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Серцем назавжди залишилися
в Університеті

Фото Наталії Стародуб

50 років тому вони стали першими іноземцями-студентами
щойно створеного факультету кібернетики нашого Університету. Тоді група з 42-х громадян Німецької Демократичної
Республіки розпочала своє навчання на кафедрі економічної
кібернетики. Сьогодні 17 із них приїхали на зустріч зі своєю
alma mater.
«Бути випускниками КНУ для нас – велика гордість, – відзначають вони. – Здобута в Києві освіта дозволила нам за
часів існування НДР, а також після об’єднання Німеччини виконувати цікаві і відповідальні завдання на підприємствах та
в установах. Багато хто із нас мав змогу вже на початку про-

фесійної діяльності успішно працювати в сфері розвитку та
реалізації математичних методів у народному господарстві,
відповідно використовуючи знання, отримані в Університеті.
Ми щиро вдячні всім викладачам факультету, які супроводжували нас на шляху до отримання дипломів. Упродовж
навчання нам зустрічалися тільки доброзичливі люди, і вони
завжди охоче нам допомагали.
Ми користуємося нагодою побажати всім співробітникам і
студентам Університету великих успіхів у дослідженнях та
науці».
Докладніше про зустріч – на с. 3.
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#КНУ
дайджест
подій
P 12 червня – зустріч студентів філософського факультету,
які успішно пройшли навчання з
курсу «Демократія: від теорії до
практики», з головою Виборчої
Комісії Сполученого Королівства
Великої Британії Джоном Холмсом.
P 11 червня – студенти, викладачі й співробітники історичного
факультету відвідали презентацію видання «Україна – Китай»
і поспілкувалися з Олексієм Ковалем, членом правління Української асоціації китаєзнавців.
P 10–11 червня – ННЦ «Інститут біології та медицини» в
рамках програми Еразмус+ відвідали співробітники лабораторії
кафедри наук про життя і здоров’я медичного факультету Університету Нікосії (Кіпр).
P 7 червня – в українському
парламенті вручено премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі
фундаментальних і прикладних
досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік. Серед
нагороджених – співробітники хімічного факультету КНУ Вікторія
Москвіна та Демид Мілохов.

P 7 червня – до Дня героїв
України в Інституті філології відкрито виставку військових фотографій «Спогади про героїв»
авторства учасника АТО, кіборга
Руслана Боровика.
P 4 червня – Посол Республіки Індія в Україні Партха Сатпатхі зустрівся з ректором Леонідом
Губерським.
Обговорювалися
питання співробітництва КНУ з
індійськими університетами.
P 4 червня – форум з фінансової грамотності «Реальне життя»
за підтримки ГО «Світ фінансів»
і корпорації «Науковий парк Київський університет імені Тараса
Шевченка» відбувся у Головному
корпусі.
P 30 травня – урочиста церемонія нагородження переможців
ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса
Шевченка та ХVІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості,
присвяченого
Шевченківським
дням, у Головному корпусі КНУ.
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Східне партнерство і спільні
виклики
З нагоди 10-ї річниці започаткування Швецією та Польщею «Східного
партнерства» 31 травня 2019 року
глави Міністерств закордонних
справ цих країн прочитали лекцію
для студентів КНУ імені Тараса
Шевченка про майбутнє «Східного
партнерства» та роль України у
побудові стабільного регіону.

Перед початком лекції ректор Леонід
Губерський провів зустріч з очільниками міністерств закордонних справ Королівства Швеція та Республіки Польща,
на якій обговорили подальше співробітництво в освітній сфері між нашими
країнами
На початку зустрічі Маргот Вальстрьом, міністр закордонних справ Королівства Швеція та Яцек Чапутович,
міністр закордонних справ Республіки
Польща, зазначили, що метою їхнього
спільного візиту є демонстрація підтримки України.
Говорячи про майбутнє України в
Європі та «Східне партнерство», пані
Маргот Вальстрьом звернула увагу на
три проблеми, які, на її думку, потрібно вирішувати спільними зусиллями
для процвітання Європи і України в ній.
«Поляризація суспільства, соціальна

нерівність та недовіра до влади – наші
спільні виклики, які ми повинні подолати, підтримуючи і навчаючись один в
одного та зміцнюючи цінності, які лежать в основі європейської єдності», –
зазначила міністр.
Звертаючись до студентів, Яцек Чапутович наголосив: «Зараз у Польщі
здобувають освіту 40 тисяч українських

студентів, і в кожному університеті можна знайти представників вашого суспільства. Я переконаний, що молоді українці
повинні використовувати знання та навички, які вони отримали під час навчання
в Польщі та інших країнах ЄС, щоб розбудовувати сучасну українську державу».
По завершенню лекції гості відповіли
на численні запитання студентів.

Синергія заради майбутнього
КНУ та Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України підписали Меморандум про співробітництво за проектом «Синергія знань,
досвіду та креативності заради
майбутнього». Церемонія підписання відбулася під час зустрічі Першого віце-прем’єр-міністра Степана
Кубіва з ректорами провідних університетів 3 червня 2019 року.

Основні завдання проекту: створення
майданчика для взаємодії між Мінекономрозвитку та провідними університетами України для розвитку наукової
роботи у сфері економіки та державних
фінансів, створення кадрового резерву
Міністерства, а також надання можливостей для здобуття досвіду студентами.
«Мінекономрозвитку потрібно мати
постійну можливість отримувати креативні ідеї молоді в процесі підготовки
державних рішень, так само як і надавати можливість молоді отримувати практичний досвід використання тих знань,
які вони опановують у процесі навчання
на практиці», – зазначив Степан Кубів,
виступаючи під час зібрання.
До участі в проекті будуть запрошені
студенти будь-якого року навчання економічних та фінансових спеціальностей, які демонструють успіхи в навчанні,

зацікавлені брати участь у формуванні
державної політики під час стажування
в Мінекономрозвитку.
Раз на півроку студенти презентуватимуть свою роботу спеціально
створеній для захисту робіт комісії Міністерства, до якої можуть бути запрошені представники бізнесу та державних інституцій. Результати досліджень
публікуватимуться на сайті установи.
Переможці програми отримуватимуть

спеціальні сертифікати. Найкращі студенти-учасники матимуть можливість
стажуватись у Мінекономрозвитку.
У свою чергу, Міністерство економічного розвитку і торгівлі отримає ґрунтовні та систематизовані дослідження
на актуальні теми, що можуть бути використані при формуванні економічної
політики держави, потенційно нових
підготовлених та мотивованих кадрів із
середовища молодих спеціалістів.

Від «Ощадбанку» з перших уст
Секретами успіху у справі державної компанії України проти Російської Федерації щодо збитків, отриманих внаслідок окупації Криму,
поділився зі студентам юридичного
факультету КНУ Голова правління
АТ «Ощадбанк» Андрій Пишний під
час відкритої лекції.

Студенти змогли від першої особи
дізнатися цікаві факти та важливі деталі
процесу: як обирали стратегію та радника, як банк планує виконувати рішення. Адже справа є унікальною не тільки
в українській, а й у світовій юридичній
практиці. Ніколи раніше міжнародні арбітражні суди не виносили рішень в інвестиційних спорах стосовно територій,
які за міжнародним правом належать
одній державі, а реально захоплені і

контрольовані іншою державою – державою-агресором.
Андрій Пишний розказав покроково, як вони з командою виконували
найдрібніші процесуальні вимоги міжнародного права. Розповів, як важливо
і важко робити вибір, коли перспектива
успіху чи поразки на початку шляху становить 50 на 50. Лекція викликала захоплення у майбутніх правників, які довго
не відпускали лектора, задаючи досить
сміливі і мудрі питання, що стосувалися
справи.
Наприкінці зустрічі Андрій Пишний
згадав словами вдячності нині вже покійного свого наукового керівника – Лідію Воронову, професора юридичного
факультету КНУ, яку справедливо вважають фундатором фінансового права
в незалежній Україні.
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Серцем назавжди залишилися
в Університеті

Випускники кафедри економічної кібернетики часто збираються у себе на
батьківщині, згадують прекрасні студентські роки, проведені у Києві. На одній із таких зустрічей, пояснює Брігітта
Кауерс, і виникла ідея відвідати рідний
Університет на 50-ту річницю їхнього
вступу.
Тут німецьких гостей зустріли в залі
для прийому офіційних делегацій головного навчального корпусу. Учасниками
зустрічі стали німецькі та українські випускники 1974 року, їхні викладачі, ректор КНУ Леонід Губерський, проректор
Петро Бех та представники відділу міжнародного співробітництва.
– Надзвичайно приємно, що люди, які
стали студентами п’ятдесят років тому,
не забули свою alma mater, – відзначив
у своєму вітальному слові ректор Леонід Губерський, – Не пригадую зустрічі
такого масштабу в історії вищої школи
України. Сьогодні ви тут, щоб зустрітися
з тими, із ким ви навчалися й працювали в КНУ. Вважаю, що це найкраще свідоцтво того, наскільки цінною та міцною
є дружба, яка зав’язалася між вами ще
за часів студентської юності. Хочу переказати всім вам щирі вітання від ректорату й Вченої ради КНУ, а також усього
колективу Університету!
Леонід Губерський розповів випускникам про основні віхи розвитку КНУ
від часу завершення їхнього навчання,
про науковий і міжнародний потенціал
нашого навчального закладу, про візит
і виступ перед студентами Університету
федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель.
Німецьким гостям вручили унікальні
подарунки: альбоми з копіями документів студентських років кожного з них, які
зберігаються в архівах КНУ.
Зворушені увагою і приємними сюрпризами гості мали нагоду поспілкуватися зі своїми викладачами, присутніми
на зустрічі: завідувачем кафедри економічної кібернетики Олександром Черняком, доцентом Іваном Коваленком,
професорами Оленою Карагодовою й
Олександром Наконечним. Згадували
студентські роки:
– Перші роки навчання не були легкими, – зауважив Бернд Байер. – Адже
опановувати вищу математику іноземною мовою непросто. Але завдяки викладачам, українським студентам і взаємодопомозі ми справилися. Київські
однокурсники стали нашими друзями
на все життя.
Випускники завжди по-особливому
сприймають новини з України – країни
їх студентської юності.
– Радіємо і плачемо разом із вами! –
зізнається Брігітта Кауерс. – Серцем ми
назавжди залишилися в Університеті.
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P 30 травня – Голова правління АТ «Ощадбанк» Андрій Пишний поділився секретами успіху у
справі державної компанії України проти РФ щодо збитків, отриманих внаслідок окупації Криму,
зі студентами юридичного факультету під час відкритої лекції.
P 28 травня – проректор Володимир Бугров прийняв делегацію Цзинянського університету
(КНР), представники якої виявили зацікавленість у співпраці з
факультетом психології та хімічним факультетом КНУ.
P 27 травня – проректор Віктор Мартинюк прийняв делегацію м. Вейхай (КНР) на чолі з
віце-мером міста паном Чжан
Веєм.

Випускники-іноземці були щиро розчулені увагою й ретельною
підготовкою адміністрації й колективу КНУ, теплотою зустрічі,
радо спілкувалися зі своїми однолітками й викладачами та фотографувалися на згадку про цю неймовірну зустріч випускників
із України та Німеччини.

МИ ПОСТАВИЛИ КІЛЬКА ЗАПИТАНЬ ДОКТОРЦІ БРІГІТТІ КАУЕРС,
ОДНІЙ ІЗ ІНІЦІАТОРОК ЗУСТРІЧІ НІМЕЦЬКИХ ВИПУСКНИКІВ
– Яке значення для Вашої кар’єри мав диплом КНУ?
– Ще під час навчання ми знали, де будемо працювати. Коли повернулися з Києва, на нас чекала робота. Випускників із дипломами СРСР дуже цінували через
те, що вони серйозно вчилися. Не кожен із нас працював потім безпосередньо за
спеціальністю, але кожен знайшов своє місце в житті – і в НДР, і після об’єднання
Німеччини. Вважаю, що це пов’язано з нашим навчанням. Адже ми не тільки добре
опанували математику й програмування, а й були навчені розв’язувати будь-які
задачі й проблеми, не відступати перед труднощами. На мою думку, саме в цьому
таємниця нашого життєвого успіху – і в тодішній Німеччині, і в нинішній.
– Що саме Вам найчастіше згадується зі студентських років?
–У мене так багато гарних спогадів про Київ і Університет! Найбільше пригадується тепле ставлення українців до нас. Наші викладачі були до нас дуже доброзичливі й уважні. Звичайно, вони так хотіли, аби ми повезли додому якнайкращі
знання! Тож докладали неймовірних зусиль і вони, і ми. А дружба й теплі стосунки
залишилися з нами назавжди. З Тетяною Хіміч ми дружимо ось уже 50 років!
– Чи був у Вас викладач, якому Ви завдячуєте своїми успіхами у професії?
– Їх було чимало, пам’ятаю всіх. Олену Карагодову, Івана Коваленка, Людмилу
Корнілову. Дуже приємно пригадати предмети, які викладали нам Володимир Малиновський (математична логіка) і Юрій Попов (теорія ймовірності). Вони докладали стільки зусиль, аби кожен із нас опанував ці складні курси!
Спілкувалася Лариса КІТ

Стали на крило – високого
польоту

Кінець травня – початок червня –
традиційний час вручення дипломів
магістрів випускникам Шевченкового
Університету. Цьогорічні урочисті церемонії, що пройшли на всіх факультетах
та в інститутах, надовго запам’ятаються
щасливим власникам новеньких дипломів КНУ.
Вітаючи випускників одного з найславетніших університетів країни, бажаємо
їм успішних кар’єрних стартів, ніколи
не зупинятися на досягнутому, активно
примножувати свої успіхи, прагнути нових знань і стати надійною опорою нашої держави. Бажаємо дивувати, вражати і підкорювати!
Ми не кажемо нашим випускникам
«Прощавайте!». Ми говоримо їм «До зустрічі!». Адже КНУ – це назавжди!

P 25 травня – традиційний
фестиваль «Журналістська весна» 52-й раз зібрав випускників,
викладачів і студентів Інституту
журналістики.
P 24 травня – день молоді та
спорту Турецької Республіки відзначили святковим концертом
студенти та викладачі кафедри
тюркології Інституту філології
КНУ.

P 23–24 травня – ІХ Національний Конвент Українського
відділення Міжнародної Асоціації студентів політичної науки на
базі кафедри політології філософського факультету.
P 22–24 травня – науковців
чотирьох країн об’єднала міжнародна науково-практична конференція «Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
у ботанічних садах Східної Європи», присвячена 180-річчю
Ботанічного саду імені акад. О.В.
Фоміна.
P 21–24 травня – Міжнародний Форум EFBM’2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління.
Глобальні економічні виклики та
можливості у цифрову епоху» на
економічному факультеті.
P 16–23 травня – тиждень португальської мови на історичному
факультеті: лекції, майстер-класи, зустріч студентів і викладачів
із послами Бразилії в Україні та
Іспанії в Україні.
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КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Храм, у якому
я прожив 5 років

Своїми спогадами про Alma mater на честь 185-річного
ювілею Університету поділився Академік-секретар
Відділення фізики і астрономії НАН України,
академік НАН України Вадим ЛОКТЄВ
Нещодавно, вчергове перегортаючи
сторінку університетського календаря, звернув увагу на число 185. І це не
дивно, адже Київський національний
університет імені Тараса Шевченка, де
я провів прекрасних п’ять років молодості, саме цього року відзначає 185-річний ювілей.
Водночас, поточний рік є 50-м після
закінчення мною університету і 55-м
після того, як я перетнув поріг його
червоного корпусу. Я став студентом
радіофізичного факультету найкращого
вищого навчального закладу України,
а він – моєю alma mater, чим я пишаюсь. Додам лише, що у 5-му семестрі,
перед розподілом студентів по спецкафедрах, я, бажаючи стати теоретиком,
подав заяву про перехід на фізичний
факультет.
Мені пощастило з викладачами,
адже на той момент мені читали
– Володимир Стрижевський (класична електродинаміка), Кирило
Толпиго (теоретична механіка),
Адольф Федорченко (термодинаміка), Олександр Давидов (додаткові
розділи теоретичної фізики), який
пізніше за рекомендацією Адольфа
Федорченка керував моїм дипломом, а згодом взяв в аспірантуру.
Варто також відзначити Соломона
Пекара (квантова механіка), Михайла Дейгена (теоретична радіоспектроскопія), Михайла Кривоглаза (теорія функцій Гріна), Віктора
Ораєвського (теорія плазми), Ісаака
Дикмана (теорія твердого тіла),
Володимира Сугакова (квантова
електродинаміка), Оксану Томасевич (теорія відносності).
Усі вони були не тільки знаними лекторами, а й видатними науковцями,
лекції читали за сумісництвом, бо працювали у штаті АН УРСР, у них було
чому вчитися. Через таке їхнє включення у навчальний процес зв’язки
університету і академії були дуже міцними, ефективними і взаємовигідними
– до професійної роботи готувалися
кваліфіковані кадри, а університетські
викладачі перебували у постійних контактах зі значними фігурами тогочасної
науки. Прослухавши всі лекції і здавши
всі іспити, молода людина, як показує
досвід, була непогано підготовлена навіть до самостійної роботи. Навичкам
самостійності, а головне – отриманим
фаховим знанням я зобов’язаний 5-річному навчанню в університеті, за що
йому дуже і дуже вдячний. До того ж,

атмосфера на факультеті була доброзичливою і вимогливою, а нас привчали
до відповідального ставлення і до роботи, і до колег. Можу стверджувати, що
університет вчив і навчив нас не тільки
фаху, а й виховував як громадян.
185 років для такої, певен, живої
системи, як університет, – багато це чи
мало?
Чи є засоби або способи запобігання
неминучому старінню? Відповідь буде
однозначною. Так!
Це невпинне омолодження! У вас
існує постійний притік молоді, який
щороку поповнює новими обличчями
структурні підрозділи. Образно кажучи, молодь насичує вас стовбуровими
клітинами, породжуючи, з одного боку,
центри живлення, або виробництва
нової енергії, яка сприяє поглинанню
і закріпленню спочатку незрозумілих,
а згодом очевидних знань, розвиткові
прогресивних, раніше невідомих ідей
і поглядів, а також відходу у небуття
старих. З іншого боку, нова кров продукує появу і власних джерел нестандартних, оригінальних думок, неочікуваних способів розв’язку фізичних і
математичних задач, створення нових
концепцій, проникнення у сфери, які
ще недавно вважалися недосяжними.
Згадайте історію виникнення квантової механіки – її ідеї народжувалися і
закріплювалися у головах лише дуже
молодих людей, вчорашніх студентів.
А якщо так, тобто дивергенція додатна
і стаціонарний притік нових клітин не
припиняється, то хочете ви або ні, явища старіння гальмуються, а на гранично великих проміжках часу – анулюються і зникають взагалі. Як неодноразово
зізнавався великий фізик, відкривач
атомного ядра Ернест Резерфорд, «я
відчуваю себе молодим, оскільки вчу
молодь». Тож співробітники університету, а за ними і університет, як жива
істота, запобігають явищам старіння,
завдяки самій суті свого буття, через
неперервне відновлення «робочого
тіла», і можна побажати, щоб у цього
невпинного процесу, як і у козацького
роду, не було переводу!
Насамкінець, від імені фізиків і астрономів Києва і України дозвольте привітати всіх студентів і співробітників
Університету з чудовою річницею, а
Київському національному університету імені Тараса Шевченка – дому, в
якому я щасливо жив і вчився цілих 5
років, побажати і наступні 185 років залишатися далеким від старості і таким
самим бадьорим, працьовитим і потрібним усім нам, нашій рідній Україні!

Календар пам’ятних дат
4 червня
135 років тому, у 1884 році, помер
Орест Новицький, перший професор
філософії Київського університету.
10 червня
75 років тому, у 1944 році, гітлерівці закатували визначного українського поета і одного з провідників
національно-визвольного руху Олега
Ольжича – Кандибу.
15 липня
185 років тому, у 1834 році, у Києві
відкрито університет Святого Володимира.
24 липня
55 років тому, у 1964 році, помер
Максим Рильський, український поет,
мистецтвознавець,
академік
АН
СРСР, академік АН УРСР.
25 липня
85 років тому, у 1934 році, помер
Нестор Махно, український повстан-

ський отаман, один із лідерів анархістського руху в Україні.
8 серпня
200 років тому, у 1819 році, народився Пантелеймон Куліш, письменник,
літературний критик, фольклорист,
мислитель, етнограф, перекладач,
автор першого українського історичного роману «Чорна рада», один із
засновників Кирило-Мефодіївського
братства. Запровадив новий фонетичний правопис («кулішівка»), першим переклав українською мовою
твори Шекспіра, Байрона. Разом з
І. Пулюєм та І. Нечуєм-Левицьким
здійснив переклад Біблії.
24 серпня
95 років тому, у 1924 році, народився Віктор Глушков, видатний учений,
директор Інституту кібернетики АН
УРСР.
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Ландшафтна весна

Власне бачення того, як змінювати
довкілля на краще та сприяти відновленню і збереженню планети, представили кращі ландшафтні архітектори
країни під час щорічного міжнародного
фестивалю «Ландшафтна весна-2019»
та конкурсу садів під назвою «Green
living ideas», що проходили у Ботанічному саду імені академіка Олександра
Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка.
Фестиваль спрямовано на розвиток
зелених ідей у житті людини, підвищення рівня культури у галузі ландшафтного дизайну та охорони біорозмаїття у
міському середовищі.
Цього року на конкурс було подано
близько 70 заявок з усіх куточків країни,
з яких до конкурсної програми потрапило 40 проектів. До фіналу було відібрано 16 проектів. Міжнародне журі конкурсу присудило 2 гран-прі: проектам
«Руйнуючи рамки» (Юлія Поцілуйко)
та «Промоушен» (Вікторія Проценко).
Інші учасники конкурсу отримали різноманітні призи за композиційну ідею,

новизну, дизайн, підбір матеріалів.
До облаштування конкурсних робіт
були залучені викладачі та студенти кафедри біології рослин Університету, які
також підготували власні проектні рішення щодо міського озеленення та були відзначені подарунками і грамотами.
Під час роботи фестивалю були проведені майстер-класи, семінари та лекції з обрізки дерев, щеплення рослин,
планування садової ділянки, створення
бонсаю та нівакі, розробки ландшафтних
послуг тощо. Окрему увагу організатори
відвели конкурсам та майстер-класам
для дітей (конкурс «Казкове опудало»,
«Пентхаус для птахів»).
Також з нагоди 180-річчя Ботанічного
саду імені Олександра Фоміна, який офіційно відзначають 22 травня, відбулася
Міжнародна науково-практична конференція «Інтродукція та збереження рослинного різноманіття у ботанічних садах
Східної Європи», у якій взяли участь 94
науковці з 21 установи чотирьох країн –
України, Литви, Білорусі та Канади.
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Економічному
факультету – 75!

Злата БАССАРАБ,
хімічний факультет

У рамках проекту кураторства кафедри іноземних мов фізико-хімічних
факультетів студенти першого курсу
хімічного факультету мали чудову можливість відвідати Ботанічний сад імені
О. Фоміна.
За ініціативи завідувача кафедри Валентина Давидова було створено групу
викладачів, які заохочують студентів до
ознайомлення з історичними пам’ятками столиці. Екскурсії для всіх охочих
першокурсників проходять в декілька
етапів. Першим із них став похід до
відкритої частини Ботанічного саду та
до музею історії Університету. Студенти насолоджувалися красою квітучих
рододендронів, конвалій, і, звичайно, магнолій, яких тут понад 40 видів.
Екскурсію цією частиною саду провів
Валентин Іванович, спочатку розповівши про історію Університету свято-

го Володимира, хімічного факультету,
Бібіковський бульвар та університетські
клініки. Кожному з учасників групи було
доручено розповісти про певний вид
рослин, які ростуть у саду, англійською
мовою. Таким чином наші студенти збагатили свої знання з біології, водночас
розширивши свій словниковий запас
англійської мови.
Згодом за сприяння адміністрації
хімічного факультету була організована безкоштовна екскурсія до наукової
частини Ботанічного саду. Студенти
побували в оранжерейному комплексі
тропічних та субтропічних рослин. Тут
площу у понад 1 тис. квадратних метрів
займають близько 4-х тисяч неймовірних рослин, деяким з них уже понад
100 років. Одна з таких довгожителів –
завезена свого часу з Австралії 30-метрова пальма Лівінгстона, яка підпирає
скляний кліматрон.
А після завершення сесії на студентів
чекатиме оглядова екскурсія містом.

Понад 500 науковців із Великої Британії, Азербайджану, Польщі, Бельгії, Норвегії, Італії, Туреччини, Фінляндії, Грузії,
Румунії, США, Казахстану та України
взяли участь у Міжнародному форумі
EFBM’2019, що тривав з 21 по 24 травня
2019 року на економічному факультеті
КНУ і був присвячений його 75-й річниці.
За чотири дні Форуму було проведено 25 панельних дискусій, 13 дослідницьких секцій, 2 круглі столи, декілька воркшопів, виступили 143 спікери.
Партнерами Форуму стали майже 30
компаній.
У ході Форуму було досягнуто основної мети – забезпечення трансферу знань між освітянською, науковою
спільнотою та діловим середовищем
для розвитку економік.
Крім того, у рамках Форуму було проведено День Кар’єри на економічному

факультеті, у якому взяли участь 20
провідних міжнародних і українських
компаній. Студенти мали змогу поспілкуватися зі стейкхолдерами та роботодавцями, дізнатись їхні вимоги до
кандидатів і умови стажування в цих
компаніях.
Також під час Форуму було урочисто
відкрито Українсько-норвезький центр
із міжнародної освіти та досліджень у
галузі економіки державного сектору.
Мета діяльності центру – створення
нових сприятливих умов для освітньої,
наукової та культурної співпраці між
Україною та Норвегією.
З нагоди ювілею пройшло урочисте
засідання Вченої Ради економічного
факультету за головуванням ректора
Леоніда Губерського, під час якого викладачі були відзначені грамотами за
успіхи у навчальній, науковій та виховній роботі, подяками ректора та грамотами за сумлінну працю.

Шляхами
«Жовтого автобуса»
Центр комунікацій

Про проблеми вимушених переселенців та жителів прифронтових територій України говорили на тематичній
презентації для учнів столичної школи
№ 53 та школярів німецького Мюнстера, яка відбулася в Головному корпусі
КНУ за підтримки Центру комунікацій.
Неабияке зацікавлення у присутніх
викликав проект «Жовтий автобус».
Його мета – налагодження контакту, взаєморозуміння та взаємодії між
дітьми з мирних територій та з прифронтових зон, а також творча освіта та
створення практичних умов для інтелектуального i творчого розвитку дітей,
насамперед, зi Cходу України. Проект
покликаний iнформувати українську та
міжнародну спільноту про життя цих
дiтей мовою кiносюжетiв, якi учасники проекту знімають спiльно з дiтьми.
Презентуючи роботи вихованців проекту, його засновник, кінооператор, лауреат Шевченківської премії Ярослав Пілунський наголосив, що «проект, окрім
неформальної освіти, дозволяє дітям
проявити свою громадянську позицію».

У червні свій ювілей святкують:
Доцент історичного факультету Андрій Суботін, доцент юридичного факультету Ірина Саленко,
викладач ІМВ Андрій Кавицький, доцент економічного факультету Людмила Волохова, Лідія Твердохліб (Студмістечко), завідувач кафедри Інституту філології Тамара Бабенко, Галина Паничук
(НСК), професор Інституту геології Віктор Шевчук, Вілена Адаменко (філософський факультет).
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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Клуб полікультурного
простору

Марина КАПАСЬ-РОМАНЮК,
куратор проекту

Прес-центр економічного факультету

У затінку
Ботанічного саду

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навесні 2019 року розпочав свою роботу проект «Language Exchange Club»
кафедри мовної підготовки ННЦ «Інститут біології та медицини».
Ідея створення розмовного клубу виникла в процесі викладання української
мови іноземним студентам, які навчаються за освітньою програмою «Медицина». Ініціативу кафедри мовної підготовки активно підтримало керівництво
Інституту. Практичні заняття з української мови засвідчили, що студенти
мають труднощі з опануванням мови,
оскільки не можуть знайти цілісного
українськомовного середовища поза
межами Університету.
На заняттях розмовного клубу застосовується метод «мовленнєвого
обміну» («language exchange»), що передбачає опанування мови, рідної для
партнера по спілкуванню. Співрозмовниками іноземців стали українські студенти, які вивчають східні мови (перську, гінді, арабську). Зокрема, студенти
кафедри мов і літератур Близького та
Середнього Сходу Інституту філології

КНУ, а також студенти Київського національного лінгвістичного університету.
Основний принцип роботи «Language
Exchange Club» полягає в тому, що дві
змішані групи носіїв двох різних мов
упродовж однієї зустрічі спочатку спілкуються однією мовою (30 хвилин), а
потім – іншою (теж 30 хвилин). В основі такої комунікації – принцип взаємодопомоги. Роль викладача (координатора) зводиться лише до того, щоб
стежити за часом та послідовністю використання мов.
Робота розмовного клубу набирає
обертів, кількість учасників із кожним
засіданням (а вони проводяться двічі
на тиждень) дедалі зростає. Учасники
проекту мають чудову нагоду не лише
розмовної практики з носіями мов, а й
пізнання культури один одного.
«Language Exchange Club» – не лише
багатомовний, а й полікультурний простір, який допомагає розуміти культурні
відмінності носіїв різних мов, їхні цінності. Унаслідок такої міжкультурної комунікації відбувається «м’яка» адаптація
учасників клубу до інших мовленнєвих
етикетів, законів, стратегій і тактик спілкування.

Місяць науки на
хімічному
v Міжнародна наукова конференція
з хімії «Київ-Тулуза» проходить раз на
два роки, почергово у Києві та Тулузі. Із
2 по 6 червня на ювілейну Х конференцію до Тулузи приїхала рекордна кількість українців (професори, науковці,
студенти та аспіранти з Києва, Харкова, Львова, Ужгорода, Вінниці).
Під час конференції на урочистій
офіційній зустрічі з керівництвом Університету Поля Сабатьє його президент Алексі Валентен у своїй промові
підкреслив: «це співробітництво має
високі результати не тільки у науковій
та навчальній сфері, а й є прикладом
новітніх ініціатив в організації співпраці: перша міжнародна лабораторія між
Україною та Францією, спільна магістратура, аспірантура зі спільним керівництвом, спільні конференції, успішний
науковий англомовний журнал FUJC
та понад 100 спільних наукових статей
у рейтингових журналах».
Конференція продемонструвала високий потенціал подальшого співробітництва з Університетом Поля Сабатьє.
Оргкомітет конференції вдячний обом
університетам-партнерам, а також Посольству Франції в Україні, мерії м. Тулузи та КМДА за допомогу в організації
конференції.

v Ось уже 20 років у травні на хімічному факультеті проходить міжнародна наукова конференція студентів та
аспірантів «Сучасні проблеми хімії».
Цього року ювілейна ХХ конференція
зібрала майже 200 молодих науковців
провідних ЗВО та академічних наукових установ України, Франції, Польщі,
Румунії, Нідерландів, Швейцарії тощо.
Родзинкою конференції стали пленарні
лекції провідних вітчизняних та іноземних учених.
Обговорення результатів власних наукових досліджень, висвітлення існуючих
наукових проблем та розуміння шляхів
їх вирішення, обмін науковими та практичними здобутками дозволили учасникам узагальнити власний і світовий
досвід та визначити пріоритетні шляхи
розвитку наукових досліджень з урахуванням сучасних потреб.
Пам’ятною подією також стала надзвичайно пізнавальна лекція «Поради
авторам наукових статей від редакторiв
провiдних хiмiчних журналів». У своїх виступах представниці «European
Journal of Organic Chemistry» та
«Chemistry – A European Journal» окреслили найважливіші для авторів аспекти при написанні наукових публікацій та оформленні результатів власних
досліджень.

За матеріалами Зої ВОЙТЕНКО та Вікторії МОСКВІНОЇ, хімічний факультет
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КНУ – твій перший пріоритет!

Третій Загальноуніверситетський день відкритих дверей КНУExpo,
який відбувся 1 червня 2019 року в головному навчальному корпусі,
був насичений цікавими й довгоочікуваними подіями

Слоган червневого KНУExpo-2019
– «КНУ – твій перший пріоритет!» – акцентував на важливості освітньої місії
Університету зі 185-річною історією.
Гостями й активними учасниками заходу стали старшокласники Києва та Київської області, а також школярі з інших
регіонів України.
Офіційне відкриття заходу розпочав
вітальною промовою до гостей Університету ректор Леонід Губерський:
– Щиро вітаю майбутніх абітурієнтів
та їхніх батьків у КНУ імені Тараса Шевченка! Колектив Університету сумлінно
готувався до сьогоднішньої, знакової для
всіх нас, зустрічі. Вступ до КНУ, найкращого українського закладу вищої освіти,
залежить щонайперше від кожного з вас,
від вашого прагнення стати успішним
абітурієнтом і результатів вашого ЗНО.
Адміністрація та викладачі Університету
докладатимуть усіх зусиль, щоб ваше
навчання стало часом успішного набуття
потрібних знань і навичок, а також простором для реалізації ваших здібностей.
Однією з найважливіших інформаційних подій дня стала публічна лекція
проректора Володимира Бугрова про
особливості вступної кампанії-2019.
Проректор нагадав про основні етапи
підготовки й участі абітурієнтів у змаганні за право навчатися в найкращих і
найпрестижніших навчальних закладах
України. Важливі уточнення щодо організаційних процесів і процедур під час проведення вступної кампанії зробив відповідальний секретар Приймальної комісії
КНУ Андрій Креневич. Кожен із учасників
лекції мав можливість поставити допові-

дачам непрості запитання й отримати на
них вичерпні фахові відповіді.
Упродовж дня гості KНУExpo відвідали численні фахові презентації та представлення професійних можливостей і
досягнень навчальних підрозділів Університету; поспілкувалися з представниками
студентського парламенту КНУ, відділу
академічної мобільності, сектору працевлаштування студентів та аспірантів, підготовчого відділення та Наукової бібліотеки
імені М. Максимовича; взяли участь у вікторинах, конкурсах і майстер-класах від
студентів та викладачів.
Окрім того, учасники заходу могли побувати на цікавих екскурсіях та побачити
експозиції музею історії Університету й
зоологічного музею; завітати до лабораторії криміналістики (юридичний факультет); ознайомитися з роботою аудиторій
синхронного перекладу, мовних центрів,
побувати в ретроаудиторії й музеї-кімнаті
імені Олеся Гончара (Інститут філології);
пройти основні віхи розвитку хімічної науки в Університеті й побувати в лабораторіях для проведення практичних занять
(хімічний факультет).
Відвідувачі вже вкотре відзначили високий рівень організації Загальноуніверситетського дня відкритих дверей, були
задоволені вичерпними фаховими консультаціями від співробітників КНУ. Щирий подив і захват присутніх викликала
неймовірна кількість експериментів, дослідів і презентацій, представлених співробітниками природничих факультетів.
Організатори й гості третього KНУExpo
переконані, що цей захід надовго запам’ятається кожному з його учасників.

Загальноуніверситетський день відкритих дверей KНУ Expo
задумувався як масштабна освітня виставка, адже до складу ЗВО
входять 14 факультетів, 9 навчальних інститутів, 2 коледжі,
ліцей та підготовче відділення. Уперше в історії КНУ представники
всіх факультетів та інститутів зібралися під одним дахом 14 квітня
2018 року. Зацікавленість гостей заходу була такою високою, що
адміністрація Університету прийняла рішення перетворити
фестиваль для абітурієнтів на щорічну подію.

Фото Наталії Стародуб
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