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Новий рік на добрі справи
рави
добрим людям на здоров’я!
ров’я!
Рік, що минає, починався з однієї
вершини математичного Монблану,
яку підкорила випускниця КНУ
Марина В’язовська, а завершується
іншою. Між ними були високі позиції
Університету в міжнародних освітніх
рейтингах і переконливіший за них
найвищий в Україні конкурс серед
абітурієнтів, успішні захисти
дисертацій науковців КНУ

в українських та закордонних
університетах. Наші студенти
перемагали на міжнародних фахових
змаганнях і отримували престижні
гранти. Наші винаходи підкорювали
журі конкурсів, сторінки рейтингових
видань і уяву світової наукової
спільноти. Руками наших науковців
на наших очах уже сьогодні
здійснюються реформи державного
будівництва та наукової галузі
України, імплементація Болонської
системи та пошуки мирного
врегулювання збройного конфлікту
на Сході.
2017 року, як і завжди,
студентами КНУ стали найкращі
випускники українських шкіл.
Не мине й кількох років, як вони
зможуть продовжити усі добрі справи
вихованців своєї alma mater!
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Святкове вітання ректора

P 13 грудня – ректор Леонід
Губерський зустрівся з координатором програми Турецького
агентства зі співробітництва
та координації («ТІКА») при
Кабінеті Міністрів Турецької
Республіки Хаджи Байрамом
Болатом та його заступницею
Бабайігіт Шеймою-Февзіс.
P 11 грудня – студенти КНУ
стали учасниками публічної панельної дискусії «Безпека для
України» з провідними світовими
експертами галузі: міністром оборони США (2015-2017) Ештоном
Картером, Верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (19972000) Веслі Кларком та Головою
правління Інституту вивчення війни (США) Джеком Кіном.
P 8 грудня – урочисте відкриття другого класу Авторизованої
Мережевої та інформаційної
Академії Huawei в КНУ.
P 8 грудня – команда студентів факультету психології КНУ
виборола перемогу у Міжнародній студентській олімпіаді з психології «ПсіОлімп-2017», що проходила в Мінську (Білорусь).

P 6 грудня – публічна лекція
голови Офісу Ради Європи в
Україні Мортена Енберга в Червоному корпусі КНУ. Захід завершився жвавою дискусією за
участю викладачів, аспірантів і
студентів. Ректор Університету
Леонід Губерський і декан юридичного факультету Іван Гриценко обговорили з поважним
гостем перспективи подальшого
плідного співробітництва.
P 6 грудня – святковий концерт з нагоди відзначення Дня
Збройних Сил України у Мистецькому салоні КНУ.

P 5-6 грудня – змагання з важкої атлeтики в Навчально-спортивному комплeксі Унівeрситeту
завeршили спортивні події пeршого сeмeстру 2017/2018 навчального року.
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Шановні студенти, аспіранти,
викладачі й співробітники
Університету, друзі та колеги!
У переддень новорічних свят
звертаюся до вас не лише з привітаннями, а й зі словами вдячності

за ту роботу, яку ми виконали всім
колективом у році, що минає. Із приємністю і гордістю скажу: ми можемо пишатися результатами нашої
праці.
Університет і цього року здолав
усі перешкоди, які поставали на його
шляху, і здобув хороші результати.
Він залишається лідером вищої освіти в Україні і покращує свої позиції
у світових рейтингах, до яких долучився 4 роки тому. Цього року ми
підготували понад 6 тисяч бакалаврів і магістрів, у тому числі велику
групу фахівців для зарубіжних країн.
Натомість зарахували на 1 курс до
бакалаврату і магістратури понад
8,5 тисяч молодих людей, у тому
числі понад 350 іноземців. Конкурс при
вступі до Університету цього року
був найвищим серед усіх ВНЗ України.
Ми пишаємося тим, що навчатися до
нас приходять випускники шкіл із найвищими результатами ЗНО.

Звичайно, попереду в нас велика
робота. Вимоги до випускників університету щороку зростають, це
означає підвищення вимог і до нашого викладацького складу. Ми повинні
нести студентам найновіші знання
в різних галузях науки. Тоді наші випускники будуть конкурентоспроможними фахівцями на світовому
ринку праці.
Дорогі мої друзі й колеги! Вітаючи
всіх вас, хочу побажати всім доброго здоров’я, благополуччя й добробуту у ваших родинах. Бажаю, щоб
всі діти радували батьків своїми
успіхами і щоб у кожній оселі якомога
швидше запанував мир і спокій. Слава Україні!
З Новим роком!
З Різдвом Христовим!
З повагою
та найкращими побажаннями,
ректор Леонід ГУБЕРСЬКИЙ

Зустріч крізь століття
Вони жили і писали в різний час і на
різних континентах, але їх об’єднувало спільне покликання – письменство, і важлива мета – захист
свого народу. Сьогодні два письменники світової величини – Тарас Шевченко і Ду Фу – стали пліч-о-пліч на
одній українській землі.

тарних питань В’ячеслав Кириленко,
проректор з міжнародних зв’язків Петро Бех, представники Відділу міжнародного співробітництва, Відділу по

роботі зі студентами, співробітники
Центру комунікацій, Інституту філології КНУ і, звісно, молодь Шевченкового
університету.

Із нагоди 25-тої річниці встановлення
дипломатичних відносин між Україною
та Китайською Народною Республікою,
задля поглиблення діалогу між культурними і мистецькими столицями та зближення двох націй 14 грудня 2017 року
у Ботанічному саду ім. О. Фоміна КНУ
пройшла урочиста церемонія відкриття
скульптур українському генію – Тарасу
Шевченку, та співцеві китайського народу – Ду Фу.
В урочистостях взяли участь ректор
КНУ академік Леонід Губерський, Надзвичайний і Повноважний Посол КНР
в Україні Ду Вей, відомий китайський
скульптор, директор Національного
художнього музею Китаю, автор композиції двох мислителів У Вейшань,
віце-прем’єр-міністр України з гумані-

Більше, ніж дипломатія

До 10-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Суверенним Мальтійським Орденом в Інституті міжнародних відносин КНУ провели
спільну конференцію «Гуманітарна дипломатія Суверенного Мальтійського
Ордену та роль Церков у вирішенні
конфліктів». До заходу долучилися
представники церков та організацій, що
допомагають жертвам збройного конфлікту на Донбасі, внутрішньо перемі-

щеним особам та людям, які опинилися
у скрутних умовах.
Мальтійський Орден – дуже впливовий та особливий суб’єкт міжнародного права, з яким мають дипломатичні
відносини понад 100 держав світу. А
ще Орден – найстаріша благодійна організація світу, яка впродовж дев’яти
століть допомагає жертвам різних кризових ситуацій, у тому числі збройних
конфліктів.

Із доповіддю на конференції виступив
Надзвичайний і Повноважний Посол Суверенного Мальтійського Ордену в Україні Антоніо Газзанті Пульєзе ді Котроне,
представники церков різних конфесій і
міжнародних організацій («Карітас Україна», Міжнародний Комітет Червоного
Хреста, Представництво ЮНІСЕФ в
Україні). Про роль релігійного фактору
в міжнародних відносинах, вплив збройних конфліктів на міжнародні зобов’язання держав у сфері захисту прав людини говорили науковці ІМВ.
Дипломатія є найважливішим чинником вирішення конфліктів, але не
єдиним. Україні в умовах збройного
конфлікту сьогодні вкрай потрібні такі
посередники, які завдяки своїй нейтральності можуть виступати третьою
стороною для пошуку точок дотику.
– В українському суспільстві, – коментує організатор конференції, координатор з наукової роботи ІМВ Антон
Кориневич, – спостерігається найвищий рівень довіри до церков, тож їхня
участь у пошуку мирних варіантів вирішення конфлікту дуже важлива. Адже
там, де самої тільки дипломатії не вистачає, можна задіяти третю сторону,
що сприятиме подоланню конфлікту.
Нею можуть бути релігійні організації,
що користуються довірою в суспільстві.
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Молекулярна інтрига

На сторінках одного з найбільш
престижних міждисциплінарних наукових видань світу – журналу Nature
Communications – вийшла стаття, присвячена ролі деяких рецепторів у патогенезі запалення шкіри та пов’язаних із
цим симптомів. До складу міжнародного колективу авторів роботи увійшов завідувач кафедри біофізики та медичної
інформатики ННЦ «Інститут біології та
медицини» КНУ, професор Олександр
Жолос.
Робота одразу привернула увагу світової наукової спільноти і увійшла до
списку «публікація тижня» (28 жовтня –
3 листопада 2017 р.) на форумі дослідників болю під егідою міждисциплінарної асоціації The American Pain Society.
Благородною метою спільноти є поєднання зусиль науковців і клініцистів для
позбавлення людства від страждань,
пов’язаних із болем.
Науковці групи професора Жолоса
давно вивчають механізми запалення
та болю. Паралельно з цими фундаментальними дослідженнями у співпраці з ученими України, Великої Британії, США та Франції вони створюють
ліки нового покоління – фармакологічні
модулятори TRP-каналів. Порушення
сигналізації на цьому рівні може бути

P 4 грудня – ректор КНУ Леонід Губерський зустрівся з
Главою представництва ЄС в
Україні Хьюгом Мінгареллі. Обговорювали майбутні проекти, входження України в Європейський
Союз, перспективи співпраці з
КНУ у рамках програми ЄС Еразмус+. Хьюг Мінгареллі зустрівся і
зі студентами Університету, яким
прочитав лекцію.

першопричиною хронічного болю й запалення.
– Шлях від фундаментальних знань
до їхнього практичного застосування в
медицині пройти дуже непросто, – зізнається Олександр Жолос. – Усім відомо,
що багато різних технічних пристроїв,
які оточують нас у повсякденному жит-

ті, живляться й керуються електрикою.
Але не всі знають, що електричні сигнали виникають також і в клітинах нашого організму, і вони впливають на всі
процеси життєдіяльності. А от завдяки
фармацевтичній дії на TRP-канали вдається активізувати організм людини на
клітинному рівні.

Українсько-австрійські студії

Творчі стосунки, що склалися між
науковцями Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
й Віденського університету, знаходять
добре продовження на терені викладання фахових предметів українськими
й австрійськими професорами у Відні
та Києві.
Відомий дослідник історії української
мови, її функціонування у взаємозв’язках з іншими мовами, віднедавна – почесний доктор нашого Університету,
Міхаель Мозер люб’язно ділиться своїми знаннями на лекціях і семінарських
заняттях зі студентами-філологами
Київського університету. А ще професор Мозер – активний учасник культурно-освітніх і наукових заходів, що проводяться в Інституті філології, зокрема
міжнародної
наукової
конференції
«Мова як світ світів: граматика і поетика текстових структур», яку щорічно
організовують викладачі кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Інституту філології.
Зі свого боку, викладачі кафедри долучаються до роботи наукових конференцій, які відбуваються у Віденському університеті, проходять там стажування. А
нещодавно з Відня повернувся завідувач
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кафедри професор Анатолій Мойсієнко,
який читав лекції студентам Інституту
славістики австрійського університету, зокрема з актуальної проблематики
сучасної української лінгвопоетики. На
зустрічах із викладачами Інституту сла-

вістики та його директором, відомим
популяризатором української культури
в Австрії, професором Алоїзом Вольданом ішлося про подальше налагодження контактів, співпрацю між викладачами й студентами обох ВНЗ.

P 4 грудня – Указом Президента України орденом «За заслуги»
ІІІ ступеня нагороджено проректора з науково-педагогічної роботи КНУ Володимира Бугрова
та співробітника науково-дослідної частини Василя Павлова, а
завідувачу кафедри ІМВ Віктору
Муравйову присвоєно почесне
звання «Заслужений працівник
освіти України».
P 30 листопада – під час
офіційного візиту проректор з
наукової роботи Карлового університету (Чехія), професор Ян
Конвалінка зустрівся з ректором
Леонідом Губерським, проректором Петром Бехом, співробітниками НДЧ і Наукової бібліотеки
ім. М. Максимовича.
P 28 листопада – студентка
географічного факультету Катерина Смаль стала переможницею конкурсу Голос КНУ-2017 і
визнана володаркою золотого
голосу року.

Чим зацікавити Кембридж?
Унікальна монографія українських
науковців вийшла друком у британському видавництві Cambridge Scholars
Publising під редакцією професора ІМВ
Антона Філіпенка. Її історія розпочалася з симпозіуму «Соціальна солідарна
економіка – український вибір», який
проходив у лютому 2016 року в Інституті міжнародних відносин. Тема заходу
викликала такий резонанс у науковому
світі, що невдовзі згадане видавництво
звернулося до організаторів із пропозицією видати монографію за темою
дискусії. Доповіді учасників симпозіуму
і покладені в основу видання.
– Соціальна солідарна економіка –
явище світового масштабу, – пояснює
професор Антон Філіпенко. – Особливої актуальності вона набуває в Україні
сьогодні, коли ми говоримо про децентралізацію, соціально відповідальний
бізнес і субсидіарність економіки.
Дослідження авторів монографії послідовно доводять, що соціальна солідарна економіка має глибоке коріння

в українському суспільстві та хороше
теоретичне підґрунтя для успішного
розвитку.
Видання побачило світ цієї осені і
вже отримало позитивні відгуки. Так,
канадійські колеги запропонували провести скайп-інтерв’ю за матеріалами
монографії українських науковців. Професор Антон Філіпенко отримав запрошення до міжнародної редакційної
ради видавництва Cambridge Scholars
Publising і пропозицію укласти наступну
монографію – цього разу за матеріалами міжнародної наукової конференції
«Продуктивна спроможність нації», яка
пройшла в ІМВ навесні. А нещодавно
Антон Сергійович став ініціатором створення першого в Університеті навчально-наукового Центру міждисциплінарних досліджень «Синтез» – ще одного
тренду сьогоднішнього світу, у якому
мононаука неухильно поступається
своїми позиціями інтеграційним науковим стратегіям, здатним знайти відповіді на глобальні виклики епохи.

P 24 листопада – Університет
юних правознавців КНУ у рамках
святкування Всесвітнього дня
дитини долучився до ініціативи ЮНІСЕФ «Найбільший урок
у світі». У заході взяли участь
майже 200 школярів, а також їхні
вчителі та батьки.

P 24 листопада – благодійно-просвітницька акція «Свічка
пам’яті» в Головному корпусі
КНУ за участі ректора Леоніда
Губерського, міністра культури
України Євгена Нищука, народних артистів України.
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Подвійний
диплом:

ключові аргументи «за»
Провідні університети світу пропонують освітні і наукові програми, які передбачають одержання
двох дипломів або спільного диплома, виданого обома університетами-партнерами. У КНУ працює
низка спільних освітніх та наукових програм з іноземними закладами вищої освіти (в ІМВ, ІЖ, ІФ, на
факультетах соціології, географії,
хімічному, фізичному, механіко-математичному, юридичному та економічному).
Про переваги спільних програм для студентів розповідає професор юридичного факультету, де з 2013/2014 навчального року успішно реалізується спільна магістерська програма з Університетом імені Миколаса Ромеріса (Вільнюс, Литовська республіка) «Україно-європейські правничі студії»,
Юлія ВАЩЕНКО.
Такі програми – не лише можливість
цікаво провести час в іншій країні та отримати, окрім диплома свого вишу, ще і
диплом закордонного ВНЗ або спільний
диплом. До аргументів «за» слід віднести, передусім, підготовку за інтегрованим інноваційним навчальним планом,
розробленим спільно декількома вишами з використанням кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду.
Які можливості відкривають
спільні програми
для університетів?
Успішні спільні програми за участі іноземних вишів – це, передусім, результат поєднання сильних сторін освітньої
та дослідницької діяльності партнерів.
Такі програми дозволяють підвищити
якість освітніх послуг, поглибити міжнародну співпрацю ВНЗ, отримати доступ
до бази знань партнера та його дослідницьких мереж, розширити цільову аудиторію студентів, збільшити прибуток
вишу за рахунок залучення іноземних
студентів, покращити можливості працевлаштування випускників. Усе це
сприяє покращенню репутації та зміцненню позицій закладу вищої освіти на
національному та міжнародному рівнях.
Які переваги забезпечує участь
у спільних програмах викладачам?
Це й вивчення зарубіжних підходів
до змісту навчальних дисциплін, опа-

нування різних методів навчання та
викладання, здобуття досвіду роботи з
іноземними студентами, встановлення
нових професійних контактів.
Що потрібно для створення
успішної спільної програми?
Для того, щоб спільна програма стала конкурентоспроможною, вона має
бути унікальною, надавати студентам
ті знання, навички й можливості, які
вони не змогли б отримати, навчаючись тільки в одному університеті
певної країни. Спільні програми – це
й кращі перспективи, і більше навантаження, і серйозна відповідальність.
Тож прийняттю рішення про запровадження спільної програми має передувати ретельний аналіз сильних та
слабких сторін партнерів, можливостей та загроз для її успішної реалізації. Особливу увагу слід звернути на
вимоги національного законодавства
країн університетів – потенційних партнерів, зокрема, акредитації програми,
терміни навчання та академічної мобільності, процедуру відбору студентів, мову навчання тощо.
Програма вимагає від партнерів
спільних зусиль не тільки на етапі її
розробки й запровадження, а й під час
реалізації, включно з необхідністю її
постійного розвитку, просування, моніторингу ринку праці й працевлаштування випускників, проходження процедур
зовнішнього забезпечення якості тощо.

Успіх спільної програми залежить від ступеня зацікавленості й активної
участі всіх ключових суб’єктів – адміністрації вишів, викладачів, студентів. При цьому роль студентів у спільних програмах з іноземними закладами вищої освіти надзвичайно важлива. З одного боку, саме вони отримують найбільше переваг від інтернаціоналізованої «спільності» програми,
а з іншого – створюють додану вартість програми як талановиті активні
студенти, а в майбутньому – випускники, конкурентоспроможні на національному й міжнародному ринках праці.
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Я можу
врятувати життя!
Нещасні випадки, травми та хвороби можуть раптово трапитися з нами в
будь-якому місці. Тому оперативність
надання допомоги часто залежить від
людей, які перебувають поруч із постраждалим (члени сім’ї, колеги, перехожі), особливо якщо вони володіють
навичками надання першої допомоги.
Університет підтримав ініціативу Відділу по роботі зі студентами та підписав договір про співпрацю з Київською
міською організацією Товариства Червоного Хреста України, одним із пріоритетних напрямків діяльності якого є
навчання населення навичкам надання
першої допомоги. У тренінговому центрі організації «Школа першої допомоги» студенти КНУ здобудуть практичні
знання з комплексу необхідних заходів,
спрямованих на збереження життя та
здоров’я постраждалого до моменту
надання кваліфікованої медичної допомоги.
Найближчим часом у рамках тематичного навчання для студентів Університету буде підготовлено тренерів, які в
подальшому проводитимуть двогодинні
майстер-класи з першої допомоги для
всіх охочих, а також спеціалістів, які
мають право готувати самих тренерів і

сертифікувати слухачів майстер-класів.
Важливість такого навчання вже усвідомили перші 73 учасники проекту, з
яких 8 прагнуть досягнути майстерності
тренерського рівня, а 10 представників
різних факультетів готові проводити
майстер-класи з першої допомоги. Усі
зареєстровані учасники вже пройшли
первинну підготовку й одержали відповідні сертифікати.
Ксенія Яремійчук,
студентка факультету соціології:
– Мої враження від пройденого навчання абсолютно позитивні. Тепер я
знаю, що можу врятувати життя! Вважаю, що такі навички потрібні всім,
адже неможливо передбачити, що
може статися наступної миті. Краще
бути підготовленим, а не вибудовувати
навколо себе стіну зі знаного постулату
«зі мною такого не станеться». Я хочу і
буду доносити до людей те, як важливо
володіти навичками першої допомоги.
Вдячна Університетові та Червоному
Хресту за можливість безкоштовно
пройти таку підготовку. Хочеться побажати усім причетним до цієї прекрасної
ідеї подальшого натхнення і розвитку,
адже ми будуємо цей світ власноруч.

Підтримуючи
традиції
Сергій ЯНЧУК,
доцент Інституту філології
Нещодавно Рух сприяння територіальній обороні України проводив
масштабні навчання «Рух100. Верес»
у Броварському районі Київської області. Знаменно, що вперше у навчаннях
такого масштабу й значущості взяли
участь найбільш активні й вмотивовані студгвардійці Василь Ютовець, В’ячеслав Масний, Лада Клочко та Сергій Янчук, голова Координаційної ради
Студентської гвардії КНУ. Це свідчить
про хороший рівень підготовки наших
студгвардійців, адже їм довірили виконувати завдання разом із досвідченими
членами територіальної оборони, більшість із яких проходили дійсну військову службу, та брали участь у бойових
діях на сході України. Студгвардійці
вкотре доводять, що у стінах Шевченкового університету продовжуються
славетні традиції захисників свободи
та державності України, основу яких
заклали овіяні безсмертною славою захисники Крут.
Також уперше було залучено студентів одного зі спеціалізованих київських
вишів, які виконували роль науковців
і випробовували спеціальне облад-

нання в польових умовах. Це доводить, що участь у заходах територіальної оборони можлива і у вигляді
наукових досліджень, спрямованих на
підвищення обороноздатності нашої
країни.
Студгвардія КНУ не втрачає надії отримати приміщення для зберігання документації, майна та проведення лекторіїв. У переддень 100-річчя пам’яті
Героїв Крут (а серед них були й студенти-добровольці Київського університету
Святого Володимира), хочеться вірити,
що про військово-патріотичне виховання студентської молоді ми згадуватимемо не лише під час ворожої навали
й продовжимо підтримувати бойові
традиції наших славних попередників
військовою підготовкою та плідною науковою роботою.
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Читач року.
Як це було?
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Лекторій
для юних хіміків
На хімічному факультеті стартував новий навчальний проект
– «Лекторій для юних хіміків». Він
є унікальною можливістю для учнівської молоді осягнути хімічний світ
у всій його красі та логічній довершеності.
У програмі Лекторію – тематичні
лекції з основних розділів хімії. Заняття проходять в інтерактивній
формі й супроводжуються неодмінним для природничників експериментом, завдяки чому слухачі легко
сприймають, розуміють і засвоюють найскладніші розділи хімії. До
проведення лекторію долучилися
ентузіасти різних верств факультетської спільноти: від професорів
до молодих науковців і студентів.

Наталя СТАРОДУБ
Наприкінці року в Науковій бібліотеці
ім. М. Максимовича відзначали найерудованіших читачів серед студентів, аспірантів, професорсько-викладацького
складу та серед партнерів закладу, які
активно поповнюють бібліотечні фонди.
Церемонія «Читач року» поєднала урочисту частину з благодійністю та веселими змаганнями.
– Конкурс задумали для того, щоб у
світі панувала справедливість: відзначають найкращі рукописи, книги, видавців і бібліотекарів, а от головна особа
– читач, довкола якого крутиться вся
наша галузь, – залишалася до сьогодні невідзначеною. Конкурс проводимо
вперше, проте на майбутнє плануємо
вивести його на всеукраїнський рівень
і визначати найкращого читача серед
усіх університетських бібліотек, – пояснив директор бібліотеки Олег Сербін.
Серед цьогорічних номінантів – студенти й аспіранти історичного, юридичного та хімічного факультетів, представники Інституту філології та інших
підрозділів Університету. Загалом університетській спільноті дісталося 20
статуеток у номінації «Найкращий читач» для студентів і аспірантів, а також

14 статуеток для професорсько-викладацького складу в номінації «Почесний
читач». Окремою відзнакою нагороджували партнерів бібліотеки, які активно
поповнюють бібліотечні фонди й допомагають у проведенні безлічі цікавих
заходів.
– Церемонія є підведенням певних
підсумків і висловленням подяки читачам. Хочемо показати нашим відвідувачам, що цінуємо їх і любимо, що
помічаємо їх, і нам дуже важливо, коли
вони до нас приходять і користуються
нашими фондами, – утаємничила у задум події завідувачка відділом бібліотеки Марина Петрушина.
В урочистостях із відзначення найкращих читачів взяли участь заступник
Міністра освіти і науки України Максим
Стріха, поет і почесний професор Університету Іван Драч, Народний артист
України Анатолій Матвійчук та інші публічні особи.
– Бібліотеки переживають свій ренесанс. І це особливо помітно в найкращій
бібліотеці найголовнішого Університету
країни, бо тут навіть увечері працюють
читачі, готують свої наукові роботи. Тож
нехай живуть книги, бібліотеки й читачі!
– виголосив у вітальному слові Максим
Стріха.

Нові легіонери
історичного
Середину грудня на історичному факультеті відзначали суботнім фестивалем Legio Historica, який організували
студенти за підтримки адміністрації
історичного факультету замість традиційних Днів відкритих дверей. Локацію
переповнювали не лише допитливі
школярі, студенти-історики й гумані-

тарії, які навідалися сюди послухати
виступи шанованих експертів, а й історичні реконструктори в одностроях
доби козаччини й часів Другої світової
війни.
– Київ – місто, де завжди цікаво, це
місто-музей, місто-історія. Саме тому
варто для навчання обирати саме столичний Університет імені Тараса Шевченка. Про історичний факультет, як
про гарну жінку, можна говорити до безкінечності, – розставив акценти декан
факультету Іван Патриляк.
А от про саму ідею заходу й плани
щодо продовження гарної історичної
традиції оповів Валерій Зінченко, в. о.
голови Студпарламенту факультету,
один із ініціаторів проведення фестивалю Legio Historica:
– Виникла ідея зробити фестиваль,
на якому будуть різні локації, різні панелі, різні виступи, цікаві лекції. Вирішили
почати просто зараз, готувалися два
місяці, в оргкомітеті нас було четверо.
Студентам часто хочеться щось покращити у лекційному матеріалі, послухати
істориків зі всієї України. Плануємо, що
такий захід стане традицією, певною
платформою для постійного спілкування, яке стане корисним для всіх. А для
випускників це хороший привід повернутися до alma mater.

Розповідає доцент
хімічного факультету
Ольга Хиля:
Організовуючи Лекторій, ми врахували досвід альтернативних навчальних
проектів, які вже існують в Університеті: із 2012 р. ННЦ «Інститут біології
та медицини» проводить літню Всеукраїнську біологічну школу для обдарованих учнів «Від теорії до практики
один крок», у 2015 р. на юридичному
факультеті було створено «Університет юних правознавців», із 2017 р. на
фізичному факультеті працює «Лекторій з фізики».
Слухачі тематичного проекту для
юних хіміків – учні середніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій і коледжів
Києва та області (м. Ірпінь, Буча, Бориспіль, Бровари, Макарів та ін.), інших
міст України.

Демид Мілохов,
асистент хімічного
факультету:
На першій зустрічі, що в листопаді відбулася у самому серці нашого факультету – Великій хімічній аудиторії, – слухачі Лекторію отримали потужний заряд
енергії та запалу від декана факультету
Юліана Воловенка, професорів Володимира Амірханова та Василя Пивоваренка (члена журі Всеукраїнського турніру
юних хіміків), а під час лекції доцента
Ольги Хилі «Світ хімії» окреслили для
себе найближчі наукові горизонти. На
наступних заняттях професор Амірханов розкрив для слухачів таємниці
будови атома. А наприкінці заняття на
учасників очікував експериментальний
фінал – «Промінь світла у темному
царстві», що продемонстрував особливості взаємодії речовин зі світлом.
Надалі наші слухачі намагалися
з’ясувати все (або майже все), «Що
приховує Періодична система?». За
допомогою «Погляду із XXI століт-

тя» юні хіміки усвідомили, які цінні та
цікаві факти приховані у Періодичній
системі, – і тепер мають універсальний ключ до всіх її елементів! Школярі
мали чудову нагоду експериментально
перевірити справедливість закону під
час аналізу поведінки таких яскравих і
багатогранних «особистостей» періодичної системи, як галогени, та відчути
темпераменти різних металів. І навіть
встигли зазирнути у технологію перших
фотографічних процесів.

Вікторія Москвіна,
голова Ради молодих
учених факультету:
Лекція «Взаємодія атомів – мистецтво створення молекул» допомогла
учасникам розібратися у механізмах
міжатомних стосунків й експериментально проаналізувати всі причинно-наслідкові закономірності.
З’ясовуючи енергетичні характеристики, можливості та реальні зразки речовин із певним типом зв’язку,аудиторія
активно включалась у наукові дискусії,
під час яких народжувалась істина.
Присутні на власні очі переконалися у
великій ролі «консолідації зусиль» на
прикладі впливу водневих зв’язків на
властивості речовин. Побачили моделі
реальних кристалічних ґраток, а також
величезні кристалічні утворення! Ну, і
як грім серед ясного неба під час лекції
у передостанній день осені у Великій
Хімічній аудиторії випав справжній «Золотий дощ».
І це – тільки початок! Попереду наших
юних хіміків чекає ще багато цікавої
творчої роботи разом із викладачами.
Сподіваємося, що цей проект сприятиме розширенню світогляду учнівської
молоді (адже успішна людина – багатогранна людина) і допоможе кожному
свідомо обрати майбутній життєвий
шлях! Саме такі мотивовані науковці у
подальшому формуватимуть потужну
інтелектуальну й промислову еліту нашої держави!
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2017-й:
запам’ятаємо
його таким
v Утретє за рік отримала престижну
премію математичного світу випускниця КНУ Марина В’язовська. Премія Салема, Дослідницька нагорода Інституту
Клея (яку присуджують за розв’язання
задач тисячоліття) і остання – SASTRA
Ramanujan Prize – відзначили внесок
Марини у розв’язання задачі, що понад
400 років не давала спокою математикам. Вона стосується оптимального пакування куль у просторі і вперше була
поставлена ще Йоганном Кеплером.
Марина запропонувала рішення для
розмірностей 8 і 24.

v Поки Україна поволі наближається
до ратифікації Римського статуту, університетські вихованці вже підкорюють
сувору аудиторію самого Міжнародного
кримінального суду (МКС) у Гаазі. «Найкраща команда, що представляла сторону обвинувачення» – таку нагороду
головного світового конкурсу з міжнародного кримінального права (ICC Moot
Court Competition) привезли студентки
ІМВ Анастасія Моїсеєва, Єлизавета
Демиденко, Лариса Радченко та Людмила Маляренко. Для них це не перші
змагання із судових дебатів, однак перший серйозний успіх – команду визнано
найкращою у своїй номінації з-поміж 63
збірних з усього світу!

v Обкладинку американського журналу Animation Magazine прикрасила
наша Мавка – та сама героїня Лесі
Українки. У складі знімальної групи
українського проекту «Мавка. Лісова
пісня» працювали викладачі кафедри
фольклористики КНУ: вони допомагали
інтерпретувати українські міфи, звичаї
та обряди в унікальному анімаційному
світі «Мавки».

Враження року
Олена Добржанська,
директор Центру
комунікацій

Оксана Мацько,
доцент Інституту
філології

v Серед тисячі молодих сакур, висаджених по всій країні цієї весни з нагоди Року Японії в Україні, будуть і 20
університетських дерев, що додаватимуть відтепер ще більше весни нашому
Ботанічному саду імені О. Фоміна. До
церемонії висаджування національного
дерева Країни сонця, що сходить, долучилися Посол Японії в Україні Шігекі
Сумі та ректор КНУ Леонід Губерський.

v Міжнародний день музейних селфі
студенти Шевченкового університету
провели у Національному музеї Тараса
Шевченка! І напружений графік зимової
сесії тому не завада. Якщо один із найбільших літературно-художніх музеїв
Європи приєднався до міжнародного
проекту Culture Themes і пропонує скористатися своїм простором для незабутнього селфі на фоні робіт Кобзаря
чи унікальних експонатів – студенти
КНУ радо відгукнулися і досхочу нафотографувалися у залах музею.
Цього дня рідкісні експонати, яким
зазвичай протипоказано спілкування
з гаджетами, фігурували на багатьох
світлинах любителів селфі, адже мета
флешмобу, до якого приєдналися 10
столичних музеїв, – привернути увагу
відвідувачів до музейного простору.

вперше взяв участь у конкурсі «Громадський проект», де представив розробку інноваційної лабораторії «Smart
Rex», – і виграв його!

Пройдешній рік був яскравим,
стрімким, різноманітним і непередбачуваним. Він минув подарувавши
щастя зустрічей і невтихаючий біль
втрат. Залишивши спогади про неймовірних людей, які попри всі перепони
впевнено йдуть до поставленої мети,
роблять свою справу не вимагаючи
похвал і не розраховуючи на підтримку. Я побачила нову історію та нових
істориків – це захоплює. Студентська
рада при Міністерстві інформаційної
політики з моєї спеціальності виросла до всеукраїнського рівня – завзята
молодь дарує надію. Центр комунікацій сформувався у справжню злагоджену команду, комунікації наповнюються новим змістом – це надихає.
Втомлена, натхненна, підготовлена
до нових труднощів і з дитячими мріями про Свято, що змінює Землю, –
готова до прийдешнього.

Роман Куриленко,
заступник голови
Студпарламенту КНУ

Рік минув у праці й навчанні. Особливою подією для мене став початок
роботи лінгвістичного клубу при кафедрі української мови та прикладної
лінгвістики. Разом зі студентами назвали його «Змовники» (натякаючи
не лише на філологічну складову, а й
певну утаємниченість нашої справи).
«Наша мова – наша змова!» – неофіційне гасло клубу.
«Змовники» – наш простір для спілкування, у якому розглядаємо актуальні теми, запрошуємо до слова
цікавих гостей, а студентам надаємо
можливість презентувати свої перші
наукові здобутки й обговорити їх.
Усім колегам і студентам у році прийдешньому бажаю щастя, здоров’я,
наснаги, натхнення й гарного настрою!
Щоб навчання радувало, а робота
приносила задоволення, щоб тепло
й затишно було в наших домівках, а в
Україні запанував нарешті мир.

Мирослава Пасєка,
методист сектору
працевлаштування

v Весну в ІМВ зустрічали різнобарвними костюмами. У ролі моделей – студенти Інституту міжнародних відносин
КНУ, у ролі модельєрів – Надзвичайні і
Повноважні посли 21 країни світу, акредитовані в Україні. Так розподілилися
учасники показу національних костюмів
світу, ініційованого проектом Outlook,
що працює у галузі культурної дипломатії.
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2017 рік укотре довів, що КНУ – найкращий: численні перемоги наших
студентів на предметних олімпіадах
і турнірах, виступи на міжнародних
конференціях, досягнення в спорті та
мистецтві. 2017-ий – рік значного розвитку студентського самоврядування.
Запеклі обговорення, засідання безлічі комісій, неймовірні свята, соціальні
й екологічні акції, найцікавіші зустрічі
й лекції, успішна кампанія з поселення – усе свідчить, що Студентський
парламент є сучасною високоорганізованою командою, яка дбає про
кожного студента Університету. Що
стосується ФРЕКСу: у 2017 р. тут свої
двері відкрили найбільший в Університеті коворкінг «Лунотека» і пілотний
проект лабораторії робототехніки та
мікроелектроніки «Relab». Уже вдруге цієї осені ми розважалися та будували своє кар’єрне майбутнє два дні
поспіль на «Tetrix IT Festival». КНУ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
С. ДАНИЛЕНКО – шеф-редактор,
І. АНІСІМОВ, П. БЕХ, С. ГРЕЧКА,
Ф. КИРИЛЮК, В. РІЗУН, В. ШАМРАЙ

Усе, що потрібно, – це просто зробити ВИБІР. Мій вибір – моя рідна
alma mater. Ось уже 18 років, як ти
вдихаєш повітря найбільшого скарбу, – скарбу знань. Рік, що минає, був
непростим, але водночас і цікавим,
насичений подіями, новим досвідом,
зустрічами з цікавими людьми, науковими результатами. А скільки ще
всього вражаючого попереду…
Новорічні свята – пора змін, щасливих посмішок і планів на майбутнє.
Нехай Новий рік принесе всім успіх
у справах, щастя в сім’ї і гарний настрій. Бажаю всім віри в себе і свій
колектив, успішного розвитку і великих звершень.

НАД НОМЕРОМ ПРАЦЮВАЛИ:
Л. КІТ, Н. СТАРОДУБ, Г. ЧУЙКО
Дизайн та верстка:
Центр комунікацій КНУ +38-044-239-34-60
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