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Стартувала вступна кампанія-2019
Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка на 2019 рік
затверджено й оприлюднено
на сторінці Приймальної комісії
КНУ: vstup.univ.kiev.ua
Основні умови цьогорічної
вступної кампанії залишилися
незмінними: для вступу на бакалаврат абітурієнт може подавати 7 заяв на 4 спеціальності.
Зберігається система вступу за
пріоритетами, за загальним широким конкурсом по всій Україні.
Вступники до магістратури на
спеціальності «Право» і «Міжнародне право» складають єдиний
вступний іспит із іноземної мови,
а також єдине фахове вступне
випробування зі спеціальності
та загальних правничих компетентностей. Вступники до магістратури інших спеціальностей
та галузей знань складають єдиний вступний іспит із іноземної
мови.
Щорічно серед наших вступників – переможці та призери міжнародних олімпіад. Переконані,
що й цього року КНУ оберуть
найталановитіші.
– Це для нас дуже важливо,
адже програма нашого Університету достатньо складна, – наголошує проректор Володимир
Бугров. – Ми очікуємо найкраще
підготовлених абітурієнтів, здатних її опановувати. Незмінним
гаслом нашої діяльності залишається «Саме звідси починається успіх».
Про алгоритм вступної кампанії –
2019 покроково – на с. 6.
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P 22 січня – Урочиста Академія з
нагоди 100-річчя проголошення Злуки УНР і ЗУНР за участі українських
науковців-істориків та студентів.

P 17 січня – перше засідання
Приймальної комісії у 2019 році під
керівництвом її Голови ректора Леоніда Губерського
P 16 січня – Всеукраїнський турнір юних хіміків імені академіка В.
Скопенка на хімічному факультеті.
P 14 січня – на розширеному засіданні Вченої Ради КНУ підбили підсумки науково-дослідницької роботи
за 2018 рік.
P 20 грудня – візит представницької делегації Університету Китайської академії суспільних наук м. Пекіна (UCASS) на чолі з Президентом
UCASS паном Ваном Вейгуаном.
Делегацію прийняв ректор КНУ Леонід Губерський. На зустрічі йшлося
про підготовку угоди про співробітництво.
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Конференція трудового
колективу
Наприкінці року збори Конференції трудового колективу КНУ
імені Тараса Шевченка підбили підсумки роботи за 2018 рік.
Вони відбулися 27 грудня 2018 року в аудиторії імені М. Максимовича
Головного корпусу за наявності кворуму делегатів від усіх
структурних підрозділів.
Про здобутки Університету у 2018
році доповів ректор Леонід Губерський
у своєму Звіті (який було завчасно розміщено на сайті Університету та видано
окремою брошурою). За словами ректора, Київський національний університет імені Тараса Шевченка у році, що
минув, залишився лідером вищої освіти України. За результатами діяльності
він посідає найвищі серед українських
закладів вищої освіти місця у світових
рейтингах. Нині Університет є класичним вищим навчальним закладом, що
надає широкий спектр освітніх послуг
за 59 спеціальностями у 25 галузях
знань, має потужний викладацький
склад, найбільші обсяги наукових досліджень та найкращі показники публікаційної діяльності в Україні.
Леонід Губерський також звернув
увагу на завдання, які постають перед
колективом Університету в 2019 році.
Основним серед них є рівноправне входження до європейського і світового
освітнього та наукового простору. Саме
на це спрямований Стратегічний план
розвитку КНУ імені Тараса Шевченка на
період 2018–2025 років, що схвалений
Вченою радою 25 червня 2018 року.
Доповідь ректора викликала жваве
обговорення серед делегатів Конференції трудового колективу. Зокрема, до
нього долучилися декан філософського факультету Анатолій Конверський,
декан економічного факультету Анжела Ігнатюк, декан хімічного факультету
Юліан Воловенко, декан факультету
психології Іван Данилюк, професор
історичного факультету Олег Машев-

ський, доцент Інституту філології Олеся
Наумовська та представники студентського самоврядування Юлія Корзенюк
і Роман Куриленко. Усі вони схвально
оцінили здобутки колективу Університету протягом 2018 року й побажали колегам подальших звершень у науковій та
навчально-методичній діяльності.
Делегати Конференції трудового колективу КНУ прийняли постанову:
1. Звіт ректора схвалити;
2. Роботу оцінити задовільно;
3. Доповідь та звіт ректора обговорити на зборах трудових колективів факультетів, інститутів та інших структурних підрозділів.

Єдність – шлях у майбутнє
P 19 грудня – святковий концерт
до Дня святого Миколая за участі талановитих співробітників і студентів
КНУ у Мистецькому салоні.
P 19 грудня – зустріч ректора Леоніда Губерського з депутатами Європарламенту та народними депутатами України з метою обговорення
ініціативи створення при КНУ Європейського інституту.
P 18-21 грудня – традиційні святкові новорічні ранки для дітей співробітників, студентів, аспірантів і докторантів КНУ у Головному навчальному
корпусі та клубі «Планета».
P 14 грудня – міжнародна конференція «Права людини», присвячена
70-й річниці підписання Загальної
декларації прав людини, організована Посольством Франції в Україні спільно з Центром романського
права юридичного факультету КНУ
імені Тараса Шевченка. На відкритті
заходу виступили проректор Петро
Бех і Посол Франції в Україні Ізабель
Дюмон.

Олександр НАДТОКА,
історичний факультет,
учасник бойових дій

Цього року відзначаємо знаменну
дату – 100-річчя обʼєднання Української
Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки (1919–2019)
в одну соборну державу, в один політичний організм відродженої нації. З днем
22 січня повʼязано ще один історичний
чин – прийняття ІV Універсалу (1918 р.),
яким проголошувалася незалежність
України.
Так і йдуть ці дві події разом в історії народу – проголошення національної свободи та національної єдності в
умовах напруженої та кровопролитної
боротьби Української революції 1917–
1921 рр. Це знаменно, бо свобода є необхідною умовою справжньої єдності,
а єдність відкриває шлях у майбутнє.
Вважаємо, що з погляду традицій державності 22 січня є основоположною

пам’ятною датою в календарі українського державника. Сто років тому наші
предки виборювали свободу в умовах
війни з більшовицькою Московією, яка
ненавиділа і винищувала все українське, та нині вже пʼять років ми захищаємо наші права і свободи від путінської
Росії, ведучи відлік боротьби з дня початку інтервенції ворога до Криму – 20
лютого 2014 року. Сто років тому шлях
до свободи відкрила революція, і в наш
час бачимо, що Революція Гідності
2013–2014 рр. безповоротно змінила
політичну ситуацію у Східній Європі, вирвала Україну з-під впливу імперської
Росії.
Це епічні сюжети початку ХХ і ХХІ століть, картини екзистенційної боротьби
добра і зла, правди і брехні, благородства і ницості, свободи і рабства. Ціна
перемоги чи поразки в цій боротьбі для
українців – свобода і гідний рух уперед
або ж національна катастрофа і новий
геноцид української нації, а після нас й

інших вільних народів західного прикордоння.
До 100-річчя проголошення Акта злуки УНР та ЗНР Україна отримала Томос і власну автокефальну церкву. Тож
пильнуймо і не забуваймо про особистий внесок до святої справи перемоги
над агресором – у військовій, волонтерській, просвітницькій діяльності. І дуже
важливо – цінуймо наші нинішні здобутки! Адже ми вже пʼять років дотримуємося власного військово-політичного і
світоглядного курсу і не поступаємося
сильному ворогові, пʼять років успішно
будуємо національну армію та силові
структури, забезпечуємо цивілізоване і
впорядковане життя в тилу, а головне –
ми маємо перспективу, маємо майбутнє. І ми маємо воїнів, які кожного дня
буквально своїми тілами прикривають
нашу свободу, мир для наших дітей та
рідних, спокій і мирну працю, зміцнюють нашу надію, віру і любов до рідної
землі.

21 січня 1990 року. Мітинги у Львові і Києві після наймасштабнішого «живого ланцюга»
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Завдяки нашій згуртованості
Під час обговорення Звіту ректора за 2018 рік на Конференції трудового
колективу усіх присутніх вразив виступ доцента Інституту філології
Олесі НАУМОВСЬКОЇ на тему національно-патріотичного виховання
в університеті. На численні прохання читачів публікуємо матеріал
за виступом
Теперішні молоді українці як ніколи повинні усвідомлювати, що у світі, в якому
ми живемо, тільки ті вартості мають майбутнє, за які людина готова боротися, які
готова боронити, жертвуючи всім, навіть
найдорожчим – власним життям. І серед тих цінностей перша – Україна, наш
український народ, наша рідна земля і
наша українська держава. А найбільш
прогресивною частиною суспільства,
його рушійною силою в усі часи були й
залишаються студенти. Тому національно-патріотичне виховання студентства
– завжди на часі, а вже ж нині важливе
вкрай!
Наш університет перебуває в авангарді з-посеред інших вищих навчальних
закладів України і в цій сфері. Саме наші
студенти одними з перших вийшли на
Революцію гідності. Саме наші студенти
боронили й продовжують боронити від
ворога українську землю на її східних
кордонах. Лише з нашої кафедри фольклористики двоє хлопців (Станіслав Григоренко, Максим Вертюк) і одна дівчина
(Тетяна Шеляг) пройшли пекло війни.
Наші студенти-славісти Павло Мороз і
Марина Лютенко пішли на фронт добровольцями відразу після свого першого
курсу. Десантником-командиром аеророзвідки став аспірант-кореїст (нині вже
викладач) Денис Антіпов. А як не згадати відомого і в Україні, і за її межами Народного героя України, нагородженого
Президентом України орденом «За мужність» Сергія Козака, який вивчає право
в нашому університеті! І як не схилити
голову перед подвигом студента-японіста, «кіборга» Святослава Горбенка,
який загинув у Донецькому аеропорту…
Я нещодавно повернулася з лінії вогню, тож дозвольте мені говорити про те,
що мені знайоме й близьке, – волонтер-

ство, пов’язане так чи інакше з допомогою фронту.
В університеті волонтерська діяльність
доволі багатогранна: наші студенти, викладачі, співробітники практично кожного
підрозділу постійно допомагають дітям
із сирітських притулків, пораненим у військових госпіталях, військовим на Сході,
працюють у реабілітаційних центрах, беруть участь в організації і проведенні різноманітних університетських заходів.
Зокрема, співробітники нашої кафедри і Центру фольклору та етнографії
Анжеліка Рудницька й Ірина Барамба, а
також студенти нашої кафедри їздять на
Донбас із концертами; завідувач кафедри професор Олена Івановська читала
просвітницькі лекції в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля у Сєвєродонецьку.
З перших днів війни на базі Інституту
філології виникла спільнота «Хто чим
може – фронту допоможе», яка об’єднала студентів, випускників, викладачів,
співробітників не лише ІФ, а й усього
університету. Вона не припиняє роботу
й досі.
Здійсненого за роки війни не перелічити:
• кілометри маскувальних сіток, які на
перервах і після занять плели студенти
разом із викладачами;
• тонни продуктів, які збирали, пекли,
варили, купували і передавали воїнству
ледь не щотижня;
• сотні комплектів форми, взуття, військового одягу, термобілизни, хімічних
грілок, побутової техніки і хімії, маскувальних костюмів і амуніції;
• ліки. Багато ліків різного призначення, які передавали і безпосередньо воякам, і парамедикам, і фронтовим лікарям;

• різноманітні інструменти, комп’ютерна техніка, придбані для потреб армії
біноклі, планшети для управління безпілотниками, прибори нічного бачення, тепловізори, каліматори та деякі речі, про
які навіть тут поки говорити не можна.
Нині забезпечення війська є незрівнянно кращим, ніж на початку війни. Але
воїни так само потребують уваги, турботи, тепла і спілкування.
Тільки за 2018 рік ми здійснили п’ять
поїздок на фронт. Кожна така поїздка –
у найгарячіші точки по всій лінії фронту
(як кажуть воїни, «на нуль»). А це – сотні
усмішок на обличчях наших захисників,
безліч обіймів і слів підтримки, близько
10 тисяч кілометрів дороги. Хочу подякувати моїм супутникам: аспірантці-японістці Наталі Наумовській, випускниці-літературознавцю Євгенії Гончарук,

випускниці-японістці Роксолані Орловецькій, аспірантці-фольклористці Ярині
Закальській.
Вартість кожної з таких поїздок – близько 20 тис. гривень, щомісячні посилки на
фронт «коштують» від 10 до 20 тисяч.
Усе це неможливо було би без постійної
активної роботи й підтримки не лише
громади Інституту філології, а й представників різних інститутів і факультетів
(зокрема, Інституту біології та медицини, Інституту журналістики, факультету
інформаційних технологій, історичного,
хімічного й фізичного факультетів, Центру комунікацій, Відділу академічної мобільності і ректорату). Спасибі за постійну допомогу Соціальному департаменту
Студентського парламенту університету,
зокрема Юлії Бурмай і Руслані Цегельській, які допомагають і в різних зборах,
акціях. Тільки-но позавчора ми відправили на фронт понад сотню банок домашньої консервації і «шоколадні листи
бійцям», зібрані з їхньої ініціативи студентами.
На знак вдячності воїни передають
«сувеніри з фронту» – порожні вже гільзи, уламки снарядів тощо, які після перемоги, за згоди адміністрації, можуть
стати експонатами куточку-музею в університеті.
А ще прапори, підписані для нас воїнством. Найціннішим із них є прапор, який
залишив мені на збереження до Перемоги танкіст 93-ї бригади. Із цим прапором
він виходив з Іловайського котла, воює і
нині. Я мрію швидше повернути цей прапор його власникові-воїну. Адже де майорить український прапор, там є Україна!
Переконана, завдяки нашій згуртованості і любові до рідної країни здійсниться те, за що борються воїни на Сході.
Україна поверне свою цілісність!

Національно-патріотичне виховання в університеті є багатоплановим
і багатоаспектним:
t Лекторії, присвячені питанням національної історії, державної політики тощо,
конференції, наукові гуртки, обмін досвідом.
t Зустрічі з героями АТО /нині – ООС/, представниками громадських організацій.
t Мистецькі заходи: концерти, перегляд фільмів патріотичного спрямування, зустрічі з творчими колективами нового патріотичного українського кіно.
t Флешмоби патріотичного характеру.
t Благодійні ярмарки, поїздки, акції.
t Ушанування жертв Голодомору 1932-33 років, покладання квітів до пам’ятного
знаку «Меморіал жертв Голодомору», запалення свічки пам’яті у всіх навчальних
корпусах Університету та інше.

Військовий інститут КНУ відзначив свою річницю
Постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 1998 року Відділення
військової підготовки КНУ імені Тараса
Шевченка перетворено у Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
ВІКНУ готує офіцерів для Збройних
сил України: Сухопутних військ, Повітряних та Військово-Морських сил, інших
військових формувань України. Інститут
− єдиний в Україні військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу, який здійснює підготовку фахівців
для всіх військових формувань зі спеціальностей міжнародні відносини, міжнародна інформація, переклад, фінанси,
психологія, політологія, правознавство,
військова журналістика, соціальні комунікації та регіональні студії, геоінформаційні системи і технології. В інституті
функціонує ад’юнктура за 8-ма науковими спеціальностями.
Випускники інституту беруть участь
у міжнародних навчаннях, миротворчих місіях, навчаються у військових
коледжах та академіях збройних сил

іноземних держав. Слухачі отримують
свідоцтво про рівень володіння іноземною мовою стандарту НАТО.
З 2014 року навчальний процес у Військовому інституті був організований
відповідно до умов особливого періоду.
У лютому 2015 року у зв’язку з проведенням АТО відбувся достроковий випуск
офіцерів тактичної ланки. Наші випускники, а також офіцери Військового інституту стали захисниками територіальної цілісності України. Чимало офіцерів
інституту перебували у відрядженнях у
структурах цивільно-військового співробітництва в зоні АТО, у Спільному центрі
з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, вирішували питання
морально-психологічного, інформаційного та топогеодезичного забезпечення
військ, безпосередньо брали участь у
бойових діях.
Близько 100 випускників інституту
брали участь у антитерористичній операції на Сході країни, а нині в операції
Об’єднаних сил.
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Міжнародне право
як інструмент
справедливості
Ukraine
18.00 - 20.00

Venue: Antarctica Room,
World Forum Center

Moderator :

Anton Korynevych, Expert Board Member of Human Rights and Justice
Program, International Renaissance Foundation

Speakers:

Alina Pavliuk, Ukrainian Legal Advisory Group
Maksym Tymochko, Ukrainian Helsinki Human Rights Union
Vitaliy Nabukhotny, Regional Center for Human Rights
Natalie Hrytsenko, Eastern Ukrainian Centre for Civic Initiatives Coalition
"Justice for Peace in Donbas"
Vitalia Lebid, Ukrainian Helsinki Human Rights Union

Другий рік поспіль на щорічному засіданні Асамблеї держав-учасниць
Міжнародного кримінального суду (МКС) академічну спільноту у складі
української команди експертів представляє координатор з наукової роботи
Інституту міжнародних відносин Антон КОРИНЕВИЧ. Ми попросили його
поділитися своїми враженнями про роботу цієї поважної міжнародної інституції
та роль академічного середовища на сучасній міжнародно-правовій сцені:
– До складу української делегації у
Гаазі ввійшли представники громадського сектору, тих правозахисних організацій, які працюють по Криму та Донбасу, а сама поїздка була організована
Міжнародним фондом «Відродження»,
який уже багато років забезпечує комунікацію правозахисного середовища з
Офісом Прокурора МКС.
Наша делегація була присутньою на
першому представленні перед громадськістю Звіту Офісу Прокурора МКС із
попереднього розслідування за 2018
рік. Він, по суті, не відрізнявся від торішнього, але, як зазначила прокурор Фату
Бенсуда, Офіс Прокурора вважає, що
вони, у принципі, будуть готові піти далі
по попередньому розслідуванню ситуації в Україні. Якщо нині вона перебуває
на етапі попереднього розслідування, то
«піти далі» означає готовність перейти
до повноцінного розслідування – з можливостями відкрити польовий офіс, працювати з фізичними доказами, отримувати безпосередні свідчення на місцях.
День, коли був представлений Звіт
Офісу, завершився присвяченим Україні сайд-івентом, який підготувала наша
команда. Цей захід – прекрасна нагода донести правозахисникам з інших
держав і, головне, Офісу Прокурора
МКС важливу інформацію про те, що
відбувається в Україні в умовах збройної агресії РФ, а також нові факти щодо
злочинів у Криму та на Донбасі. Дуже
важливо підтримувати інтерес міжнародної спільноти, МКС до ситуації в
Україні, аби вона не сходила зі світового порядку денного.
Наш третій важливий захід у Гаазі – робоча зустріч з Офісом Прокурора і безпосередня розмова про Крим і Донбас.
– Чи готова Україна виконувати
свої зобов’язання з розслідування
міжнародних злочинів, вчинених під
час російсько-українського конфлікту, збройної агресії РФ?
– Співпраця України з МКС – це дуже
добре, але основна частина відповідальності все ж лежатиме на вітчизняному правосудді, і більшість справ про
вчинення міжнародних злочинів мають
розглядати українські суди.
Упродовж двох років команда експер-

Акція «Біологія ─
наука майбутнього»:
перший ювілей
Дмитро ШЕПІЛОВ,
cтудент, голова НТС

Ratiﬁcation of the Rome Statute as
a Necessary Step for Combatting
Impunity for Grave Crimes in
10/12/2018
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тів, до якої долучилися ми з колегами
з ІМВ Романом Єделєвим, Ольгою Поєдинок та Катериною Ксьондзик, а також з юридичного факультету Костянтином Задоєю та Романом Куйбідою,
досліджувала, як українська правова
система реагує на збройний конфлікт.
Результатом такої роботи став експертно-аналітичний звіт «Правосуддя на
Сході України в умовах збройної агресії
Російської Федерації», який ми презентували під час регіональних обговорень у Сєвєродонецьку, Краматорську,
Дніпрі, Маріуполі та Харкові. Підсумкове обговорення відбулося у Комітеті
Верховної Ради. З урахуванням того,
що порадили учасники цих зустрічей
– прокурори, судді, слідчі поліції, правозахисники – буде оновлений перелік
рекомендацій по цьому звіту.
Щоб забезпечити правосуддя на
Сході, треба внести до українського
законодавства зміни щодо відповідальності за міжнародні злочини. Адже це
найбільш серйозні злочини – геноцид,
злочини проти людяності, воєнні злочини і злочин агресії – і відповідальність
за них має бути вищою. Ми з колегами
напрацювали такий законопроект, і він
нарешті зареєстрований у парламенті
як урядовий, чекає на розгляд.
– Коли студент-міжнародник починає долучатися до практичної роботи?
– В ІМВ ефективно впроваджується
концепція «case study» у навчальний
процес. Студенти всіх спеціальностей
отримують максимум завдань від фахівців-практиків. Зокрема, з ними працювали і представники МКС, і професорка
Копенгагенського університету, і визнані
практики юридичного бізнесу. На нашу
думку, університет сьогодні має забезпечувати ефективний зв’язок теорії з
практикою. Коли країна перебуває в стані збройного конфлікту з сусідньою державою, життя постійно підкидає «кейси»
для міжнародників. Наприкінці року, наприклад, ми підписали угоду про співпрацю з прокуратурою АР Крим, яка передбачає стажування студентів, і кілька
їхніх резюме я вже надіслав адресатові.
Спілкувалася Лариса КІТ

«Міжнародне право – головний аргумент, на якому базується нині позиція
України. Чому Крим – це Україна? Тому, що так стверджує міжнародне право! А РФ своєю окупацією Криму порушила норми міжнародного права. І
саме міжнародне право нині стверджує, що окуповані території Донецької
та Луганської областей – це наша земля, а РФ порушує наші суверенні права. Порушення міжнародного права не означає, що його немає: порушник
відповідатиме рано чи пізно – незалежно від того, чи визнає він норми
міжнародного права. Тож нам найперше треба знати й поважати міжнародне право і вміти працювати з ним».

Завершилася V Всеукраїнська волонтерська акція «Біологія – наука майбутнього», яку проводять студенти й
викладачі ННЦ «Інститут біології та медицини». У 2013 році вона починалася
як окрема ініціатива групи небайдужих
осіб, а тепер перетворилася на потужний загальноінститутський рух.
Мета проекту – продемонструвати
важливість й перспективність біологічної науки в сучасному світі, спонукати
молоде покоління займатися дослідженням життя на різних рівнях його
організації, а також сприяти професійній орієнтації школярів. Організаторами акції цього року виступили Наукове
товариство студентів спільно з адміністрацією ННЦ «Інститут біології та медицини».
Лише за два місяці 78 волонтерів
відвідали 62 школи в Києві та по всій
Україні, де провели науково-популярні
зустрічі з учнями 7-11 класів. Цьогоріч
підлітки мали змогу почути ґрунтовні
відповіді на такі непрості запитання:
Чи можливо збудувати сонячні батареї на основі бактерій? Як противірусний імунітет допоміг створити
генетично модифіковані організми?
Чому антитіла здійснили справжню
науково-технічну революцію?
Окрім цього, школярі безпосередньо

долучилися до проведення експериментів, виділяючи ДНК із рослинних
об’єктів і досліджуючи ферменти в клітинах дріжджів. Вагомою частиною таких зустрічей стала презентація освітніх програм, за якими ННЦ «Інститут
біології та медицини» здійснює підготовку фахівців, а також заходів Інституту, спрямованих на розвиток наукового
потенціалу старшокласників (Всеукраїнська біологічна школа «Від теорії до
практики один крок» та Міжнародна
наукова конференція «Шевченківська
весна», під час якої вже кілька років
поспіль працює секція «Біологія» для
школярів).
Подібна акція ще більше зміцнює
авторитет нашого Університету в очах
абітурієнтів, мотивуючи їх зробити правильний вибір. Студенти мають змогу
спробувати себе в ролі викладачів, а
школярі – не лише поекспериментувати та отримати нову інформацію (якої
вони точно не знайдуть у підручниках),
а й поспілкуватися з учорашніми школярами – студентами одного з найпрестижніших ЗВО України. Можливо,
цим і пояснюється успіх цієї акції. Але
нічого б точно не відбулося без креативності, натхнення, закоханості у свою
роботу організаторів та учасників акції:
студентів-волонтерів, викладачів, дирекції Інституту!
П’ять років – це лише початок, і плани
на майбутнє у нас доволі амбітні! Ми переконані, що вони реалізуються у справах на користь науці та нашій країні.

Нагороди січня

Випускниця механіко-математичного факультету КНУ Марина В’язовська
виборола ще одну престижну нагороду
математичного світу – премію Рут Літл
Саттер. Один раз на два роки Американське математичне товариство присуджує її на ознаку визнання видатного
внеску жінок у дослідження в галузі математики за останні шість років.
Оргкомітет Satter Prize відзначив Марину В’язовську за її відкриття щодо
оптимального розміщення сфер у 8 та
24-вимірних просторах. Нагадаємо, що
за розв’язання цієї задачі, яка понад 400
років не давала спокою математикам
усього світу, випускниця КНУ вже отримала Премію Салема, Дослідницьку
нагороду Інституту Клея і премію Рамануджана. В усіх випадках Марина стала
першою українкою серед лауреатів цих
високоповажних математичних нагород.

17 січня 2019 року Satter Prize вручили Марині В’язовській під час Joint
Mathematics Meetings у Балтиморі.
v

v

v

Постановою Верховної Ради України
від 15 січня 2019 р. найталановитішим
молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та
науково-технічних розробок присуджено премії Верховної Ради України за
2018 рік.
Серед лауреатів премії – молоді науковці нашого університету: докторант
механіко-математичного
факультету
Костянтин Ральченко, науковий співробітник хімічного факультету Вікторія
Москвіна та асистент кафедри органічної хімії Демид Мілохов.
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КНУ у вирі
математичного руху

Богдан РУБЛЬОВ,
факультет комп’ютерних наук
та кібернетики

Наприкінці грудня вже традиційно в
один із вихідних днів аудиторії факультету комп’ютерних наук та кібернетики
і механіко-математичного факультету
КНУ заполонили зовсім юні математики міста Києва – учасники VІІ Київської
міської олімпіади для учнів 4–6 класів, яка завжди проходить під егідою
нашого Університету. Окрім киян, на
змагання прибули декілька школярів із
Київської області, Миколаєва, Вінниці
та Херсона. Завдяки активному олімпіадному життю й небайдужості наших
студентів (проведення літніх шкіл, олімпіад, турнірів для школярів різного віку)
місто Київ і, зокрема, КНУ імені Тараса
Шевченка давно стали центром зустрічі
найкращих юних математиків України.
Для участі у Київській олімпіаді з’їха-

лися 635 учнів 4-6 класів. Слід відзначити дуже кваліфіковану та оперативну
роботу студентського журі олімпіади:
вже до 18-ї години усі роботи були перевірені, а результати оприлюднені. Після
апеляції підведено остаточні підсумки.
Тепер на переможців чекають дипломи
та призи.
Нагадаємо, що 10 лютого 2019 року
пройде VІІ олімпіада Київського національного університету імені Тараса
Шевченка для учнів 4–6 класів. Це будуть змагання у дуже цікавому для молоді усному форматі, коли можна взагалі не оформляти розв’язання задач, а
просто розповідати їх перед журі. Такого досвіду безпосереднього спілкування і захисту свого рішення у більшості
школярів майже не було.
А у травні 2019 року наш Університет
прийматиме учасників ІІ Всеукраїнської
олімпіади з математики для учнів 5–7
класів.

Навчився сам –
навчи іншого

Ольга ХИЛЯ,
хімічний факультет

Київ – другий дім
Олеся ОТРАДНОВА,
юридичний факультет

Другим рідним містом став Київ для
професора Римського університету ла
Сап’єнца Джанфранко Тамбуреллі. Не
в останню чергу тому, що у нинішньому
навчальному році він викладає на юридичному факультеті КНУ.
Ще від 2004 року завдяки професорові Тамбуреллі наш факультет та Інститут міжнародних правових досліджень
Національної ради Італії очолили міжнародне співробітництво за участі багатьох українських та італійських експертів й інституцій. У 2015 році згадана
Національна рада підписала Меморандум про взаєморозуміння з нашим
Університетом. За ці роки було опубліковано численні статі та дві колективні монографії з інституційно-правових
проблем захисту біологічного різнома-

ніття та управління територіями, що
перебувають під охороною; проведено
міжнародний науковий семінар у Римі
та дві конференції у КНУ. Варто також
згадати про курси лекцій професора
Тамбуреллі на юридичному, географічному факультетах, а також для соціологів та філологів.
Восени Джанфранко викладав для
наших студентів курс специфіки процедури оцінки впливу на навколишнє природне середовище в ЄС, а на другий
семестр запланована важлива для сучасних юристів навчальна дисципліна –
«Роль Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у забезпеченні дотримання
прав людини». Аналіз нових правових
прецедентів ЄСПЛ, особливо у контексті їх інтеграції до української правової
системи, повинен бути дійсно цікавим
для студентів.
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Перший семестр навчального року
вже у минулому, за вікном тріскучі морози, а душу гріють спогади про теплі
літні канікули, особливо якщо ти не просто байдикував, а зробив щось корисне і поділився часточкою свого тепла і
знань з іншими. Саме таким видалося
літо і цього року для непосидючих студентів-хіміків.
Хімічний факультет має міцні творчі
зв’язки з профільними школами, одна з
яких – київський природничо-науковий
ліцей №145 – щорічно організовує низку
літніх шкіл. Наші студенти та викладачі
працювали волонтерами у двох із них.
Цьогоріч перша група студентів,
успішно склавши іспити, запаслася лабораторним приладдям і речовинами,
що доступні у звичайних аптеках, виїхала до літнього природничо-наукового
табору в передмісті Києва, щоб передати всю «магію» знань та секрети навичок юним амбітним ліцеїстам. LOSC
(Leader Opportunity Scientific Camp) –
літній природничо-науковий табір, що
заохочує відкривати світ і книжки.
Метою десанту було довести, що
практичний бік хімії можна побачити
не лише в лабораторіях, а й навколо
нас щосекунди, і що кожен може стати
маленьким дослідником навіть удома
(у межах техніки безпеки, звичайно).

Варіантів проектів було декілька, ми
вирішили охопити всього потроху, тож
назвали його «5 відчуттів». Палало
яскраво, пахло смачно (інколи було
навіть їстівним), шипіло бурхливо. Під
час презентації проектів кожен учасник
команди давав наукове обґрунтування
хімічної «магії».
У липні представники студентської
спільноти долучилися до проекту
«Школа для Чайників», яка щороку проходить у мальовничому прикарпатському Космачі. Мета цієї літньої школи –
згуртувати школярів навколо вивчення
хімії та інших природничих дисциплін.
До двотижневої програми ввійшли різноманітні інтерактивні заняття, лекції,
практичні роботи. Основи аналітичної
та органічної хімії, математика, фізика, англійська мова, біологія, підготовка до олімпіад, хімічні турніри – лише
неповний список того, що чекало на
школярів. На дозвіллі нудьгувати теж
не доводилося завдяки постійним походам у гори, активним іграм, квестам
та тренінгам. Отже, юні хіміки разом з
волонтерами та викладачами провели
чудові два тижні у серці Карпат, а тепер
із нетерпінням чекають на наступний
сезон.
Ось такі вони, студенти – активні та
креативні! Наступного літа вони знову
повернуться до теплих, згуртованих колективів допитливих школярів… А поки
наполегливо навчаються нового самі!

Сертифіковані
Академією Cisco

Із травня по грудень 2018 року інженерно-технічний склад інформаційно-обчислювальних секторів інститутів/факультетів КНУ у рамках
підвищення кваліфікації проходив
навчання в інформаційно-обчислювальному центрі нашого університету
за курсом IT Essentials Академії Cisco
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Днями відбулося вручення сертифікатів Академії.
Цей курс узгоджується з промисловою сертифікацією Comp TIA A+, що

гарантує придатність інженера до виконання таких операцій як установка,
конфігурація, профілактика обладнання та основи побудови мережі сучасних персональних комп’ютерів. Іспит
на отримання цього сертифікату також
охоплює такі основи як безпека, надійність, комунікації і професіоналізм.
Перший проректор університету Олег
Закусило особисто вручив сертифікати
слухачам, які успішно закінчили курс
навчання. Слід зазначити, що вдало
склали іспити 56 інженерів.

У січні свій ювілей святкують:
Професор юридичного факультету Олена Кохановська, доцент юридичного факультету
Тетяна Ковальчук, професор історичного факультету Ірина Войцехівська, доцент історичного факультету Олександр Комаренко, професор Інституту філології Деян Айдачич, доценти
Інституту філології Дмитро Тєряєв, Вікторія Коломийцева, Сергій Різник, Галина Верба,
Олена Максименко, Галина Чернієнко, асистент Валентин Перехейда, старший лаборант
ІМВ Тетяна Максимова, доцент філософського факультету Володимир Демьянов, професор
економічного факультету Надія Гура, доцент економічного факультету Віктор Головко, Вадим
Трухачов (навчально-спортивний комплекс).
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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Змагальна біологія

Алгоритм вступної кампанії-2019

Успішно завершилася Всеукраїнська
студентська олімпіада ННЦ «Інститут
біології та медицини». Цьогоріч вона
вперше проводилася за 6-ма напрямками: «Лісове і паркове господарство»,
спеціальностями «Біологія», «Екологія» (загальна) та «Екологія» (спеціальна), та навчальними дисциплінами
«Медична біологія» та «Анатомія людини».
В олімпіаді взяли участь понад 100

студентів. Традиційно успішними були
виступи студентів за програмами спеціальностей «Біологія» та Екологія».
Вдалою виявилася перша спроба пера
напряму «Лісове і паркове господарство».
Вперше в історії Київського національного університету імені Тараса
Шевченка була проведена студентська
олімпіада медичного спрямування.

Студенти про наставника
Школа практичної політики і День
донора, проекти Студентського парламенту, буденні турботи Студмістечка і
навчальні проблеми майбутніх філософів – у все із непідробним інтересом
занурювався заступник декана з виховної роботи філософського факультету
Дмитро Косенко. Після його трагічної
загибелі студенти писали у своїх постах: «філософський немов осиротів
тієї ночі».
Людмила ЧЕРКАС,
голова Студпарламенту факультету:
«Дмитро Васильович так горів усіма
нашими справами! Коли ми влаштовували перший загальноуніверситетський
День донора, не тільки допомагав з

організацією, рекламою, а й сам прийшов здати кров, вдягнувши футболку
з факультетською символікою. Того дня
донорами стали десятки наших студентів і викладачів, а зібраний банк крові
допоміг врятувати 108 життів.
Коли розпочинали «Школу практичної
політики», вникав навіть у такі дрібниці,
як виготовлення рекламних блокнотів,
ручок, банерів – і дуже з того тішився.
Разом зі мною репетирував промову
перед гостями школи. Це був його улюблений проект, тепер ми продовжуємо
його вже без Дмитра».
Вікторія ІЛЬЧЕНКО:
«Коли б я не прийшла в університет,
Дмитро Васильович завжди був на міс-

ці. Телефонувати йому взагалі можна
було цілодобово – ніколи не вимикав
телефон. Де розбили вікно в гуртожитку чи ще якесь непорозуміння – миттю
опинявся там».
Марія БОРОДІНА:
«Дмитро мав стільки планів! Досі в
його кабінеті висить розпланований ним
календар. А зайти до нього можна було
при будь-якій потребі – двері завжди
були навстіж, там постійно перебували
студенти. Дуже по-дружньому ставився до нас, із кожним знаходив спільну
мову, легко вирішував поточні проблеми: кому залік перенести, кому з курсовою допомогти чи якісь питання по
гуртожитку. Нам так його не вистачає!»

Зима у Канівському заповіднику
Віталій ГРИЩЕНКО,
Канівський природний заповідник

Каскад ГЕС створив чимало проблем
для екосистеми Дніпра, але є й інший
бік – це значно покращило умови зимівлі водоплавних птахів. Раніше річка
повністю замерзала, лише подекуди
залишалися ополонки та промоїни –
на порогах, перекатах, у місцях виходу
джерел. Зараз же біля ГЕС постійно існують ділянки відкритої води. Канівська
ГЕС працює в піковому режимі, тобто
її запускають 2-3 рази на добу, коли
виникає підвищена потреба в електроенергії. Завдяки цьому в нижньому
б’єфі виникають значні коливання рівня
води. Лід ламається й виноситься течією. Залежно від погоди й режиму роботи електростанції відкрита вода може
тягнутися на десятки кілометрів. Навіть
за сильних морозів залишаються чималі ополонки та промоїни. Саме тому на
Дніпрі біля Канева можна побачити багато птахів, яким, здавалося б, не місце
серед криги.
Коли заходить мова про пернатих, що
прилітають до нас зимувати, перш за
все згадують снігурів, омелюхів та іншу

дрібноту. Але тут «теплі південні краї» і
для деяких качок. Зиму на наших водоймах проводять гоголі, великі крохалі та
деякі інші види. Чимало таких північних
качок можна побачити біля Канівської
ГЕС. Залишаються на зимівлю й деякі
місцеві птахи – крижні, лебеді, мартини.
Науковці Канівського природного заповідника щороку проводять облік птахів, які зимують на Дніпрі. Такий моніторинг дає змогу тримати під контролем
одне з основних місць зимівлі на внутрішніх водоймах України. Загалом за
30 останніх років тут виявлено взимку
34 види водоплавних та навколоводних птахів, 7 із них занесені до Червоної книги України. Одні птахи зимують
щороку, інші – з’являються час від часу.
Найбільш численні види – крижень,
гоголь та великий крохаль. Багаторічні
дослідження показують, що зростає як
видове різноманіття зимуючих птахів,
так і їх загальна чисельність.
Ситуація змінюється буквально на
очах. Пов’язано це й зі змінами клімату (дедалі більше перелітних птахів
залишається зимувати в більш північних широтах), і з ростом чисельності
деяких видів. Обліки також показують,
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що канівська зимівля відіграє важливу
роль у збереженні двох птахів, занесених до Червоної книги України, – гоголя
та орлана-білохвоста. Взимку тут може
зосереджуватися до 5-10% української
популяції орланів. Значна частина їх
відпочиває та ночує на островах заповідника. Саме завдяки орлану він
отримав міжнародний статус території, важливої для охорони птахів (IBA –
Important Bird Area).
9 січня ми провели черговий зимовий облік птахів на Дніпрі біля Канева. Завдяки морозній погоді вони
зосередилися на невеликих ділянках
відкритої води, що значно полегшувало справу. Загалом було зареєстровано близько 6,4 тис. птахів 15 видів.
А сонячна погода дозволила відзняти
деякі цікаві моменти. Незважаючи на
холод, птахи зраділи сонцю. Вони активно перегукувалися та хлюпалися у
воді. Порадували орлани. Кілька молодих птахів влаштували повітряні ігри
з вищим пілотажем, ганяючись один
за одним над Дніпром. А ще вдалося
сфотографувати незвичайний спосіб
їх полювання – справжнісіньку підлідну риболовлю!
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