿìè
ïðî äàëåêó êðà¿íó Ìóñ³ïóêàñó... ²íêîëè áåøêåòóºìî, àëå
çàçâè÷àé ïîâîäèìî ñåáå äîáðå ³ íå çàâäàºìî áàòüêàì
çàéâîãî êëîïîòó. Ìè äèâèìîñÿ íà ñâ³ò øèðîêî ðîçêðè-
òèìè î÷èìà ³ çàâæäè ö³êàâèìîñÿ: «×îìó?», «ßê?»,
«Íàâ³ùî?»

Ìàáóòü, ñàìå òàê ìîæíà áóëî á îïèñàòè ï�ÿòèð³÷íó
äèòèíó. Àëå â íàñ çîâñ³ì ³íøèé âèïàäîê, àäæå ñâ³é Äåíü
íàðîäæåííÿ ñâÿòêóº íå õëîï÷èê ÷è ä³â÷èíêà, à æèòåë³
ö³ëîãî îêðåìîãî ñâ³òó � ãóìàí³òàðíîãî ôàêóëüòåòó.

Öåé ñâ³ò, ñåáòî ôàêóëüòåò, çîâñ³ì íå ñõîæèé íà ³íø³:
òóò äåõòî ââàæàº, ùî 2õ2=5 (6, 7, 8...), íàòîì³ñòü ðîçóì³-
þ÷è çì³ñò íåïðîñòèõ ñë³â «åêñïðåñ³ÿ» òà «ôðàçåîëîã³ÿ».
Ìîæëèâî, í³õòî íå óÿâëÿº, ÿê ïðàöþº ñòàíîê ç ×ÏÓ (³
âçàãàë³, ùî öå òàêå), ïðîòå ìàéæå êîæåí ìîæå âèñëîâèòè
ñâîþ òî÷êó çîðó ç ïðèâîäó ãëîáàëüíèõ ïðîáëåì ëþäñòâà
àíãë³éñüêîþ ÷è í³ìåöüêîþ. Ñàìå òóò ñêîíöåíòðîâàíà
âèáóõîâî íåáåçïå÷íà ê³ëüê³ñòü åíåðã³¿ ï³ä êîäîâîþ

íàçâîþ «æ³íî÷à êðàñà», àëå çàâæäè íå âèñòà÷àº
çàðó÷íèê³â, çàõîïëåíèõ çà äîïîìîãîþ ö³º¿ ñåêðåòíî¿ çáðî¿.
(Òèì, õòî íå çðîçóì³â ñêëàäíèõ ô³ëîñîôñüêèõ ðîçäóì³â â
îñòàííüîìó ðå÷åíí³, ïîÿñíþ: ñï³ââ³äíîøåííÿ ä³â÷àò ³
õëîïö³â íà ôàêóëüòåò³ = 10:1. Öå ñèòóàö³ÿ íàáàãàòî
ñêëàäí³øà, í³æ ó ï³ñí³ «Ïîòîìó ÷òî íà 10 äåâ÷îíîê ïî
ñòàòèñòèêå 9 ðåáÿò».)

Ñàìå â íàñ íàâ÷àþòü æóðíàë³ñò³â, ÿê³ ïèñàòèìóòü
ñòàòò³; ðåäàêòîð³â, ÿê³ ïðàâèòèìóòü ö³ òåêñòè;
ïåðåêëàäà÷³â, ÿê³ ðîçêàæóòü ïðî Óêðà¿íó ñâ³òîâ³; òà
þðèñò³â, ÿê³, ïðè ïîòðåá³, çàõèñòÿòü íàø³ ïðàâà ó ñóä³. Òîæ
êðàùå íàñ íå îáðàæàòè, àäæå ìè âîëîä³ºìî âëó÷íèì
ñëîâîì òà çíàííÿì çàêîí³â. (Öå òàêîæ íàøà ñåêðåòíà
çáðîÿ, êð³ì âæå çãàäàíî¿ æ³íî÷î¿ êðàñè). Òà é íàâ³ùî ç
íàìè ñâàðèòèñÿ? Ç íàìè íàáàãàòî ö³êàâ³øå â³äïî÷èâàòè. À
öå ìè âì³ºìî! Ñêàæåòå, âè òàêîæ ìîæåòå âëàøòóâàòè
âåñåëó âå÷³ðêó? Íó, òî â ÷îìó ïðîáëåìà? Äàâàéòå îá�ºä-
íàºìîñü ³ áóäåìî ñâÿòêóâàòè ôàêóëüòåòàìè, òèì á³ëüøå,
ùî çàðàç íàéàêòóàëüí³øèì º çàêëèê äî ºäíàííÿ. Ùî,
çàö³êàâèëèñÿ? Òîä³ ïðîøó ïîäàòè ñâî¿ ïîáàæàííÿ òà
ïðîïîçèö³¿ äî äåêàíàòó ãóìàí³òàðíîãî ôàêóëüòåòó â
ïèñüìîâ³é ôîðì³ (æàðòóþ). À ÿêùî ñåðéîçíî, òî âè
çàâæäè ìîæåòå çàâ³òàòè äî íàñ â ãóðòîæèòîê (öå íà êðàþ
Çåìë³) ³ çíàéòè 10, 20... 100 ÷àð³âíèõ ä³â÷àò, ÿê³ ç ðàä³ñòþ
â³äãóêíóòüñÿ íà âàøó ïðîïîçèö³þ âëàøòóâàòè ðàçîì ùîñü
âåñåëå òà ö³êàâå. Òîæ � äî çóñòð³÷³!

Íàòàëêà ÑÒÎÂÎËÎÑ, ãðóïà ÏÐ-24.
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будь-що,
але факт

(фотографічний)
свідчить, що

“політех” у своїх
руках тримають

гуманітарії

Підручників не
буває забагато...
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Ñòóäåíòñüêèé äåêàí �
Àíäð³é Ëþá÷åíêî
(24.05.85), òðåòüîêóðñíèê.
Âèùà ñòóäåíòñüêà ³íñòàíö³ÿ.
Â³äàº âñ³ìà ïèòàííÿìè ùîäî
âçàºìîä³¿ ç äîðîñëèì äåêàíà-
òîì, â³äðàõóâàííÿ, ïðåì³-
þâàííÿ, êîíôë³êò³â ³ç âèêëà-
äà÷àìè. Â³äøóêàòè éîãî
ìîæíà çà ðîçêëàäîì ãðóïè
ÏÐ-21: ² òèæäåíü � ï�ÿòíèöÿ,
13.00; ²² òèæäåíü � ñåðåäà,
13.00, àóäèòîð³ÿ Ãò-312.

Çàñòóïíèê äåêàíà � Àíà-
ñòàñ³ÿ Ïàâëåíêî (02.01.86),
äðóãîêóðñíèöÿ. Âñ³ ïèòàííÿ
âçàºìîä³¿ ç³ ñòóäåíòñüêèì
ðåêòîðàòîì ³ âñ³ ïèòàííÿ ïî
À. Ëþá÷åíêó â éîãî â³äñóò-
í³ñòü. Çíàéòè ìîæíà çà ðîç-
êëàäîì ãðóïè ÏÐ-33: ² òèæ-
äåíü � ï�ÿòíèöÿ, 13.00; ²²
òèæäåíü � ñåðåäà, 13.00, àó-
äèòîð³ÿ Ãò-312.

Çàñòóïíèê äåêàíà ç ç
êóëüòóðíî-âèõîâíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ � Àðåí Ì³ðçîÿí
(18.06.85), äðóãîêóðñíèê. Óñ³
ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ äèñêî-
òåê, êîíöåðò³â òà ³íøèõ
êóëüòóðíî-ìàñîâèõ çàõîä³â.
Çíàéòè ìîæíà çà ðîçêëàäîì
ãðóïè ÏÐ-32: ² òèæäåíü �
ï�ÿòíèöÿ, 13.00; ²² òèæäåíü �
ñåðåäà, 15.00, â Ãò-312.

Çàñòóïíèê äåêàíà ç
ñîö³àëüíî-òðóäîâî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ � Êàòåðèíà Õîìèíè÷
(10.03.86), äðóãîêóðñíèöÿ.
Óñ³ ïèòàííÿ ñòîñîâíî ïðîæè-
âàííÿ â ãóðòîæèòêàõ, â³äïðà-
öþâàíü, ¿äàëüí³ òà ìåäè÷íî-
ãî îáñëóãîâóâàííÿ. Çíàéòè
ìîæíà çà ðîçêëàäîì ãðóïè
Þ-31: ² òèæäåíü � ñåðåäà,
9.30; ²² òèæäåíü � ñåðåäà,
15.00,  â Ãò-312.

Çàñòóïíèê äåêàíà ç íàó-
êîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ Àíàñòàñ³ÿ
Ñèëê³íà (18.09.85), òðåòüî-
êóðñíèöÿ. Óñ³ ïèòàííÿ íàóêî-
âî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â,
ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíö³é, ñå-
ì³íàð³â. Çíàéòè ìîæíà çà
ðîçêëàäîì ãðóïè Þ-23: ²
òèæäåíü � ÷åòâåð, 13.00; ²²
òèæäåíü � ÷åòâåð, 13.00, â
Ãò-312.

Çàñòóïíèê äåêàíà ç³
ñïîðòèâíî-ìàñîâî¿ ðîáîòè
ªâãåí³ÿ Øóëüãà (28.03.86),
äðóãîêóðñíèöÿ. Óñ³ ïèòàííÿ
ñïîðòèâíèõ çàõîä³â, îðãàí³-
çàö³¿ òóðèñòè÷íèõ ïîõîä³â òà
çìàãàíü. Çíàéòè ìîæíà çà
ðîçêëàäîì ãðóïè ÏÐ-33: ²
òèæäåíü � ï�ÿòíèöÿ, 13.00; ²²
òèæäåíü � ñåðåäà, 13.00, â
Ãò-312.
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Øåô-ðåäàêòîð Îëåíà Òêà÷åíêî
Ðåäàêòîð Âàñèëü ×óáóð

Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð � Âîëîäèìèð Ñàä³âíè÷èé

Ôîòîãðàô � Îëåêñàíäð Êîðîëüêîâ

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

ЗАПІЗНІЛЕ ОСВІДЧЕННЯ
В КОХАННІ

Ùî òàì íà êàëåíäàð³? 15 áåðåçíÿ?
Îöå òàê, ìèíóëî âæå á³ëüøå ì³ñÿöÿ
ï³ñëÿ Äíÿ Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà, à ëèøå
çàðàç âèð³øèëè îñâ³ä÷èòèñÿ â êîõàíí³.
Íó ùî æ, êðàùå ï³çíî, í³æ í³êîëè. Òîæ,
ð³äíèé íàø ãóìàí³òàðíèé ôàêóëüòåòå,
ìè òåáå ö³íóºìî é ëþáèìî. Òè � íàøà
äðóãà äîì³âêà, ç òîáîþ ìè ïðîâîäèìî
34 ãîäèíè íà òèæäåíü, 132 ãîäèíè íà
ì³ñÿöü ... ³ äóæå-äóæå áàãàòî ãîäèí íà
ð³ê. Ñïîä³âàºìîñÿ, òè òàêîæ íåáàéäó-
æèé äî ñâî¿õ âèõîâàíö³â ³ â³ääàñè íàì
óñå íàéêðàùå, ùî ìàºø. Çà ùî ìè òåáå
ëþáèìî? Öå äîñèòü ñêëàäíå çàïèòàí-
íÿ, ³, ùîá çíàéòè íà íüîãî â³äïîâ³äü,
ìè çðîáèëè íåâåëèêå ñîö³îëîã³÷íå îïè-
òóâàííÿ-àíêåòóâàííÿ ñåðåä ñòóäåíò³â.
Çàðàç ìîæåìî âèñëóõàòè âåðäèêò...

Á³ëüø³ñòü ìîëîäèõ ëþäåé ö³íóº
òåïëó ðîäèííó àòìîñôåðó, ùî ïàíóº íà
ãóìôàö³. Âîíà ñòâîðþºòüñÿ ÿê çà ðàõó-
íîê ñòîñóíê³â ì³æ ñòóäåíòàìè, òàê ³ çà-
âäÿêè òîëåðàíòíîìó, ³íêîëè íàâ³òü òî-
âàðèñüêîìó ñòàâëåíí³ âèêëàäà÷³â. Òà-
êîæ ñåðåä ïåðåâàã íàøîãî ôàêóëüòåòó �
âåëèêà ê³ëüê³ñòü ãàðíèõ ä³â÷àò (ìàáóòü,
öå â³äïîâ³äü ïðåäñòàâíèêà ñèëüíî¿
ñòàò³). À õòîñü íàïèñàâ: "Â³í ìåí³ ïðî-
ñòî ïîäîáàºòüñÿ, ³ òîìó ÿ òóò íàâ÷à-
þñü!" Êîðîòêî é âëó÷íî. À íàéîðè-
ã³íàëüí³øîþ áóëà â³äïîâ³äü: "Ìíå íðà-
âèòñÿ ñîñòàâ äåêàíàòà. Âàëåíêåâè÷ è
Êîçèíöåâà � ñóïåð ìåãà ÷åëè" (çáåðå-
æåíî ñòèëü àâòîðà).

Òà íå äóìàé, ùî âñ³ ìè íàä³ëè ðî-
æåâ³ îêóëÿðè é íå ïîì³÷àºìî òâî¿õ íå-
äîë³ê³â. Çàïèòàâøè ñòóäåíò³â, ùî ¿ì íå
ïîäîáàºòüñÿ íà ãóìàí³òàðíîìó ³ ùî
òðåáà çì³íèòè, ìè îòðèìàëè äîñèòü
çíà÷íó ê³ëüê³ñòü çàóâàæåíü òà ïðîïî-

çèö³é. Àëå òè, ð³äíåíüêèé, íå çàñìó-
÷óéñÿ � ìè ðîçóì³ºìî, ùî í³÷îãî ³äåà-
ëüíîãî ó öüîìó ñâ³ò³ íå ³ñíóº. ªäèíå,
ùî ïîòð³áíî òîá³ çðîáèòè, � óâàæíî
âèñëóõàòè íàñ, çðîáèòè âèñíîâêè òà
âèïðàâèòè ïîìèëêè. Òîä³ íàøà ëþáîâ
äî òåáå ñòàíå ùå á³ëüøîþ. 

Òîæ ñåðåä íåäîë³ê³â ñòóäåíòè íà-
çâàëè: íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí äåÿêèõ àóäè-
òîð³é, òóàëåò³â òà ¿äàëüí³ (îñòàííº ïî-
áàæàííÿ âæå ðåàë³çîâàíî � êàôå â ãóð-
òîæèòêó â³äðåìîíòóâàëè). À ùå ñòó-
äåíòè õî÷óòü ìàòè âåëèêó òà çàâæäè
òåïëó ëåêö³éíó àóäèòîð³þ, áî ³íîä³
ñóñ³äîâå öîêîò³ííÿ çóáàìè çîâñ³ì íå
ñïðèÿº çàñâîºííþ ìàòåð³àëó. ×àñòî íà-
çèâàëè íåçðó÷íèé ðîçêëàä, àëå öå äî-
ñèòü ñóá'ºêòèâíèé ôàêòîð, ³ òóò äîãîäè-
òè âñ³ì íåìîæëèâî. Êð³ì òîãî, íå ïîäî-
áàºòüñÿ, ùî â àóäèòîð³ÿõ, ðîçòàøîâà-
íèõ ó ãóðòîæèòêó, íå â³ä÷óâàºø ñåáå
ïîâíîö³ííèì ñòóäåíòîì, áî íå âñòè-
ãàºø ñë³äêóâàòè çà âñ³ìà ïîä³ÿìè, ÿê³
âèðóþòü íà öåíòðàëüí³é ñàäèá³ ÑóìÄÓ.
Íàé÷àñò³øå âèñëîâëþâàëîñÿ íåçàäîâî-
ëåííÿ ùîäî âåëèêî¿ â³äñòàí³ ì³æ ãóðòî-
æèòêîì ³ "Ã" êîðïóñîì. Ïðîïîíóâàëè
ïîáóäóâàòè ì³æ íèìè ìåòðîïîë³òåí ÷è,
â êðàéíüîìó âèïàäêó, ïðîñòî ïåðåíåñ-
òè ãóðòîæèòîê áëèæ÷å. À ìîæëèâî,
ÑóìÄÓ ïîáóäóº íàì äî 5-ð³÷÷ÿ íîâèé
êîðïóñ äåñü ïîáëèçó á³áë³îòåêè?..

Ìð³¿ ìð³ÿìè, à ïðîáëåìè ïðîáëå-
ìàìè. Ùî æ, íåõàé íàä íèìè ïîäóìà-
þòü ãîëîâè ñóïåð ìåãà ÷åë³â, à íàì ïî-
êè ùî çàëèøàºòüñÿ é íàäàë³ çàéìàòèñÿ
ñïîðòèâíîþ õîäüáîþ (óÿâëÿºòå, ÿêùî
çàâäÿêè öüîìó ñåðåä íàñ çíàéäåòüñÿ
ìàéáóòí³é îë³ìï³éñüêèé ÷åìï³îí ç öüî-
ãî âèäó ñïîðòó?!). Òîæ áóäåìî ïðîäîâ-
æóâàòè ëþáèòè ãóìàí³òàðíèé òàêèì,
ÿêèì â³í º!

Íàòàëêà ÑÒÎÂÎËÎÑ, ãðóïà ÏÐ-24.

Хоч і минулорічна, але така піднесено-
прекрасна перемога

на конкурсі художньої самодіяльності
першокурсників “Золотий інтеграл”.

n ПРЕДСТАВЛЯЄМО СТУДЕНТСЬКИЙ ДЕКАНАТ

Äâåð³ êàá³íåòó ñòóäåíòñüêîãî äåêàíàòó (Ãò-312)
çàâæäè â³ä÷èíåí³ äëÿ âñ³õ ³ êîæíîãî, õòî ìàº ïðîáëå-
ìè, çàïèòàííÿ, ïðîïîçèö³¿! Çàõîäüòå!

Студентський
деканат у дії

на фестивалі
КВН в Одесі

Репетиція гуманітарного погляду
на життя крізь гуртожитські ґрати
під час вивчення англійської мови

театральними методами.

У підготовці спецвипуску “Humanitas-Резонанс”, окрім авторів,
імена та прізвища яких указані під публікаціями, активну участь брали студенти

Катерина Хоминич (Ю-31), Анастасія Павленко та Вікторія Фесенко (ПР-33), Олена
Ємельяненко та Марія Молчанова (ПР-34), Юлія Гайдіна та Наталія Ісіпчук (ЖТ-41),

художник Зоя Марченко (герб, розміщений на першій сторінці, запропонований
деканатом факультету з конкурсних робіт). 

Редакція газети “Резонанс” висловлює вдячність усім, хто має відношення
до виходу в світ цього спецвипуску газети.
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Розповсюджується безкоштовно

ГАЗЕТА  СУМСЬКОГО  ДЕРЖАВНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ

n ЮВІЛЕЙНІ ВІТАННЯ

Вітаємо з п’ятиріччям гуманітарний факультет, народження якого дало повне право розвива-
тися далі нашому навчальному закладу саме як класичному університету. За досить короткий
термін новонароджений зумів заявити про себе як про активного, ініціативного члена універси-
тетської сім’ї з непересічними вдачею і характером. Щиро зичимо, щоб до свого десятиріччя
факультет підійшов зі ще значнішими здобутками, зі ще більшою кількістю кафедр та спеціаль-
ностей, зі ще  чисельнішим і якіснішим професорсько-викладацьким складом та студентством.

Ректорат, профспілковий комітет.

� Êîëè òåïåð çàõîäèòü ìîâà ïðî
ï�ÿòèð³÷÷ÿ ôàêóëüòåòó, â ìåíå âèíèêàº
ñóìí³â � ÷è ä³éñíî âñüîãî ï�ÿòü ðîê³â? Õðî-
íîëîã³÷íî � òàê: â³äë³ê ³äå â³ä 15 áåðåçíÿ
2000 ðîêó, à â³ä÷óòòÿ � íåìîâ íàáàãàòî
á³ëüøå. Ìàáóòü, òîìó, ùî öå áóëè äóæå íàñè-
÷åí³ é ö³êàâ³ äí³, òèæí³, ì³ñÿö³, ðîêè. ²äåÿ
ñòâîðåííÿ ãóìàí³òàðíîãî ôàêóëüòåòó íàëå-
æèòü íå ìåí³, à êåð³âíèöòâó ÑóìÄÓ. Öå áóâ
ùå îäèí êðîê ó ñòàíîâëåíí³ íàøîãî óí³âåð-
ñèòåòó ÿê êëàñè÷íîãî. Ñòâîðåííþ ôàêóëüòå-
òó ïåðåäóâàëà âåëèêà ðîáîòà âñüîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó ç ãóìàí³çàö³¿ òà ãóìàí³òàðèçàö³¿
îñâ³òè, ç îá�ºäíàííÿ çóñèëü êàôåäð ñîö³àëü-
íî-ãóìàí³òàðíîãî öèêëó íà âèð³øåííÿ ÿê
îñâ³òí³õ, òàê ³ âèõîâíèõ çàâäàíü. Íå çíàþ, ÷è
áóëè ³íø³ êàíäèäàòóðè íà ïîñàäó äåêàíà, òà
âïåâíåíî ìîæó ñêàçàòè, ùî íå áóëà â çàõîï-
ëåíí³ â³ä îáðàííÿ íà öþ ïîñàäó ñàìå ìåíå.
Âåëèêà çà îáñÿãîì ðîáîòà òà ùå á³ëüøà
â³äïîâ³äàëüí³ñòü ÿê çà ñòóäåíò³â, òàê ³ âèêëà-
äà÷³â. Ñàìå òàê ñïðèéíÿëà ñâîº ïðèçíà÷åííÿ,
âðàõîâóþ÷è, ùî íà òîé ÷àñ íå ñêàðæèëàñÿ íà

â³äñóòí³ñòü ð³çíîãî ðîäó êëîïîò³â (êàôåäðà,
âèêëàäàííÿ, ñ³ì�ÿ, ä³òè).

Áåçóìîâíî, ï�ÿòü ðîê³â íå òàê óæå é áàãà-
òî, àëå ôàêóëüòåò çíà÷íî çð³ñ ³ ç òî÷êè çîðó
çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â òà âèêëàäà-
÷³â, ³ ç òî÷êè çîðó ñòàíîâëåííÿ òðàäèö³é,
îñîáëèâîñòåé, ³íäèâ³äóàëüíîñò³, õàðàêòåðó.
Ñïåö³àë³ñòè ãîâîðÿòü, ùî ãîëîâí³ çàäàòêè
îñîáèñòîñò³ çàêëàäàþòüñÿ ó 5�7 ðîê³â, à äàë³
éäå ëèøå êîðåêö³ÿ. Ãóìàí³òàðíîìó ôàêóëüòå-
òîâ³, ÿê íàéìîëîäø³é «äèòèí³», ïîùàñòèëî ç
«ðîäèíîþ» � Ñóìñüêèì äåðæàâíèì óí³âåð-
ñèòåòîì, àäæå âñ³ ö³ ðîêè íàø³ âèêëàäà÷³ é
ñòóäåíòè â³ä÷óâàþòü äîïîìîãó, ï³äòðèìêó,
òóðáîòó êåð³âíèöòâà ÑóìÄÓ òà êîëåã. Ñïîä³-
âàºìîñÿ, ùî òàê áóäå é äàë³.

Ó ôàêóëüòåòó � ñâî¿ îñîáëèâîñò³. ² íå
ò³ëüêè â òîìó, ùî ìè çðîñëè, ÿê íîâà ã³ëêà íà
ìîãóòíüîìó é êâ³òóþ÷îìó «òåõí³êî-åêî-
íîì³÷íîìó» äðåâ³. Ãóìàí³òàðíèé îá�ºäíóº
ñïåö³àëüíîñò³ íå ò³ëüêè ð³çíîãî ñïðÿìóâàí-
íÿ, à é ð³çíîãî ð³âíÿ. Äî òîãî æ â³í ðîçãàëó-
æåíèé òåðèòîð³àëüíî é ïðè öüîìó ìàº ñüî-

ãîäí³ ùîñü òàêå, ùî éîãî ì³öíî, ðîäèííî
îá�ºäíóº. Òðåáà ÷óòè, ÿê íàø³ ñòóäåíòè íà
êîíöåðòàõ òà çìàãàííÿõ óáîë³âàþòü çà ñâî¿õ,
çðèâàþòü ãîëîñè, ñêàíäóþ÷è: «Ãóìàí³òàð-
íèé!» Òðåáà ò³ëüêè áà÷èòè, ç ÿêîþ ëþáîâ�þ ³
äîðîñëîþ ïîáëàæëèâ³ñòþ äåìîíñòðóþòü âî-
íè øàðæ³ íà ñâî¿õ  âèêëàäà÷³â. Çðîçóì³ëî � çà
âñ³ì öèì êðèºòüñÿ âåëèêà ðîáîòà âñ³õ ³ êîæ-
íîãî, àëå ôàêóëüòåò, õòî á ùî íå äóìàâ ³ íå
êàçàâ, íàñïðàâä³ â³äáóâñÿ. Â³í æèâå, ÿê ³ éî-
ãî ñòàðø³ «áðàòè», íàïðóæåíèì ³ íàñè÷åíèì
æèòòÿì � â³ä ñåñ³¿ äî ñåñ³¿, â³ä ïðèéìàëüíî¿
êîì³ñ³¿ äî ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿, â³ä ãóðòîæèò-
êó äî ãîëîâíîãî êîðïóñó, â³ä «²íòåãðàëó» äî
«²íòåãðàëó», â³ä ÊÂ³Êó äî ÊÂ³Êó... 

Ìåí³ âàæêî â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ, ÷è
ñòàâ ãóìàí³òàðíèé ôàêóëüòåò ñàìå òàêèì,
ÿêèì áà÷èâñÿ ï�ÿòü ðîê³â òîìó. Ìàáóòü, íå
âñ³ ìð³¿ çä³éñíèëèñÿ, íå âñ³ ³äå¿ âò³ëèëèñÿ.
Ãîñòðèì, íàïðèêëàä, çàëèøàºòüñÿ ïèòàííÿ
ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó þðèäè÷íî¿ ñïåö³àëü-
íîñò³. Íàòîì³ñòü âäàëîñÿ ðåàë³çóâàòè ÷èìàëî
³íøèõ ö³êàâèõ ³ âäàëèõ ïî÷èíàíü. À ñê³ëüêè
ïëàí³â òà íîâèõ ³äåé ùå î÷³êóþòü ñâîº¿ ÷åð-
ãè! Àäæå ï�ÿòèð³÷÷ÿ � öå ò³ëüêè ïî÷àòîê, äè-
òÿ÷èé â³ê, õî÷à ìè é íàìàãàºìîñÿ ïîâîäèòè-
ñÿ ïî-äîðîñëîìó. Êàæó «ìè», òîìó ùî é äîñ³
íå â³äîêðåìëþþ ñåáå (³ íå çáèðàþñÿ) â³ä ãó-
ìàí³òàðíîãî ôàêóëüòåòó. Òîìó, êîëè ìåíå çà-
ïèòóþòü, ÷è íå øêîäóþ ïðî ïåðåõ³ä íà ³íøó
ïîñàäó, ÿ ïðîñòî ïîñì³õàþñÿ. Îö³íþþ ñèòó-
àö³þ òàê: ñüîãîäí³ â óí³âåðñèòåò³ º ³íøà
ä³ëÿíêà ðîáîòè, äå ìî¿ çíàííÿ é äîñâ³ä ìî-
æóòü çíàäîáèòèñÿ. Òàêîæ ñïîä³âàþñÿ áóòè
êîðèñíîþ ³ ð³äíîìó ãóìàí³òàðíîìó.

ÏÎ×ÀÒÊ²ÂÅÖÜ,
À ÂÆÅ Ç ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ
Ñåðåä òèõ, êîãî ç ïîâíèì ïðàâîì ìîæíà ââàæàòè «áàòüêàìè» íîâîíàðîäæåíîãî ôà-

êóëüòåòó,  êàíäèäàò ô³ëîñîôñüêèõ íàóê, äîöåíò, íà ìîìåíò ñòâîðåííÿ ôàêóëüòåòó
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ñîö³îëîã³¿, ïîë³òîëîã³¿ òà ïðàâà Í³íà Äìèòð³âíà ÑÂ²ÒÀÉËÎ. Çà ¿¿ áåç-
ïîñåðåäíüî¿  ó÷àñò³ ñüîãîäí³øí³é þâ³ëÿð ç�ÿâèâñÿ íà ñâ³ò, íà ¿¿ î÷àõ çðîñòàâ ³ ìóæí³â, áî
æ ñàìå âîíà ñòàëà éîãî ïåðøèì äåêàíîì. Òîìó ñàìå ¿é, òåïåð óæå ïðîðåêòîðó ÑóìÄÓ ç
íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè, ³ íàäàíî ïåðøå ñëîâî â öüîìó ÷èñë³ «Ðåçîíàíñà», ïðèñâÿ÷åíî-
ãî ï�ÿòèð³÷÷þ ãóìàí³òàðíîãî...

*
Станом на 01.01.05 р. кількість співро-
бітників – 130 чоловік. Питома вага ви-
кладачів із ученим ступенем та вченим
званням – 33,6%. На окремих кафедрах
цей показник більш високий: кафедра
політології, соціології та права – 87,5%,
кафедри філософії та історії – по 80%.
*
В аспірантурі у 2004 році навчалося 11
чоловік (2 – у заочній). У докторантурі –
1 чоловік. О.Г. Ткаченко (кафедра жур-
налістики та філології), В.Б. Звагельсь-
кий (кафедра історії) та Л.М. Кудояр
(кафедра політології, соціології та
права) провели належну роботу, яка
дозволяє сподіватися, що найближчим
часом вони захистять докторські ди-
сертації. Над останніми працюють та-
кож В.О. Артюх, (кафедра філософії),
В.М. Власенко (кафедра історії) та І.К.
Кобякова (кафедра перекладу). За ми-
нулий рік захищено одну кандидатську
дисертацію (Л.В.Теліженко, кафедра
історії) та дві – підготовлено до захисту
(Н.В. Чубур, кафедра історії, І.О. Буш-
ман, кафедра філософії).
*
Уже кілька років поспіль факультет про-
водить набір студентів на межі ліцен-
зійного обсягу. Це дозволяє мати висо-
кий конкурс навіть на повноплатні місця
та покращити якісний склад студентів,
призводить до збільшення їхнього кон-
тингенту. Минулого року відкрито нову,
особливо популярну сьогодні серед
молоді спеціальність – «Журналістика». 
*
На факультеті навчається 669 сту-
дентів, у тому числі: «Переклад» – 56%,
«Правознавство» – 40%, «Журналісти-
ка» – 4%. Більша половина з них (56%)
– із Сум, майже 40% – із Сумської об-
ласті, решта – з інших областей (пере-
важно з Полтавської та Чернігівської).
Серед райо-нів області лідирують
Сумський, Шосткинський та Коно-
топський. Більше 90% випускників-пе-
рекладачів, які навчаються за держав-
ний кошт, – працевлаштовуються.
*
На факультеті викладається більш ніж
150 навчальних дисциплін. На всіх ка-
федрах заняття проводяться україн-
ською мовою. Секція правознавства та
кафедра журналістики забезпечені ме-
тодичними розробками для проведен-
ня практичних занять, курсового про-
ектування на ІРС на 100%. По інших ка-
федрах цей показник складає 90-95%.
Кафедра політології, соціології та пра-
ва на 100% забезпечена підручниками,
навчальними посібниками, конспекта-
ми лекцій.
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