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«Мені як Президенту потрібна
ваша допомога»

У Президента України Петра Порошенка
є чудова традиція: на порозі історичних рішень
зустрічатися зі студентами своєї alma mater.
Так було на початку судової реформи, коли
восени 2015 року Президент приїздив
до Університету обговорити зі студентами зміни
до Конституції в частині правосуддя.Так сталося
і напередодні імплементації Закону про Вищий
антикорупційний суд: 8 червня 2018 року,
назавтра після прийняття Закону Парламентом,
Президент України на запрошення

ректора Леоніда Губерського приїхав
поділитися враженнями зі студентами –
юристами та міжнародниками.
– Дякую за можливість повернутися
у цю студентську атмосферу, у ці рідні стіни,
де пройшли одні з найщасливіших років
мого життя, – такими словами розпочав
свій виступ випускник нашого Університету
Петро Порошенко.
Докладніше про зустріч – на с.2.
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#КНУ
дайджест
подій
P КНУ імені Тараса Шевченка та НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» розділили першу
сходинку рейтингу ТОП-200 університетів України у 2018 році.
Новий академічний рейтинг вишів «Топ-200 Україна 2018» створили Центр міжнародних проектів «Євроосвіта» у партнерстві з
міжнародною групою експертів
IREG Observatory on Academic
Ranking and Excellence.
P 15 червня – ректор Леонід
Губерський прийняв делегацію
Ланьчжоуського
університету
(КНР) на чолі з ректором Яном
Чун-хуа.

P 14 червня – розширене засідання Президії Спілки ректорів
вищих навчальних закладів України у залі Вченої Ради Університету. Обговорювали проекти законодавчих актів з питань вищої
освіти.
P 14 червня – святкування 15го ювілею Народного ансамблю
української музики «Роксоланія»
кафедри фольклористики Інституту філології КНУ. «Роксоланія»
двічі підтвердила статус «Народного», отримала чимало закордонних та українських нагород,
гідно презентуючи автентичну
українську культуру.
P 13 червня – в ІМВ відбулася фіксація Всеукраїнського рекорду з безперервного читання
української поезії, організованого
Студентською радою при Міністерстві інформаційної політики
України.

P 12 червня – зустріч ректора
Леоніда Губерського з представником Женевської школи бізнесу
(Geneva Business School) Марком Хаттоном.
P 8 червня – Президент України Петро Порошенко зустрівся зі
студентами, аспірантами та професорсько-викладацьким складом Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
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«Мені як Президенту
потрібна ваша допомога»
Президент України Петро Порошенко виступив перед студентами КНУ
– Учора ми зробили те, чого ніхто від нас не очікував настільки швидко – ні від держави, ні від
суспільства, ні від парламенту, ні
навіть від Президента, – зізнався
студентам і викладачам рідного
Університету Петро Порошенко. – Хочу, щоб із цієї зустрічі ми
вийшли з твердим відчуттям –
це наша спільна перемога. Для
мене дуже важливо донести, що
цією перемогою ми з вами маємо скористатися для того, щоб
створити ефективну систему
боротьби з корупцією. Тут мені
як Президенту потрібна ваша допомога. Мені як повітря потрібні ваша підтримка, ваша довіра і
активна участь у цьому процесі.
Впевнений, що разом ми здолаємо
цей шлях.
Петро Порошенко розглядає загрозу
корупції як один із найбільших викликів
існуванню України – не менш важливий, аніж російська агресія, захист суверенітету, територіальної цілісності й
незалежності нашої держави. У своєму
першому після прийняття Закону про
Вищий антикорупційний суд публічному
виступі він розповів студентам про труднощі, які довелося подолати задля проведення всієї антикорупційної програми.
– Дуже важливо, що створено систему нових і модернізовано старі органи боротьби з корупцією,
– підкреслив Президент. – Вони є
абсолютно незалежними і можуть
здійснювати розслідування щодо
будь-кого – міністра, депутата чи губернатора.
Глава держави нагадав і про судову
реформу та зміни до Конституції в частині судоустрою: «Це також те, у що
мало хто вірив. Судова система України свого часу не користувалася довірою громадян. І не залишалося у людей, громадян України, надії на правду,
на право та справедливість. І мені не
залишалося нічого іншого, як зробити
повне перезавантаження судової системи України». Також було оголошено
безпрецедентно прозорий і відкритий
конкурс до нового Верховного суду, на
якому понад тисяча кандидатів пройшли відбір, а нині триває перезавантаження першої апеляційної інстанції.
– Учора представник Ради Європи
заявив, що досвід обрання суддів
ВС є справді унікальним для європейських країн, а саму процедуру
він назвав досконалою, заснованою на найвищому рівні професійної
компетентності і доброчесності. Це
об’єктивна оцінка Ради Європи. І для
мене надзвичайно важливо, щоб ми
мали і надалі такий рівень довіри й
підтримки.
Серед антикорупційних кроків – і кар-

Фото Аліни КАРБАН

динальна зміна системи державних
закупівель. Сьогодні не тільки Україна,
а й увесь світ знає ProZorro – систему
контролю державних електронних закупівель, що забезпечує відкриту участь у
тому числі і малого та середнього бізнесу. Уже рік функціонує система автоматичного відшкодування ПДВ.
Верховна Рада України підтримала президентський законопроект про
створення антикорупційного суду конституційною більшістю у 315 голосів.
На думку Петра Порошенка, це історична подія, адже вона завершує законодавче оформлення антикорупційної
інфраструктури. Тепер починається
дуже ретельна робота з імплементації
законопроекту. З трибуни парламенту
Президент звернувся до міжнародних
організацій із закликом якнайшвидше
підібрати кандидатури експертів. А у
залі Вченої Ради Університету – звернувся до потенційних кандидатів у
судді:
– Я переконаний, що серед них будуть наші випускники. Адже це мають бути висококваліфіковані юристи. А я можу сказати впевнено, що
юристи-випускники КНУ є одними з
найкращих. Чому «одними», бо існує
ще ІМВ і спеціальність «міжнародне
право». І там також є найкращі! Таку
змагальність я тільки вітаю. Ще одна
важлива деталь: суддям бажано
мати й міжнародний досвід.
Президент Петро Порошенко розповів і про інші успішні кроки на шляху
розбудови української державності:
створення в Україні у дуже стислий термін однієї з найбільш ефективних армій
Європи, ратифікацію української Угоди
про асоціацію з ЄС, введення безвізового режиму, покращення інвестиційного клімату.
Уся друга частина зустрічі була присвячена відповідям на студентські запитання. Вони стосувалися і роботи май-

бутнього Вищого антикорупційного суду,
і набуття Україною постійного членства
в ЄС, і Мінських домовленостей, і навіть
штучного інтелекту. Петро Порошенко
не раз відзначав високий рівень підготовки студентів, про який свідчили запитання навіть першокурсників.
Відповідаючи на запитання про людські та фахові якості майбутніх суддів
антикорупційного суду, Глава держави
відзначив:
– Щиро пишаюся тим, що перші
місця на тестуванні до Верховного
суду посіли професори й викладачі
КНУ. Переконаний, що серед суддів
Вищого антикорупційного суду також будуть випускники нашого найкращого Університету. «Найкращий»
– це не реверанс тому, що я тут присутній. Про це переконливо свідчать
останні оприлюднені рейтинги.
Запитання студента з рідного для
Петра Порошенка Інституту міжнародних відносин спонукало Президента до
екскурсу в історію дипломатії і системи
повоєнної безпеки світу. А різницю між
Нормандським форматом і переговорами тристоронньої контактної групи
з мирного врегулювання ситуації на
Сході України студенти Шевченкового
університету відтепер знатимуть із вуст
самого Глави держави – він усе докладно пояснив.

Наприкінці зустрічі Петро
Порошенко ще раз подякував
ректорові Леоніду Губерському й усьому професорсько-викладацькому складу Університету за запрошення, а також
за високий рівень підготовки
студентів:
– Ви – найкращі! Я це дуже
ціную і дуже дякую вам, бо сьогодні все залежить від вас, від
нас із вами!
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На підтримку сильних духом
Лариса КІТ
Світом прокотилася хвиля акцій,
спрямованих на визволення українського режисера Олега Сенцова та інших
заручників російського режиму, яких на
сьогодні, за різними підрахунками, понад 70 осіб. Долучилися до всесвітнього флешмобу і студенти Шевченкового
університету: на різних факультетах і
в інститутах КНУ студенти спонукали
усіх і кожного підтримати українських
політичних в’язнів. Вони переконані:
«Молодь, для якої гуманістичні цінності
є головними, має боротися за життя,
справедливість і свободу. Ми відповідальні за життя бранців Кремля!»
Студенти, викладачі й співробітники
механіко-математичного факультету, Інституту високих технологій, факультетів
соціології, комп’ютерних наук та кібернетики з’єдналися у живий ланцюг перед корпусами із закликом «Save Oleg
Sentsov».

P 8 червня – ректор Леонід
Губерський та в. о. Голови Державної служби зайнятості (Центрального
апарату)
Валерій
Ярошенко підписали Угоду про
співробітництво між Державною
службою та КНУ.
P 6 червня – методологічна
конференція у КНУ з обговорення
змісту юридичної освіти включно
із ЗНО та правничих професій за
ініціативи проректора Володимира Бугрова.

Представники університетської спільноти долучилися до прем’єрного показу
фільму-сповіді політв’язня Юрія Яценка «Сильні духом» у рамках Міжнародного кінофестивалю «Молодість». Учасниками дискусії після показу стали безпосередній
герой стрічки Юрій Яценко, режисер В’ячеслав Бігун, голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко, заступник Міністра закордонних справ
України Василь Бондар, генеральний директор кінофестивалю Андрій Халпахчі,
директорка Європейської кіноакадемії Маріон Дьорінг.
Фільм, присвячений усім українським
бранцям Кремля, розповідає про те,
як сильний духом одинак зумів протистояти системі. Жахлива, як усі будні
полоненого, історія Юрія Яценка все
ж закінчилася поверненням додому.
Понад 70 українських в’язнів РФ нині
можуть переживати такі самі тортури,
про які розповів у фільмі Юрій. Стрічка
В’ячеслава Бігуна не уникає лячних та
огидних подробиць полону – так, аби не
залишити байдужим до його теми будьяке серце. Монологи героя і лаконічна
графіка «Сильних духом» шокують картинами тюремного буття, атмосферою

безнадії та багатогодинними допитами,
здатними зламати будь-кого.
– Коли дивишся такий фільм, відразу
ставиш себе на місце його героя й запитуєш «Чи витримав би я? Що б я робив
у такому випадку?» – висловив загальний настрій Пилип Іллєнко.
– Напевно, мало кому відомо, що доводиться пережити політв’язням, – поділився своїми думками Юрій Яценко.
– Я вважаю, що місія кожного політв’язня, який буде звільнений, – за можливості повідомляти про порушення своїх
прав зовнішньому світові. Це сприятиме звільненню решти незаконно ув’яз-

нених громадян. Тільки міжнародний
розголос та тиск можуть привести до
звільнення політв’язнів.
– Цей фільм треба показувати кожному з європейських лідерів, які збираються говорити з Путіним, – наголосив
Василь Бондар.
Ось уже декілька років на всіх зібраннях Європейської кіноакадемії зберігають вільне місце для Олега Сенцова,
повідомила Маріон Дьорінг: «Ми віримо,
що на наступних церемоніях кіноакадемії він зможе посісти своє місце, і це
буде найкраща церемонія для всіх нас».
– Сподіваюся, що цей показ, дискусія
і наша спільна підтримка будуть почуті, – відзначив Андрій Халпахчі. – Ми
не можемо мовчати. Ми маємо робити
хоча б ту краплину, яка нам під силу.
Я вірю, що Олег Сенцов нарешті буде
з нами. Ми сподіваємося, що всі українські політв’язні будуть на свободі та
зможуть розвивати вільну Україну.

Майданчик для гуманітарного
діалогу
Центр комунікацій
Міжнародні гуманітарні організації
працюють у всіх країнах, які переживають збройні конфлікти. Україна не стала
винятком. Від самого початку російської
агресії на Сході чимало міжнародних
міжурядових та неурядових організацій (ООН, ОБСЄ, Суверенний Мальтійський Орден, Карітас, церкви різних
конфесій) допомагають жертвам збройного конфлікту на Донбасі, внутрішньо
переміщеним особам та людям, які опинилися у скрутних умовах.
Майданчиком для оперативного обміну інформацією та досвідом між організаціями, що виконують таку важливу
гуманітарну місію у нашій країні, знову
став Інститут міжнародних відносин
КНУ. Саме тут за сприяння Посольства
Суверенного Мальтійського Ордену 8
червня 2018 року провели міжнародну
конференцію «Обмін інформацією між
гуманітарними організаціями, що працюють в Україні». За останні півроку
вона стала вже другим спільним науковим заходом ІМВ та Посольства.
Співпраця гуманітарних організацій
має створити у кінцевому підсумку мережу інформаційного обміну та моніторингу, яка б дозволила оперативно
реагувати на будь-які виклики сьогодення, – відзначив у своєму виступі Посол
Суверенного Мальтійського Ордену Антоніо Гадзанті Пульєзе ді Котроне.
Представник ОБСЄ Джефрі Ерліх розповів, що Моніторингова місія докладає
великих зусиль для розмінування територій. Хаотичне закладення мін ускладнює цей процес. Обстріли на Донбасі
тривають, гуманітарна ситуація там у

#КНУ
дайджест
подій

критичному стані, тож участь міжнародних організацій сприяє полегшенню
страждань людей.
Обмін інформацією не передбачає
жодної форми підпорядкування між
гуманітарними організаціями. Його виключна мета полягає у тому, щоб кожна
організація отримала додаткові інструменти для реалізації й покращення своєї діяльності. Важливою ознакою стала
також участь у конференції представників органів державної влади – МЗС,
Міністерства юстиції та представника
Президента України в АР Крим. Учасники конференції зазначили, що спільна
система обміну інформацією також дозволяє знати та визнавати одне одного
як гуманітарну установу .

– Університет просто покликаний
бути платформою для таких дискусій і
активним гравцем міжнародного гуманітарного поля, – коментує координатор
з наукової роботи ІМВ, модератор конференції Антон Кориневич. – Зібрати
людей, які сьогодні працюють на наших
проблемних територіях, – зрештою наш
фах і наш моральний обов’язок. А для
студентів, які також активно залучені
до заходу, це реальна можливість побачити і відчути, як працює міжнародне право на практиці під час збройного
конфлікту, а не просто прочитати про
це у підручнику. Тут звучить те, що насправді відбувається сьогодні – це реальна людська робота, людські долі і
безцінний досвід.

P 5 червня – візит представників партнерського університету
міста Страсбург до КНУ. Від Шевченкового університету іноземців
зустріли проректор Петро Бех,
співробітники хімічного, фізичного, юридичного факультетів та Інституту філології і координатори
програм Erasmus+ у КНУ.

P 1 червня – понад 100 студентів КНУ взяли участь у Всеукраїнському забігу «Зелена миля
2018».
P 1 червня – університетський
Кубок із футболу виборола команда економічного факультету.
P 31 травня – круглий стіл
«Державна служба України в діалектиці суспільних трансформацій», присвячений 100-річчю
служби. Організатори – філософський факультет КНУ та Національне агентство України з
питань державної служби.

P 31 травня – зустріч ректора Леоніда Губерського з китайською делегацією, очолюваною
головою правління корпорації
«Тяньші» паном Лі Цзіньюанем.
P 30 травня – 1 червня – КНУ
приймає підсумковий етап спільного українсько-польського проекту «Інноваційний університет
і лідерство. Фаза IIІ: інновації та
відносини з оточенням».
P 23 травня – Голова Верховної Ради України Андрій Парубій
прочитав для студентів та викладачів КНУ лекцію на тему «Століття Української Революції: паралелі та уроки».
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Коли говорять
науковці, політики
мовчать
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Поєднати погоду
й економіку
Сергій СНІЖКО,
географічний факультет,
професор
Коли науковці різних факультетів
працюють в одному проекті, вони здатні створювати дивовижні й корисні речі.
Команда проекту ECOIMPACT програми Еразмус+ об’єднала фахівців географічного, економічного, юридичного
факультетів, а також факультетів інформаційних технологій, радіофізики,
електроніки та комп’ютерних систем,
інформаційно-обчислювального центру КНУ, які працюють над створенням
адаптивного навчального середовища для розвитку компетенцій у галузі
впливу місцевої погоди, якості повітря
і клімату на економіку та соціальне
життя.
Використовуючи технологію інтернету речей (IoT), учасники проекту
створили метеорологічну станцію для

За останні 3 роки всі ми відчули погіршення атмосфери українсько-польських
взаємин. Політизація розбіжностей між нашими країнами, нав’язування інтерпретації спільної історії, що так посилилося останнім часом, не може не хвилювати науковців. Відповіді на питання часу: хто винний у створенні такої
ситуації, хто виграє від неї і (класичне) що робити – шукали учасники міжнародної конференції «Українсько-польські відносини в умовах гібридних загроз
безпеці» в Інституті міжнародних відносин КНУ. За організації ІМВ та Університету Марії Кюрі-Склодовської (УМКС, м. Люблін) і під патронатом двох
амбасад – Республіки Польща в Україні та України в Республіці Польща – до
дискусії долучилися найкращі фахівці з обох країн, а також Посол Республіки
Польща в Україні Ян Пєкло.
Лариса КІТ
Припинити політизацію й приватизацію історії та пам’ятати принцип великого поляка Іоанна Павла ІІ «прощаємо
і просимо вибачення»; не забувати, що
маємо спільного противника, який у минулому завдавав багато кривди обом
народам, а нині здійснює агресію проти
однієї країни, погрожує другій та веде
гібридну інформаційну війну проти
всього демократичного світу, – закликав присутніх народний депутат України Борис Тарасюк. На початку доповіді дипломат відзначив ініціативу своєї
alma mater та УМКС щодо організації
конференції на тему, яка є надважливою з погляду континентальної та регіональної безпеки.

Розмова про історію
складна, але необхідна

Історики не можуть уникати питань
про минуле, навіть трагічних. Наша
спільна історія не проста, але й не унікальна: це типова історія двох сусідніх
народів, у якій було все – і співпраця,
і війни, і взаємна боротьба. Попередні
формули відносин не діють, бо були
сформовані десятиліттями раніше, а
суспільства дуже змінилися. Кожне
покоління інтерпретує історію по-новому, – підкреслювали польські науковці
Роман Висоцький, Якуб Ольховський,
Валентин Балюк.
– Польський історичний наратив
уже сформований, а український поки
в процесі формування, тому ми в різних вагових категоріях, – зауважив виконавчий директор Інституту світової
політики Євген Магда. – Про потенціал українсько-польського партнерства
свідчить те, скільки зусиль докладає
РФ, аби зруйнувати наші дружні відносини. Але у нас достатньо точок дотику
поза спільною непростою історією.
– Українські та польські науковці зібралися виважено поговорити на користь двох наших народів, щоб третя
сторона не отримала дивідендів, – охарактеризував дискусію директор ІМВ
Валерій Копійка. – Саме наукова спільнота має стати тим локомотивом, що
вказує напрямок – і для політиків теж.

Історія –
поза політикою
Найбільша причина непорозумінь –
використання історії політиками. Їхні
гарячі дискусії навколо минулого ставлять під загрозу сучасність і майбутнє.
– Історією мають займатися історики,
– наголосив модератор конференції,
професор ІМВ Микола Дорошко. – Починати треба з питань, що об’єднують,
із вивчення спільних звитяг, періодів,
які зближували наші народи. На таких
прикладах будувати співпрацю.
Небезпечно, коли історична політика
стає одним із методів мобілізації електорату. Існування серйозного запиту на
активну історичну політику не знімає
відповідальності з еліт (як польських,
так і українських) за непродумані ініціативи. Різне тлумачення, різні підходи
до оцінок і формулювань – одна з найбільших проблем процесу примирення
між українцями і поляками, – дійшли
висновку учасники дискусії.
Проблематика конференції була не
тільки історичною, вона охоплювала
цілий зріз питань про суспільство, демократію, консолідацію та стратегічне
партнерство, – підсумував професор
ІМВ Віктор Матвієнко. Адже історичне
питання не повинно стати перешкодою
для стратегічного партнерства наших
країн, тим більше під час гібридної
агресії.
Неодмінними учасниками будь-якого
наукового заходу в ІМВ завжди є його
студенти. Цього разу за 4 години конференції щонайменше кількасот майбутніх дипломатів устигли послухати
дискусії учасників.
– Для ІМВ дуже важливо залучати
студентів до подібних наукових заходів, надавати їм можливість послухати доповіді відомих науковців, дипломатів, фахівців-практиків, – відзначив
один із організаторів конференції,
координатор з наукової роботи ІМВ
Антон Кориневич. – Адже це теж є
частиною навчання в Інституті, оскільки студент-міжнародник повинен бути
обізнаний зі всіма актуальними питаннями міжнародних відносин та зовнішньої політики України.

проведення локального моніторингу
приземного шару атмосфери. Станція
дозволить отримувати у безперервному
режимі інформацію про характеристики
температури і вологості повітря, сонячної радіації, про вміст мікродисперсних
завислих у повітрі часток.
Програмне забезпечення для станції
написав студент ФРЕКС Олександр Загарія, переможець Всесвітнього конкурсу програмістів компанії Huawei. Згодом ідею станції Олександр використав
у своїй магістерській роботі.
Станцію вже встановлено на географічному факультеті КНУ. Вона призначена виключно для використання у
навчальному процесі кафедри метеорології та кліматології для проведення
лабораторних робіт із курсів «Біометеорологія» й «Урбометеорологія» і
є частиною адаптивного навчального
середовища, що створюється в рамках
європейського проекту.

У форматі
Science Talks

Вікторія МОСКВІНА,
голова Ради молодих учених
хімічного факультету

Всеукраїнський фестиваль науки за
сприяння Ради молодих учених цьогоріч пройшов на факультеті у форматі
Science Talks. Захід цікавий тим, що
студенти, аспіранти, молоді вчені у науково-популярній формі розповідають
про власні дослідження. Говорили про
складнооксидні сполуки та поліоксометалати, явище спінового переходу,
флавоноїдні сполуки, біологічно активні
речовини, полімерні нанокомпозити та
нанотехнології.
Учасники Science Talks настільки
жваво дискутували, що й незчулися, як
промайнув час. Сам захід став першою

сходинкою у популяризації наукових
досягнень молодих науковців хімічного факультету. Наступною стала XIХ
Міжнародна конференція студентів та
аспірантів «Сучасні проблеми хімії»,
яка проходила на факультеті 22-24
травня. До роботи конференції долучилися понад 150 учасників із провідних ЗВО та інститутів НАН України, а
також європейських наукових установ.
Пленарні лекції конференції визначили науковий орієнтир для учасників
та гостей. Вони охоплювали актуальні
аспекти створення агрохімікатів – від
синтезу до засобу, сучасні тенденції
розвитку нанохімії, цінності наукового
результату (від Synthesis до Science)
та перспективи професії («Хімік vs Науковець»).

Онлайн-база для юристів

У рамках Німецько-українського року
мов 2017/2018 ГО «Німецько-український правознавчий діалог» у співпраці
з Центром німецького права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, а також низкою німецьких партнерських організацій розробляє проект
«Німецько-українська online-база даних
юридичної термінології», що завдяки
своїм фаховим поясненням має стати
солідним джерелом інформації для всіх,
хто перекладає німецькі юридичні тексти українською мовою.
Для офіційного підписання договору
з метою втілення цього проекту в 2018
році в Посольстві Німеччини відбулася

зустріч Олени Шаблій, Президента ГО
«Німецько-український правознавчий
діалог» і професора юридичного факультету КНУ, з Себастьяном Громіґом,
керівником відділу культури, освіти та
національних меншин Посольства. Побажаймо українсько-німецькій команді
мовознавців та правознавців успіхів із
втіленням проекту!
Викладання цієї бази даних у загальний доступ (на сторінках http://zdr.knu.
ua та http://rechtsdialog.org) заплановано орієнтовно на вересень 2018 р.,
її презентація відбудеться під час заключних заходів Німецько-українського
року мов.
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Заповідний двічі
ювіляр
У 2018 році – подвійний ювілей Канівського природного заповідника: 95 років
від заснування й 50 років від дня відновлення. Заповідник створений у тяжкі
часи розрухи після Української революції 1917–1921 рр., пережив складне становлення та війну, був ліквідований і нарешті – знову відродився.
Віталій ГРИЩЕНКО,
Канівський природний заповідник,
заступник директора з наукової
роботи

Наталя СТАРОДУБ
КНУ імені Тараса Шевченка має багатолітні традиції співпраці зі своїми зарубіжними випускниками. От і 14 червня
2018 року на запрошення відвідати Університет відгукнулися його латиноамериканські випускники, багато хто з яких
не бував в Україні від часів свого студентства, тобто вже понад 30 років.
Проведенням тематичної зустрічі, присвяченої спогадам студентів-іноземців,
опікувалися представники відділу міжнародного співробітництва та історичного
факультету. Почесними гостями міжнародного круглого столу «Наш Університет...» стали Бісмарк Ескобар, президент
Асоціації нікарагуанських випускників і
резидентів в Україні, та Олена Шаповал,
директорка Українського державного
центру міжнародної освіти.
– Зустрітися представникам різних країн, яких свого часу об’єднав наш Університет, – надзвичайно цікаво. Нікарагуа,
Куба, Еквадор, Перу, Болівія, Панама,
Мексика – дуже багато випускників із кра-

їн Центральної та Південної Америки навчалися в нашому Університеті, – зауважив декан історичного факультету Іван
Патриляк. – Ви є живим втіленням того,
що наш Університет дає гідну освіту.
Позитивні зміни, що наразі відбуваються в Україні, дозволяють випускникам-іноземцям усвідомити, наскільки
Україна відкрита для співробітництва і
який чудовий потенціал вона має для
міжнародної співпраці.
– До Університету повернулися його
випускники, вони приїхали сюди зі своїми
друзями, а дехто привіз цілу родину, –
відзначив Бісмарк Ескобар. – Це гарний
знак, це свідчення того, що КНУ назавше
залишається в їхніх серцях. Ми всі можемо стати своєрідними послами України в
тих країнах, у яких ми буваємо.
Подальше спілкування й обмін спогадами та досвідом між учасниками заходу
ще раз підтвердили, що випускники-іноземці задоволені рівнем і якістю знань,
одержаних в Університеті. Для кожного з
них КНУ став життєвою школою і успішним професійним стартом.

Перша назва ювіляра – Державний
лісостеповий заповідник імені Тараса
Шевченка. Її було закріплено Постановою Наркомзему УРСР від 30 липня
1923 року.
Упродовж 1930-тих років заповідник
неодноразово намагалися то ліквідувати, то реорганізувати. Із червня 1939
року його передали нашому університетові. Відтоді цей природоохоронний
комплекс став базою для проведення
наукових досліджень та навчальної
практики студентів. Оскільки найчастіше тут працювали біологи й географи,
то й заповідник став Канівським біогеографічним.
Під час окупації заповідник не функціонував, а його території належали
Канівському лісництву. Після визволення Канівщини в 1944 році робота заповідника відновилася, він знову ввійшов
до складу Університету. Студенти й викладачі почали відбудовувати садибу
заповідника, хоча самі жили тоді ще в
землянках. Уже в 1945 році було відновлено перші житлові й лабораторні
будівлі. Незважаючи на післявоєнну
розруху, у заповіднику проводилися
ґрунтовні наукові дослідження.
Із 1 січня 1952 року Канівський заповідник реорганізований у навчально-дослідний лісгосп, але перебував у
складі Київського університету й залишався базою практики й наукових до-

сліджень. Заповідний режим, звичайно,
було скасовано, але ліс не вирубали,
а землі не роздали колгоспам. Коли ж
постало питання про відновлення заповідника, вдалося повернути майже все.
«Майже» – бо острів Заріччя потрапив
у зону затоплення під час будівництва
Канівської ГЕС.
Боротьба за відновлення заповідника довгий час була безуспішною. 12
листопада 1968 р. Постановою Ради
Міністрів УРСР було створено 4 заповідники: Карпатський, Поліський, Канівський, Луганський. Цю дату можна
вважати другим днем народження Канівського заповідника.
Уже в перших документах – про передачу заповідника Київському університетові й про поновлення його роботи в 1944 році – підкреслювалося, що
заповідник повинен бути базою для
науково-дослідних робіт і навчальної
та виробничої практики студентів. Цю
функцію комплекс успішно виконує вже
понад 70 років. Тут проводили дослідження сотні науковців – і Київського
університету, й інших навчальних закладів та академічних установ. Не оминали заповідник увагою й зарубіжні вчені. Саме тут збиралися матеріали для
численних курсових, дипломних робіт
та дисертацій.
Природний комплекс Канівського заповідника вважається одним із найкраще
вивчених в Україні. Загальна кількість
присвячених йому публікацій уже наближається до 4-х тисяч. Ну й, звичайно ж,
канівська практика – це незабутні враження для багатьох тисяч студентів КНУ.

Крізь усе життя
Аліна ТАРАКАНОВА,
юридичний факультет,
студентка
Роки навчання на юридичному факультеті стали незабутніми для випускників 1956 року. Характерний для них
вогник щирих розмов, піднесений настрій, жагу до знань, повагу до викладачів та дух академізму вони змогли
пронести крізь усе життя. А найціннішими вважають свої дружні зустрічі, що
нагадують про той незабутній час. Своїми спогадами поділився староста курсу випускників юридичного факультету
КНУ імені Тараса Шевченка О. Жук.
Він пригадує, що ті абітурієнти 1951
року були особливі, адже вступали до
Університету у період великої відбудови після найжорстокішої війни. Спочатку було трохи ніяково та незвично,
адже поруч із випускниками середньої
школи вступали фронтовики, яких війна
позбавила права на отримання освіти у
юному віці. Та жага до знань перемогла
усе. Серед абітурієнтів 23 особи мали
інвалідність та статус учасника бойо-

вих дій. Їм було 25-30 років. До навчання тягнувся кожен. Випускники ще
й досі з повагою згадують майбутнього
адвоката – сорокарічного командира
танкового полку, Героя Радянського
Союзу Михайла Грехова, який складав
іспити за особистим дозволом Міністра
вищої освіти СРСР.
Значно впадала у вічі і різниця у знаннях між фронтовиками і випускниками
шкіл. Природно, що останні могли пишатися своїми знаннями та ґрунтовною, поглибленою підготовкою до вступу. Натомість фронтовиків навчала своїх правил
війна: поцупивши половину шкільних
здобутків, натомість вона подарувала
неоціненний досвід та життєву мудрість.
Ними рухала справжня спрага до знання, тому вони подолали все. Навчання
на першому курсі нівелювало цю різницю, усі змогли вибудувати міцну дружбу,
що надихає на зустрічі після сплину багатьох років. І хоч минуло вже 62 роки
з моменту закінчення навчання, а ці
студенти й досі із відвертим запалом і
щирою посмішкою йдуть у стіни рідного
корпусу, аби побачити одне одного.

Пам’яті класика
Петро ЧОЛПАН,
фізичний факультет, доцент

Класичними будуть названі досліди
подружжя Шиманських у галузі критичного стану рідини, розпочаті ще
Михайлом Авенаріусом у ХІХ сторіччі.
Професор фізичного факультету Юрій
Шиманський та доцент Олена Шиманська розширили ці дослідження,
поглибили їх відповідно до експериментальних можливостей ХХ сторіччя.
Шляхом експериментів вони підтвердили класичні уявлення про критичну точку. Дослідження Шиманських увійшли
до енциклопедичної та навчальної літератури, їх цитують у сучасних підручниках із молекулярної фізики.
Вихованець Шевченкового університету Юрій Шиманський із 1978 по 1990
рік очолював кафедру молекулярної

фізики КНУ. Окрім цього, приділяв велику увагу розвитку проблемної лабораторії аеродисперсних систем, згодом
став її науковим керівником.
Більшу частину свого творчого життя
Юрій Іванович присвятив педагогічній
діяльності. За роки життя він прочитав
усі розділи фізики студентам різних
факультетів. Професор Шиманський
любив лекторську діяльність, докладав
багато зусиль, щоб викладати на найвищому рівні та здобув серед студентів слави чудового лектора. Достатньо
було відвідувати його заняття, щоб глибоко опанувати курс. Лекторську майстерність Юрія Шиманського високо цінували й колеги-викладачі. Періодично
йому присвоювали звання найкращого
лектора факультету.
10 липня 2018 року Юрію Івановичу
виповнилося б 90 років.
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У Школі прав дитини

Київ у світлі
«Весняних турів»
Центр комунікацій

Олена ШУРИН,
юридичний факультет,
координатор проекту
Восени 2017 року Центр проблем
імплементації європейського соціального права юридичного факультету
КНУ розпочав проект «Школа прав
дитини» на базі школи № 281 м. Києва. Проект реалізовує державну політику утвердження інклюзивної освіти в
Україні й розрахований на створення
освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної
дитини, незалежно від особливостей її
психофізичного розвитку.
У рамках даної Школи діти з особливими освітніми потребами вивчали право в доступній для них формі.
Маленькі майбутні юристи із великим
задоволенням розгадували загадки,
брали участь у брейн-рингах, різноманітних змаганнях, відповідали на
запитання, знайомилися з презентаціями. Упродовж навчального року для
них провели 9 занять із різних галузей

права. Викладачі Школи прав дитини
ознайомлювали слухачів із основними
правами та обов’язками людини і громадянина, навчали їх поважати права
і свободи інших людей, допомагали
формувати правовий світогляд, пробуджували бажання стати активними
членами патріотичного громадянського суспільства.
Завдяки своїм старанням, великому
бажанню опанувати юридичні знання
маленькі майбутні судді, прокурори,
адвокати, нотаріуси ознайомилися з
основними галузями права і тепер з
легкістю можуть відповісти на запитання щодо свого права на освіту, сімейних
прав та обов’язків, знають, що таке договір дарування, перевезення, спадкування за заповітом та легко пройдуть
процедуру звернення до суду за захистом своїх прав та багато іншого.
Викладачі проекту пишаються своїми
випускниками і з великим задоволенням і натхненням продовжать працювати над проектом і в наступному навчальному році.

Уже другу весну поспіль студенти
спеціальності «Туризм» географічного факультету успішно проходять
практику завдяки реалізації проекту
безкоштовних екскурсій Києвом. Під
час «Весняних турів» (так вони називалися цьогоріч), студенти щовихідних збирали перших відвідувачів своїх
маршрутів на Софійській, Арсенальній
та Контрактовій площах і вирушали в
захопливі подорожі знайомим-незнайомим містом.
Упродовж 10 екскурсійних днів студенти провели 55 екскурсій, які відвідало понад 600 осіб. Окрім жителів Києва
та області, були представники зі Сходу України, а також туристи з Польщі,
Литви та Угорщини. А от трьома найпопулярнішими серед відвідувачів мандрівками виявилися визначні пам’ятки
Печерська й Подолу. Особливо людними стали екскурсії під час фіналу Ліги
чемпіонів УЄФА-2018, що пройшов у
Києві.
«Весняними турами» вдалося поєднати студентське прагнення осягнути

негласні аспекти й таємниці туристичної галузі, цікаве дозвілля для містян
і гостей Києва та жваві пізнавальні зустрічі-екскурсії, що відіграли й певну
соціальну роль у житті громади Києва.
Проект вдалося реалізувати завдяки
підтримці історико-краєзнавчого клубу
«Витоки», Tourinfo Kyiv, Всеукраїнської
асоціації гідів та Управління туризму та
промоцій Київської міської державної
адміністрації.
Як згадують студенти, добрими порадами, настановами, а також людською
підтримкою їх щедро забезпечували
співробітники кафедри країнознавства
та туризму Шевченкового університету, а задля успішного проведення екскурсійного проекту довелося розіслати
понад 4000 електронних листів-запрошень. Хтось зі студентів почувався в
ролі екскурсовода розкуто й упевнено,
а хтось зізнавався, як щохвилини долав особистий страх перед публічними
виступами. Проте більшість зі студентів-учасників перевірили на практиці,
наскільки цікавою, багатогранною й непередбачуваною може бути його майбутня професія!

Натхненні музикою
й танцями

Не тільки на наукових
теренах
Наталія БОГДАНОВА,
ст. викладач кафедри фізвиховання
Цікавим і насиченим виявився
2017/2018 навчальний рік у спортивному житті Університету. У рамках
Спартакіади КНУ імені Тараса Шевченка серед студентів пройшли 19
змагань із 17 видів спорту. Кожен мав
можливість взяти участь у змаганнях
із улюбленого виду спорту і вкласти
до скарбнички факультету/інституту
свій здобуток.
Справжнім святом краси і грації стали змагання з аеробіки. Найзапеклі-

ші баталії точилися під час змагань із
футболу, волейболу та футзалу. Підтримка глядачів лише додавала поєдинкам яскравості та напруження. За
підсумками року переможцями у своїх
групах стали економічний факультет,
факультет інформаційних технологій та
факультет радіофізики, електроніки та
комп’ютерних систем.
Щорічно студенти КНУ мають нагоду
потрапити до збірних команд із різних
видів спорту, щоб гідно представляти
честь Університету не тільки на наукових теренах, але й у спортивних змаганнях.
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Телефони: 239-31-65, вн. 31-65
E-mail: gazeta@mail.univ.kiev.ua
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, кімн. 231

Наталя СТАРОДУБ
«Веснянка», народний фольклорно-етнографічний ансамбль імені Володимира Нероденка, сформувався
та існує завдяки творчим і талановитим студентам, викладачам і співробітникам КНУ. Визнання й перших
захоплених глядачів колектив здобув
одразу ж після заснування, у далекому 1958 році, а от звання «народного
колективу» – за десять років потому.
Ідейним натхненником і співзасновником, багаторічним хореографом-постановником репертуарних
номерів «Веснянки» був народний
артист України Володимир Нероденко. Тепер його ім’я вшановано в назві
творчого колективу.
На початку червня 2018 року свій
60-літній ювілей «Веснянка» відзначила святковим концертом, куди
завітало безліч її шанувальників, зокрема, і ректор Університету Леонід
Губерський. Саме він від імені адміністрації КНУ й привітав учасників
«Веснянки» із таким поважним досвідом концертної діяльності та щиро
побажав колективу невичерпного натхнення й блискучого продовження
їхнього творчого шляху.
За роки існування колектив здобув
визнання не лише на теренах України, а й за кордоном. Бо ж чим, як не

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

визнанням творчого таланту й майстерності колективу є те, що саме
«Веснянку» було запрошено до участі
в зйомках художнього фільму Сергія
Параджанова «Тіні забутих предків»?
А ще була участь у художніх зйомках
славетних «Вечорів на хуторі поблизу Диканьки», у театралізованій
«Ой, не ходи, Грицю» та в «Ночах у
маю»; були спільні етнографічні експедиції, коли пісенно-танцювальну
старовину доводилося збирати по
дещицях силами його відданих учасників-ентузіастів; були молодецькі,
із завзяттям та запалом, «внутрішньовеснянківські» шлюби, а натепер
– уже й нащадки тих творчих шлюбів
танцюють-співають у колективі, на
втіху всім шанувальникам «Веснянки»; були виступи в містах Вірменії,
Грузії, Казахстану, населених пунктах
колишніх Чехословаччини та Югославії, у містах Греції, Італії, Польщі,
Угорщини, Узбекистану, Німеччини,
Фінляндії та безлічі інших.
Для більшості учасників «Веснянка» – не лише творчість чи розрада,
це вже дружні, подружні чи навіть
сімейні традиції. Погодьмося, і для
глядачів «веснянківці» – уже не просто один із творчих колективів КНУ
імені Тараса Шевченка, це танцювальна ера довжиною в півстоліття з
гаком років.
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