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Кожному роялю – свій концерт

Рояль C.Bechstein – предмет гордості і захоплення студентів Інституту міжнародних відносин – дочекався свого першого симфонічного
концерту. День захисника України тут відзначили концертом класичної музики у рамках міжнародного проекту Бенуа Оділля «Greater
Europe Peace Orchestra», який об’єднав оркестрантів різних країн і
студентів факультету мистецтв НПУ імені М. Драгоманова. На думку
Бенуа, враження від проекту мають підштовхувати до думок про мир
на європейському континенті і про те, що людство може бути кращим. Четвертий рік музиканти проекту несуть своє мистецтво у різні
країни Європи, наступний після Києва концерт звучатиме у Відні.
Акустика фойє ІМВ та ІЖ на відмінно витримала випробування

класичною музикою, а місцевий C.Bechstein став повноцінним учасником концерту! Гармонійне поєднання цих складових і натхненна
творча атмосфера, що панувала під час концерту, довели: звичайний
хол навчального закладу може бути чудовим концертним залом. Напередодні Дня захисника України тут чудово звучали і легендарний
тенор Олександр Гурець, і його студент Лю Тао (особливо коли співали «Чорнії очі, карії брови»), і Серенада П. Чайковського, і «Танець
із шаблями» А. Хачатуряна. Шалені оплески вдячної публіки заслужено отримали виконавці, а в мережу полетіли численні трансляції
та фото з нового концертного майданчика за новою адресою: вулиця
Юрія Іллєнка, 36/1.
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УКАЗОМ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Державну премію України в
галузі освіти у номінації «Вища
освіта» за навчально-методичний комплекс «Класичні та сучасні методи обчислювальної
та прикладної математики»
присуджено деканові факультету комп’ютерних наук та кібернетики КНУ Анатолію Анісімову, старшому науковому
співробітнику Станіславу Зубу,
професорам Дмитру Клюшину, Володимиру Семенову,
Степану Шкільняку та завідувачеві кафедри обчислювальної математики Сергію Ляшку.
Почесне звання «Заслужений
працівник освіти України» присвоєно завідувачеві кафедри
географії України Олександру
Дмитруку та професору кафедри обчислювальної математики Богдану Рубльову.

P За опублікованим World
University Rankings The Times Higher
Education, КНУ – серед четвірки
українських закладів вищої освіти,
що цьогоріч потрапили до рейтингу
у позиції «1001+».
P 18 жовтня – міжнародна конференція «Стратегічне позиціонування України в сучасному міжнародному просторі» в ІМВ.
P 16 жовтня – Нобелівський лауреат в галузі медицини і фізіології
Пол Нерс виступив із публічною доповіддю перед науковцями та студентами КНУ в аудиторії ім.М.Максимовича.

P 9 – 12 жовтня – науковці долучилися до роботи XV Міжнародної
спеціалізованої виставки «Зброя та
безпека – 2018», що проходила на
території Міжнародного Виставкового центру.
P 8 жовтня – екс-президентка Національної ради Швейцарії (2016)
Кріста Марквальдер виступила з
доповіддю «Роль громадянського
суспільства в розробці законів у
Швейцарії» у Головному навчальному корпусі КНУ.
P 6-14 жовтня – бронзові нагороди Міжнародної Астрономічної Олімпіади, яка проходила на
Шрі-Ланці, вибороли учні УФМЛ
Андрій Довбуш і Таїсія Карасьова.
Керівник команди – Андрій Сімон
(фізичний факультет).
P 1 жовтня – Міжнародний день
перекладача урочисто відзначили в
актовій залі Інституту філології КНУ
P 29 вересня – загальноуніверситетський День відкритих дверей
КНУ Expo-2018.
P 28 вересня – делегацію Океанічного Університету Китаю (КНР)
на чолі з президентом університету
Юй Чжиганом прийняв проректор
Петро Бех.
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Простір освітніх
можливостей КНУ Expo-2018
Цьогорічна остання вереснева субота перетворилася на свято освітніх ідей
і можливостей, що презентували на теренах Шевченківського Університету.
Саме таким запам’ятався учасникам і гостям Загальноуніверситетський
День відкритих дверей КНУ Expo-2018
На урочистому відкриті заходу ректор Леонід ГУБЕРСЬКИЙ зазначив: «Я
переконаний, що всі, хто сьогодні присутній на університетському заході, – це
ті, хто свідомо обирає свій шлях у майбутнє й планує одержувати освіту саме
в Шевченковому університеті. І ми це
розцінюємо як високу довіру до нашого
колективу, до славетної історії нашого
Університету й визнання його освітніх
досягнень». Також у своєму зверненні
ректор розповів про історію та традиції
нашої alma mater, сьогоденні університетські здобутки, особливості студентського життя та успіхи випускників, а
наостанок побажав сучасним школярам
робити свідомий вибір майбутньої професії та набути омріяну освіту в нашому
Університеті.
Гості, які прибули з усіх регіонів України, відзначали високий рівень організації та залишилися по-справжньому
задоволеними вичерпними фаховими
консультаціями,
профорієнтаційними
заходами, презентаціями, конкурсами,
вікторинами, квестами і КНУ експериментаріумом від природничих факультетів.
Цікавинками осіннього KНУ Expo2018, що з ними відвідувачі могли ознайомитися тільки в Головному навчальному корпусі, стали екскурсії до музею
історії Університету, зоологічного музею,
музею етнології, музею археології, центру усної історії, центру вивчення історії
геноцидів та масових репресій, кабінету
історії мистецтв, центру підводної археології, аудиторії Турецької та Китайської
мрій, картинної експозиції робіт Надії
Нікіфорової, Мистецького салону.
Окрім спілкування з представниками
структурних підрозділів КНУ та участі в
різноманітних активностях, гості могли
відвідати презентації книжкових новинок від українських видавництв «Фоліо», «Ліра-К», «Академія», «Саміт-книга», «Центр навчальної літератури» та
переглянути експозицію видань від Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича, послухати артистичні читання
від українських поетів Сергія Савіна,
Ana More, Миколи Антощака, Олександра Кучеренка, Діани Шестакової, Віктора Семерніна, Ольги Ольхової.
Колектив КНУ імені Тараса Шевченка переконаний: другий KНУ Expo-2018
засвідчив, що простір освітніх можливостей Шевченкового університету є невичерпним джерелом для професійного
розвитку кожного, хто тут побував!

У коментарях організатори заходу зазначили:
проректор Володимир БУГРОВ: «Кожен такий захід дозволяє всім, від школяра до академіка, відчути себе співпричетним до єдиної університетської родини»;
директор центру комунікацій Олена ДОБРЖАНСЬКА: «Ми намагалися організувати захід так, щоби відвідувачі мали змогу побачити увесь спектр університетської освіти, сприйняти наш заклад як інтелектуальний осередок та розділити з
нами любов до науки».

№ 8 (2285) жовтень 2018 року

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

День захисника України швидко став не тільки офіційним, а й справді всенародним святом.
Ми пишаємося всіма, хто готовий повсякчас захищати свою родину, свій народ, свою Україну.
В Університеті напередодні свята спілкувалися з бійцями, вшановували полеглих, поринали в нашу
непросту історію. У стінах КНУ відбувалися зустрічі з людьми-легендами – Героями України Ігорем
Гордійчуком і Володимиром Жемчуговим. Гострі дискусії, лекції з військової історії лунали у Головному
корпусі під час фестивалю «Історія: UA», організованого Українським інститутом національної пам’яті
та історичним факультетом КНУ. Завершився цей передсвятковий день світловим лазерним шоу
«Історія українського війська» на колонаді Червоного корпусу.

Герой України і «Бранці Кремля»

У рамках проекту «Бранці Кремля»
відбулася зустріч студентів історичного
та філософського факультетів із Героєм
України, радником Міністерства інформаційної політики України Володимиром Жемчуговим.
– Молодь – найбільш потужна й водночас вразлива соціальна група, яка
завжди була у вирі історичних подій, –
окреслив інтерес проекту саме до студентської аудиторії Олександр Кантур,
студент КНУ імені Тараса Шевченка і
співробітник МІП.
Володимир Жемчугов – людина, яка,
мабуть, найпереконливіше може представляти бранців Кремля, адже сам
рік провів у ворожому полоні. Учасник
партизанського руху на Луганщині під
час окупації, Володимир здійснив 30
спеціальних операцій. Під час останньої підірвався на розтяжці, отримав
надважкі поранення, втратив зір. Після
року перебування у заручниках бойовиків «ЛНР» Володимира Жемчугова
звільнили завдяки важкому обміну за
участі Президента України. Два роки
Герой України проходить реабілітацію
й активно допомагає сім’ям військовополонених, а влітку став радником Міністра інформаційної політики.
«Бранці Кремля» – стрічка, мета якої
нагадати про українських заручників
совісті, пояснити всю абсурдність звинувачень проти них, змусити світові
правозахисні організації знов і знов підіймати це болюче питання на високому міжнародному рівні.
Після презентаційного ролика фільму
настав час для інтерактивного спілкування. Володимир розповів студентам

P 27 вересня – конференція для
студентства й молодих учених із
інтелектуальної власності в Червоному корпусі. Серед учасників –
представники 17 університетів з 12
регіонів України, а також науковці з
Польщі та Угорщини.
P 27 вересня – VII Міжнародна
конференція «Медична фізика –
сучасний стан, проблеми, шляхи
розвитку. Новітні технології» у Червоному корпусі.
P 26, 28 вересня – освітній семінар «Система забезпечення якості
освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» структурного проекту
ERASMUS+ QUAERE у Головному
корпусі КНУ.
P 22 вересня – перше заняття
щотижневого лекторію з фізики для
школярів на фізичному факультеті.
P 21 вересня – проректор Петро
Бех зустрівся з представниками
компанії Самсунг Україна. Під час
зустрічі сторони підписали Меморандум про співробітництво у сфері
дуальної освіти.

про свій життєвий шлях, про те, як із
успішного підприємця перетворився на
активного борця проти російської агресії
на Сході. Студенти ж активно цікавилися
міркуваннями Володимира Жемчугова
щодо причин війни і шляхів розв’язання
збройного конфлікту, звільнення заручників і підступів інформаційної війни.
Від імені ректора університету Лео-

ніда Губерського керівниця Центру виховної роботи Ірина Кондратьєва вручила Володимиру Жемчугову пам’ятну
медаль «Київський університет» і традиційний університетський подарунок
– «Кобзар». Студенти отримали диски з
фільмом «Бранці Кремля» і книги «Проект Україна» від Міністерства інформаційної політики.

З такими лицарями переможемо
Чимало курсантів Військового
інституту КНУ є учасниками бойових дій на Сході України. Серед
них – Дмитро Перепелиця та Віталій Білобородов. Обом нині по
19 років.

До 9 класу Дмитро жив у Слов’янську.
Найстрашніші хвилини пережив 11 травня 2014 року, коли у його двір заїхали
танки і почали вести вогонь, у відповідь
полетіли постріли в будинок. Хлопець
прокинувся о 4-й ранку через те, що на
кухні повилітали шибки. Як єдиний чоловік у домі, взяв на себе командування, наказав мамі та бабусі збиратися й
бігти до бомбосховища. Наступного дня
15-річний Дмитро манівцями вибрався з
міста й подався до Києва.
– Про переїзд розмірковував недовго, – ділиться спогадами Дмитро. – На
той час у Слов’янську вже не було води,
завтра могло не стати світла чи газу.
Обстановка в місті була занадто напруженою, страшно вийти надвір, у місті
залишалося дуже мало людей – виїздили всі, хто міг.
Дмитро Перепелиця вступив до військового ліцею імені Івана Богуна. Було
непросто звикати до казарми, режиму,
але спілкування допомагало, курсанти
швидко здружилися. До того ж, у ліцеі
опинилися ще кілька хлопців зі Слов’янська.
Спершу Дмитро мріяв стати військовим лікарем, тепер навчається на військового юриста. Служив у 101-й окремій бригаді охорони Генштабу ЗСУ,
виконував бойові завдання з охорони
бойового штабу ООС у Донецькій області. Сьогодні майбутній військовий
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P 20 вересня – ректор КНУ Леонід Губерський прийняв парламентську делегацію Норвегії на чолі з
Тоне Вілхелмсен. Президент Стортингу виступила перед студентами.

P 20 вересня – до складу Конституційного Суду України, затвердженого Верховною Радою України,
обрано доцента юридичного факультету КНУ Олега Первомайського, до складу Центральної виборчої
комісії – професора Ольгу Лотюк та
доцента Андрія Євстігнєєва.
P 20 вересня – День донора у
КНУ, організований студпарламентом філософського факультету.
P 20 вересня – змагання з нагоди Міжнародного дня студентського
спорту у Студмістечку КНУ з ініціативи кафедри фізичного виховання
та спорту.
P 19 вересня – святкові заходи з
нагоди Дня Університету: театралізована інсталяція в холі, концерт у
Мистецькому салоні за участю народної артистки України Ольги Чубаревої.

юрист Дмитро Перепелиця переконаний, що зможе забезпечити виконання
закону у війську на всі 100%, адже сам
не сприймає безладу, порушення дисципліни чи недотримання правил.
Віталій Білобородов служив у артилерії неподалік Авдіївки. Він також випускник військового ліцею – Сумського
«Кадетського корпусу» імені І. Харитоненка.
Підрозділ Віталія вийшов з АТО без
втрат – як бойових, так і небойових. Їм
пощастило, переконаний Віталій, завдяки добрій підготовці, чіткій мотивації
та злагодженим діям.
– Коли кожен виконує свою роботу,
перебуває на своєму місці – підрозділ
працює, як злагоджений механізм, – по-

яснює курсант. – Тут все, як у годиннику: якщо одна деталь не працює, то все
йде шкереберть.
«Піхота дякує!» – найутішніше чути
для артилериста у відповідь за роботу,
стверджує Віталій. Тепер він навчається у ВІКНУ на воєнного політолога. На
думку юнака, посада заступника командира роти з морально-писхологічного забезпечення, з якою він пов’язує
своє майбутнє, дуже актуальна сьогодні у Збройних силах України: «Люди
моєї професії покликані не тільки підтримувати дисципліну в підрозділі, а й
допомагати бійцям почуватися однією
родиною». Коли Віталій служив у зоні
бойових дій, з ним також працював заступник по роботі з особовим складом
– випускник ВІКНУ.

P 17 вересня – до вперше обраного складу Наукової ради Національного фонду досліджень
України увійшли професор механіко-математичного факультету КНУ
Тарас Мельник та завідувач кафедри фізичного факультету Станіслав Вільчинський.
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У процесі зміни
наукового
ландшафту
Упродовж трьох днів Науковий комітет Національної ради з питань розвитку
науки і технологій визначався зі складом Наукової ради Національного фонду
досліджень України (НФДУ), – саме вона шляхом прозорого конкурсу розподілятиме гранти на виконання наукових робіт. Серед 30 шанованих науковців,
обраних до ради НФДУ, – професор механіко-математичного факультету
КНУ Тарас Мельник і завідувач кафедри фізичного факультету Станіслав
Вільчинський. Історичне засідання Наукового комітету відбувалося у приміщенні Наукової бібліотеки імені М. Максимовича. Обирати комітетові було з
кого: конкурс становив понад 5 осіб на місце. Вибори, як запевняють спостерігачі від наукової громадськості, відбулися в демократичному стилі, чесно і
прозоро.
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Школа магнетизму
Олександр ПРОКОПЕНКО,
факультет радіофізики, електроніки та
комп’ютерних систем

Цієї осені в Києві відбулася важлива
подія для українських фізиків та інженерів, які працюють у галузі магнетизму
– Третя міжнародна школа з магноніки
(3rd International Advanced School on
Magnonics, IASM’2018). Два роки тому
подібна проходила у КНУ, минулого
року – в Оксфордському університеті,
а цьогоріч – у НТУУ «КПІ імені І. Сікорського».
Учасники школи могли ознайомитися із найсучаснішими досягненнями у
галузі магноніки та спінтроніки. Представники провідних наукових груп світу
зробили близько 30 англомовних доповідей.
У рамках міжнародної школи провели
урочистий семінар, де за вагомий особистий внесок у розвиток фізики магнетизму та магноніки в Україні та світі
Почесною відзнакою 3rd International
Advanced School on Magnonics було
нагороджено Геннадія Мелкова, Заслуженого професора Київського університету.

Усі дослідження, які проводив Геннадій Андрійович, відзначалися, з одного боку, простотою та наочністю, а з
іншого – глибоким розумінням фізики
досліджуваних процесів, віртуозним
виконанням експериментальних досліджень, умінням знаходити нетрадиційні
підходи до одержання ключових наукових результатів світового рівня.
Ця риса професора Мелкова – досягати в фізиці того, що спочатку здається
неможливим, проте потім стає загальновідомим, зрозумілим і важливим для
практики – передалася багатьом його
учням, які нині посідають ключові позиції в університетах Європи та США.

Відчути себе
частинкою України
Лариса КІТ

НФДУ має стати головним розпорядником бюджетних коштів на науку і
керівником змін у науковій сфері України. Його завдання – забезпечити підвищення якості та значення наукової і
науково-технічної діяльності через фінансування конкурентних досліджень.
НФДУ боротиметься за впровадження
прогресивних реформ у сфері науки і
технологій, підтримуватиме як фундаментальні, так і прикладні наукові дослідження і науково-технічні розробки
за пріоритетними напрямами розвитку
науки і техніки.
– При відборі проектів для фінансування критерії базуватимуться відповідно до основних принципів діяльності
Фонду: максимальна відкритість і прозорість, незалежність та об’єктивність
наукової і науково-технічної експертизи, – наголошує Станіслав Вільчинський. – Крім того, це повага і дотримання авторських і суміжних прав,
принципів наукової етики, дотримання
засад доброчесної конкуренції, запобігання конфлікту інтересів.
– На мою думку, оскільки ми будемо
починати з розподілу тільки 10-20%

коштів, які будуть виділятися на науку,
варто почати з грантової підтримки проектів провідних науковців (на 2 або 3
роки), а також тревел-грантів для участі науковців у міжнародних конференціях, – коментує Тарас Мельник. – Крім
того, потрібно закласти певну мобільність у кожен великий проект, щоб сам
керівник вирішував, кого і коли взяти на
роботу, запросити з візитом або відправити на конференцію. Досі в наукових
проектах потрібно було прописувати на
рік або кілька наперед, на яку саме конференцію їхати. А це часто неможливо
передбачити.
– Для безпосередньої експертизи проектів бажано обирати науковців із найвищими наукометричними показниками
і з незаплямованою репутацією, – підкреслює Тарас. – Також, на мою думку,
потрібно дати право проводити експертизу і закордонним дослідникам. Тому
пропонуватиму подавати заявки на проект українською й англійською мовами.
У разі повноцінного запуску роботи і
фінансування перших конкурсів саме
Національний фонд досліджень України має стати історією успіху першого
етапу реформи науки і змінити науковий ландшафт України.

Анна КАРПИЧ, Тамара ВОЛОДІНА,
економічний факультет

Уже традиційно у рамках норвезько-української співпраці в економічній
освіті сфери публічного сектору кафедра фінансів спільно з Бізнес-школою
Університету Норд (м. Буде, Норвегія)
організовує практику для норвезьких
студентів. Упродовж тижня гості знайомилися з особливостями функціонування підприємств в Україні. Зокрема,
відвідали Itera, Egersund Seafood, Оболонь, Фармак, коаліцію громадських
організацій «Реанімаційний пакет реформ» та Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України. У Посольстві Королівства Норвегія
наші гості особисто поспілкувалися з
Надзвичайним і Повноважним Послом
Уле Тер’є Хорпестадом. Також туди
були запрошені й українські студенти,
що навчаються за програмою «Фінанси
публічного сектору» (подвійний диплом
із Університетом Норд).
Особливістю цьогорічної практики
стала участь норвезьких студентів у
двох масштабних конференціях – «Світові тенденції та перспективи розвитку
фінансової системи України», що відбулася на економічному факультеті,

та конференції з нагоди 15-річчя співробітництва між установами Норвегії
та України, – «Знання для розбудови
суспільства та бізнесу».
Враженнями діляться учасниці
бізнес-практики:
Ф. Вольден: «Це був чудовий тиждень, ми дізналися багато нового про
Україну. Нам було весело! Ми натхненні та раді, що потоваришували з українськими студентами».
Р. Ляршен: «Дуже вдячні всім вам
за можливість відчути себе частинкою
України, хоч і на такий короткий проміжок часу».

Новий семестр у Business-Leader School KNU
Володимир ЗУБЧЕНКО

Творчо, енергійно, інноваційно – так
відбулося урочисте відкриття нового семестру занять у Business-Leader School
KNU. Тренінги та майстер-класи, найкращі спікери, заняття підприємницького клубу, сертифікати про успішне
проходження циклу занять найкращим
учасникам – лише частина можливостей, які відкриває перед учасниками
бізнес-школа КНУ. До того ж це чудовий
трамплін для створення власного проекту. На кожному етапі учасники школи
відчуватимуть підтримку менторів та
досвідчених стартаперів.
Грандіозне відкриття скликало до
славетних стін Науковаї бібліотеки
імені М. Максимовича понад сотню
учасників та цілу когорту знаних та шанованих гостей. Натхнення, бажання
повсякчас дізнаватися щось нове, набувати знання та впевнено крокувати

своїм шляхом до реалізації власної
мрії побажав майбутнім учасникам
проректор із науково-педагогічної роботи Олександр Рожко. Історією успіху свого стартапу поділився випускник
бізнес-школи, а нині вже її спікер –
CEO проекту «Репетитори Букі» Вадим
Синжерецкий.
Особливою родзинкою заходу став
виступ вченої, адвокатки, медіаторки
та фундаторки “V.I.R.U.” Наталі Ковалко. Як повсякчас залишатися в ритмі
життя, чому треба змінювати рід занять
щоп’ять років, чи можливо уникнути
професійного вигорання – теми, яких
торкнулася пані Наталя у своїй життєвій історії успіху.
«Не бізнесом єдиним, або якщо не
розум, то вправність» – під таким девізом пройшов командоутворюючий
квест. Вісім команд змагалися за право
першочергової участі в заняттях бізнес-школи.

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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Про свободу в світі –
з перших уст

Роман ЄДЕЛЄВ,
Інститут міжнародних відносин

Лише кілька зустрічей провів в Україні
президент Freedom House Майкл Абрамовітц, який уперше відвідав нашу країну. Одна з них – зустріч зі студентами
Інституту міжнародних відносин КНУ.
З 1973 року міжнародна правозахисна неурядова організація Freedom
House публікує своє щорічне дослідження глобального рівня дотримання
політичних прав і громадянських свобод – «Свобода у світі»; з 1993 року організація відкрила свій офіс в Україні .
Майкл Абрамовітц у своїй лекції
для студентів ІМВ розповів про глобальні виклики для цінностей свободи у сучасному світі та сучасний стан
демократії. Особливу увагу приділив
питанням вільних демократичних виборів, боротьбі з корупцією, свободі ЗМІ
та важливості демократії у сучасному
світі. Пан Абрамовітц у розмові зі студентами запевнив, що Україна зможе
стати більш демократичною державою – подолавши корупцію, захищаючи

вільні медіа та підвищуючи політичну
культуру суспільства. На жаль, сьогодні Freedom House відносить Україну до
«частково вільних» держав, але ми маємо всі шанси повернутися до статусу
«вільної» держави, який мали у 20062010 роках.
Також під час лекції пан Абрамовітц
відверто назвав дії Російської Федерації в Україні порушенням міжнародного
права, вказавши на факт окупації Кримського півострова та підтримку збройних формувань в окремих районах Донецької і Луганської областей.
Запитання, які студенти ставили
Президенту Freedom House після
лекції, вчергове засвідчили високий
рівень підготовки і розуміння наявних
проблем. Цікавили теми дотримання
та можливості обмеження прав і свобод під час збройного конфлікту, чи
несуть популізм та втручання інших
держав загрозу для проведення вільних і незалежних виборів, досвід США
у вихованні нульової толерантності до
корупції, а також можливості стажування в організації.

КНУ – Тулуза:
20 років –
політ нормальний

Минуло 20 років від часу підписання першої офіційної Угоди про співробітництво між КНУ та Університетом Поля Сабатьє (Тулуза, Франція). Десятки
оригінальних ідей та рішень, щоденна праця, невичерпний ентузіазм, високий
рівень наукових досліджень, щирість і відданість ідеї міжнародної співпраці.
Це було блискуче співробітництво, відзначили учасники святкових заходів із
нагоди річниці.

Зоя ВОЙТЕНКО,
хімічний факультет

Стоп! Відзнято
Марія БОНДАРЕНКО,
ННЦ «Інститут біології та медицини»

Зняти навчальне відео непросто. А
коли тема – анатомія, то й поготів. Однак із цим відмінно впоралися студенти
напряму «Медицина» у нашому ННЦ
«Інститут біології та медицини». Аби
заохотити їх до поглибленого вивчення такої складної й напрочуд важливої дисципліни, як анатомія, кафедра
фундаментальної медицини оголосила
конкурс на найкраще навчальне відео з
анатомії. Понад 100 студентів профільного напряму долучилися до створення
власного відеоконтенту. У результаті
відзнято 27 навчальних роликів, з яких
суворе журі обрало 6 найкращих.
Переможців нагороджували під час
святкування Дня ННЦ «Інститут біології та медицини». Актова зала Інституту

післядипломної освіти, де проходили
урочистості, була вщент заповнена
студентами, викладачами й гостями.
Тут прозвучало чимало добрих слів на
адресу інститутської родини ННЦ, а
конкурс талантів не залишив байдужим
нікого з присутніх. Вручали й нагороди
– у тому числі й конкурсу навчального
відео. Перемогу на англомовній програмі святкували першокурсники 13-ї
групи та другокурсники 11-ї. Україномовні студенти 1 курсу 2-ї групи напряму «Медицина» підійшли до конкурсу
творчо і креативно, за що також отримали подяку.
Мовної різниці ніхто не відчував.
Зала, заповнена студентами різних
національностей, однаково жваво підспівувала й пісні Вакарчука, і журливій
арабській мелодії у виконанні Алі Голсанама.

5

До Університету прибула високошановна французька делегація у складі
Ремі Шовена, Валері Мараваль, Стефан Мазьєр, Азедін Бусексу, Паскаля
Лакруа, Емануеля Граса, Іва Женісона. Вони завітали до нас звітувати про
спільні успіхи, зустрітися з ректором
Леонідом Губерським, проректором Петром Бехом, прочитати лекції на хімічному факультеті та взяти участь у науковій конференції, присвяченій нашому
спільному ювілею.
Нашим успіхам сприяла постійна
підтримка адміністрації обох університетів, зокрема відділів міжнародного
співробітництва, Посольства Франції в
Україні, а згодом і мерії Тулузи та КМДА
м. Києва. Адміністрація КНУ високо
оцінила успіхи французьких учених.
Трьом професорам Університету Поля
Сабатьє – Жан-Жаку Боне, Арману
Латту та Ремі Шовену – присвоєні звання Почесного доктора Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
За цей час укладено десятки двосторонніх Угод, декілька тристоронніх Угод
(два Університети та Посольство Франції в Україні), у 2017 році укладено п’ятисторонню Угоду (за участю двох університетів, Посольства, КМДА та мерії
міста Тулузи).

Спільні здобутки
Перше франко-українське міжнародне науково-дослідницьке об’єднання
(французькою GDRI) з молекулярної
хімії вдалося організувати на базі співпраці Київ-Тулуза у 2008 р. До нас таких
об’єднань (міжнародних лабораторій) в
Україні не було. Координаторами GDRI
з французького боку були професори
Університету Поля Сабатьє Жан-Жак
Боне та Ремі Шовен, з українського
боку – професор Зоя Войтенко. В роботі GDRI брали участь 4 лабораторії
м. Тулузи, представники практично усіх
кафедр хімічного факультету, три наукові групи з інститутів НАНУ.
За програмами спільних магістерських дипломів між Університетом Поля
Сабатьє та КНУ імені Тараса Шевченка
успішно закінчили навчання 19 студентів.
11 спільних аспірантів у рамках
GDRI – це 11 захистів дисертацій на
хімічному факультеті (100 відсоткова
ефективність аспірантури!), спільні засідання спеціалізованих рад та комісій
із захисту з офіційними опонентами з
обох країн та отриманням двох дипломів (нашого та французького). Перший

спільний аспірант Андрій Кисіль нині
успішно працює на кафедрі органічної
хімії та бере участь у програмі співпраці
з Університетом Поля Сабатьє.
Олена Кулешова, спільна аспірантка Юліана Воловенка та Емануеля
Граса, захистила свою дисертаційну
роботу якраз під час святкової конференції:
– Неймовірно цікаво навчатися
одночасно в Києві й Тулузі, отримуєш багато досвіду, друзів за кордоном. У нашій групі у Франції були
представники дев’яти різних країн.
Ми запрошували до України французів і мексиканців, їздили з ними в
Карпати, а потім нас так само приймали у Мексиці.
Візити професорів, читання лекцій,
обмін науковцями, спільні дослідження, поїздки студентів і аспірантів – такі
форми роботи заохочуються обома університетами, посольством Франції в
Україні, міжнародними програмами.

Конференції, публікації
Конференції «Київ-Тулуза» щодва
роки проходять почергово в обох містах з 2001 року. Ця знана у науковому
світі конференція починалася як локальний колоквіум між двома університетами-партнерами та перетворилася
на потужну платформу для наукового спілкування хіміків на різноманітні
тематики сучасної науки. З 2011 року
«Київ-Тулуза» досягла статусу міжнародної (понад 5 країн-учасників), у
2017 році у ній взяли участь професори та дослідники 17 країн. Вперше
саме на цій, IX конференції, ми організували нову секцію з альтернативних
видів енергетики, а на двох останніх
– читання лекцій для школярів старших класів. Наступна, X ювілейна конференція відбудеться у Тулузі у червні
2019 року.
Спільні публікації у рейтингових міжнародних журналах – це понад сотня
наукових статей, десятки спільних
доповідей на міжнародних наукових
конференціях та тисячі цитувань. Цей
тип роботи є дуже важливим як для
загального рейтингу університету, так
і для кожного науковця.
2013 року за ініціативи Києва та Тулузи створено сучасний англомовний
франко-український журнал з хімії
«FUJC», що вже цитується у «Web of
Science». Це також наша спільна гордість, що робить славу обом університетам та підносить рівень наукових
відносин України та Франції на вищий
рівень.
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Незбагненна
ефективність
математики

Лариса КІТ

Щороку публічні лекції Філдсівського
лауреата Юхима Зельманова збирають
в університетських аудиторіях сотні слухачів. Нинішня була особливо велелюдною, адже її тема – «Математика – наука чи мистецтво?» – здатна зацікавити
будь-кого.
– Якщо ви почуєте розмову двох математиків, можете прийняти їх за мистецтвознавців, вони ж бо люблять повторювати «це красиво – це некрасиво»,
– ввів слухачів у тему Юхим Зельманов.
Для нього душа математики – доведення, критерій істини – повторюваність
експерименту, золотий стандарт краси
– у теорії Галуа. А Шелдон Глешоу ска-

Хімія життя
у парку Шевченка

Однією з наймасштабніших під час
«Наукових пікніків» стала локація
хімічного факультету КНУ, який першим з університетських підрозділів
взяв участь у цьому святі науки. Двічі
на рік «Наукові пікніки» збирають тисячі відвідувачів у парку імені Тараса
Шевченка, де вони стають учасниками захопливих екпериментів, демонстрацій, лекцій відомих науковців-популяризаторів.
Університетська команда «Хімія

зав якось самому Юхиму Зельманову:
«Я не знаю, чи є Бог, але якщо він є – він
знає теорію груп».
Математика, переконаний Юхим
Зельманов, дивне мистецтво – найбільш елітне і найкраще профінансоване (промисловістю та армією). Останнє
поки що – не про нас.
Про алгебраїстів у декадансі, публічну криптографію і симпатичне сімейство графів Келі він може складати поеми, які переповнена аудиторія слухає
затамувавши подих, – от хто здатний
закохати в математику!
«Що б Ви сказали геніям математики,
якби машина часу могла перенести до
них?», – запитали Юхима Зельманова.
«Я би їх слухав», – відповів він.

Шахове Батумі

Дебютний виступ цьогорічної випускниці Інституту високих технологій
КНУ Юлії Осьмак на Всесвітній шаховій олімпіаді у Батумі став успішним.
Наша жіноча збірна не тільки вразила чудовими сукнями, спеціально
розробленими для олімпіади (а вони
прекрасні), а й виборола олімпійське
срібло, поступившись лише збірній Китаю за додатковими показниками!
Батумі – знакове місто для Юлії Осьмак. Ще 8-річною дівчинкою вона приїхала туди на свій перший чемпіонат
світу. Пригадує, що тоді прострочила
час і отримала маленький кубок замість великого. Удруге їй не вистачило
зовсім трохи, аби стати чемпіонкою
Європи серед дітей до 12 років. А от
перша Олімпіада принесла срібну нагороду! Наступного разу Юлія обіцяє
повернутися до Батумі за першим місцем.

життя» стала активним учасником
цього магічного процесу залучення нових прихильників науки. Майстер-класи й вікторини, елементи «естетичної» хімії й хімічного шоу, двобій
на хімічній шахівниці, магія кристалів,
хімічні годинники, вогнегасник власноруч, ефектна «паста для слона» від
університетських чарівників упродовж
цілого дня приваблювали сотні цікавих. І хтозна, скільки серед них майбутніх студентів КНУ!

Університет
рівних можливостей
Лекції від практиків, представників
знаних міжнародних установ – особлива фішка нашого університету.
Дізнатися зсередини і з перших уст
про особливості роботи міжнародних
судових установ, органів та організацій, їхні завдання та функції могли
майбутні фахівці-міжнародники, коли
до Інституту міжнародних відносин
завітала Юлія Нузбан, співробітниця
Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду (м. Гаага, Нідерланди) з лекцією на тему “The Work and
Role of the Office of the Prosecutor of
the International Criminal Court” («Робота і роль Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду»).
Виступаючи перед студентами,
Юлія Нузбан говорила про природу
та особливості діяльності Міжнародного кримінального суду, роботу його
різних структурних підрозділів. Численні запитання студентів стосували-

ся, зокрема, кар’єрних можливостей
українських випускників у міжнародних організаціях та міжнародних судових органах.
– Такі лекції від співробітників міжнародних судових установ та міжнародних організацій дозволяють усвідомити, що ми, українські фахівці,
маємо всі можливості для працевлаштування в міжнародних судових
установах та міжнародних організаціях – для цього варто наполегливо
навчатися і працювати, – наголосив
доцент кафедри міжнародного права,
координатор з наукової роботи ІМВ
Антон Кориневич.
Як відзначила студентка ІМВ Зоряна Матіяш, такий захід важливий
для ознайомлення з діяльністю міжнародних організацій та міжнародних
судових органів, професійної орієнтації, а також розуміння своїх кар’єрних
перспектив.

У жовтні свій ювілей святкують:
77 років – ректор КНУ Леонід Губерський;
75 років – інженер ІМВ Микола Царенко;
70 років – асистент ННІ «Інститут геології» Андрій Шостак, професор ІМВ Василь Кисіль, гардеробниця-швейцар ІМВ Тамара Матвеєва, прибиральниця ІМВ Валентина Фіалка;
65 років – доцент Інституту філології Тамара Козловська, завідувач кафедри філософського факультету Євген Харьковщенко;
60 років – технік ІМВ Сергій Ковальов, доцент Інституту філології Лілія Білас,
професор юридичного факультету Оксана Кучинська;
55 років – інженер навчальної лабораторії ННІ «Інститут геології» Валентина
Федан, доценти ІМВ Валерій Мазуренко та Світлана Іванова, технік навчальної
лабораторії інформатики ІМВ Лариса Однолько, старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту Олена Іщенко, прибиральниця ІМВ Тетяна Мельниченко.
Ректорат, первинна профспілкова організація Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також редакція газети «Київський університет»
щиро вітають наших колег із ювілеями і бажають доброго здоров’я, благополуччя
і творчих успіхів!
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