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Київ – столиця математики

Найкращі враження про Україну повезуть до 48 країн світу
учасниці VIII Європейської олімпіади для дівчат (European
Girl’s Mathematical Olympiad) EGMO–2019. Вона відбувалася в Києві вперше, а співорганізаторами знакової події
виступили Міністерство освіти і науки України, Київський
національний університет імені Тараса Шевченка, Мала
академія наук України.
196 дівчат віком від 12 до 20 років приїхали до нашої країни, аби позмагатися у розв’язуванні непростих олімпіадних
задач, поринути в атмосферу багатонаціонального сере-

довища однодумців і, зрештою, познайомитися з Києвом,
який на тиждень (з 7 по 13 квітня) став справжньою столицею математики. Українська команда, яка складалася
з одинадцятикласниць київських шкіл (КПНЛ № 145, ліцей
№ 208 і Новопечерська школа) Катерини Горох, Карини
Нечипорук, Влади Петрусенко й Олесі Білик, отримала три
золотих і одну бронзову медалі EGMO–2019 і за сумою
балів посіла першу сходинку серед європейських команд.
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УКАЗОМ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Державну премію України в
галузі науки і техніки 2018 року
присуджено Валерію Самойленку, Сергію Погорілому, Сергію Кривому, Віктору Волохову,
Юрію Бойку, Валентину Щербині;
довічну державну стипендію як видатному діячеві освіти
призначено Федору Кирилюку

P 16 квітня – Національний
форум «Українська державність:
витоки, етапи становлення та розвитку» в Університеті. З вітальним
словом до учасників заходу звернулися ректор Леонід Губерський,
голова ВПО «Меморіал» Степан
Кубів.
P 13 квітня – історичний фестиваль LEGIO HISTORICA IV у
Головному навчальному корпусі
Університету: понад 40 подій у 9
тематичних кластерах.
P 10-11 квітня – міжнародна
конференція «Завдання військової
поліції в умовах гібридної війни» за
участі представників країн-учасниць НАТО, керівників українських
міністерств і ЗСУ, ректора Леоніда
Губерського.

P 29 березня – вечір-читання
моноп’єси «У пошуках Європи»
– від автора, відомого французького філософа Бернара-Анрі Леві
для всіх охочих в аудиторії імені
М.Максимовича.
P 27 березня – зустріч делегації освітян Університету Ахі Евран
(Туреччина) з проректором Петром Бехом.
P 27 березня – команда студентів економічного факультету КНУ
здобула перемогу в інтелектуальній грі «Що? Де? Скільки?», проведеної в рамках Global Money Week
2019.
P 25 березня – ректор КНУ Леонід Губерський і директор Міжнародного інституту розвитку інтелекту (Республіка Корея) Джо
Гіюн підписали меморандум про
співпрацю.
P 21 березня – студенти й співробітники Інституту філології відзначили міжнародне свято Новруз
у колонній залі Київської державної адміністрації
P 20-27 березня – Дні франкофонії-2019 в КНУ з нагоди проведення року французької мови в
Україні: щорічний марафон Франкофонії в ІФ, зустрічі з представниками дипломатичного корпусу в
ІМВ та ІФ.
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Стратегії й орієнтири
міжнародної освіти

Київ – столиця математики
Центр комунікацій

Другий рік поспіль у КНУ імені Тараса Шевченка збираються учасники українського Форуму міжнародної освіти,
присвяченого питанням розвитку вищої освіти України та забезпечення інноваційних тенденцій у галузі
міжнародного співробітництва та навчання іноземних студентів.
– Проведення таких заходів корисне
для освітян, оскільки вони покликані забезпечити виконання нашого головного
завдання – гарантування високої якості освіти для іноземних громадян, які
навчаються в Україні, що в свою чергу
впливає на імідж нашої держави у світі,
– наголосив ректор Леонід Губерський,
відкриваючи форум.
Позитивні і негативні тенденції у підготовці іноземних громадян були темою
виступу міністра освіти і науки України
Лілії Гриневич. Зокрема, вона зазначила, що за рік кількість іноземних студентів, що навчаються в Україні, зросла на
10 тис. і нині становить 75 605 осіб. На
жаль, деякі з них продовжують стикатися з недоброчесністю фірм-посередників, що призводить до кризових ситуацій
та завдає шкоди іміджу України. Також
міністр повідомила, що з 2020 року іноземні студенти будуть складати іспит із
іноземної мови, тобто мови навчання.
Заступник міністра освіти і науки
України Роман Греба свій виступ присвятив змінам, які будуть започатковані у сфері набору, вступу та навчання
іноземних студентів. Зокрема він зауважив, що МОН вносить доповнення у
ключові документи, якими регулюється
співпраця закладів освіти з агентами. Ці
зміни мають на меті суттєво підвищити
відповідальність ЗВО за іноземних студентів від моменту їхнього прибуття в
Україну. Крім того, спікер розповів про
запровадження електронного кабінету
студента StudyPass. Цю новацію дуже
схвально сприйняли посольства країн-партнерів.
До кінця року МОН також планує внести зміни у Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності, зокрема, щодо
вимог до підготовки іноземців та осіб
без громадянства.
– У змінах до Ліцензійних умов ми
пропонуємо закладам отримувати одну,
окрему ліцензію, на підготовку іноземних студентів, – відзначив у своєму виступі заступник міністра освіти і науки

Європейську математичну олімпіаду для дівчат (EGMO) уперше провели
в Кембриджі 2012 року. Чому саме для
дівчат? Тому що 90% учасників міжнародних математичних змагань – хлопці.
Аби виправити цю гендерну несправедливість і заохотити дівчат до участі у
міжнародному математичному русі, на
кожному континенті й запровадили олімпіади для дівчат. Вони швидко набули
популярності: за 8 років кількість учасниць EGMO зросла з 70 до майже 200,
а країн, які вони представляють – з 19
до 49.
Українська команда не тільки жодного разу не пропустила ці змагання, а
й перемагала у 4 із 8 олімпіад. Однак
сама EGMO приїхала до Києва вперше
й тут перетворилася на феєричне свято
математики: 196 дівчат із 49 країн світу взяли участь у яскравих церемоніях
відкриття й закриття, два дні змагалися
у розв’язанні задач з алгебри, комбінаторики, геометрії й теорії чисел, а поки
дорослі перевіряли їхні роботи, активно
спілкувалися між собою, знайомилися з
Києвом, відвідали музей архітектури й

побуту в Пирогові, каталися катерами по
Дніпру.
– Математика – більше, аніж наука,
математика є мовою науки, – відзначила у своєму вітальному слові до учасниць EGMO-2019 міністр освіти і науки
України Лілія Гриневич. – Ця олімпіада
– чудовий привід засвідчити, що молоді дівчата завдяки своєму розумові, наполегливості, ретельним тренуванням і
любові до математики здобувають переможні результати й упевнено прямують
до своїх майбутніх відкриттів.
Привітала юних колег й успішна випускниця механіко-математичного факульте-

ту КНУ, володарка престижних премій і
нагород, сучасна дослідниця математики
Марина В’язовська: «Це неймовірно приємно – бачити стількох дівчат, які цікавляться математикою, оскільки серед дорослих фахівців із математики, на жаль,
такої кількості колег-жінок я не маю. Але
сподіваюся, що саме завдяки вам майбутнє математики суттєво зміниться».
Як зазначив член Оргкомітету EGMO2019, професор факультету комп’ютерних наук та кібернетики Богдан Рубльов,
відбір українських школярів для участі
у міжнародних математичних олімпіадах уже 5 років поспіль проводять на

Найбільшу кількість балів у командному заліку отримала команда зі США. Однак
вона брала участь у змаганнях поза конкурсом, тому першість дісталася саме
українській команді.
Киянки Катерина Горох, Карина Нечипорук, Влада Петрусенко й Олеся Білик вибороли три золотих і одну бронзову медалі.
Другу та третю сходинки в командному заліку посіли команди з Польщі та Болгарії.
В особистій першості перемогла учасниця з Сербії Єлена Іванчич.
У змаганнях від України брала участь ще одна команда молодших дівчат (Аліса й
Маргарита Баклан, Роксолана Іванчук та Ольга Жур), які отримали три бронзові
медалі та одну спеціальну відзнаку.

3

базі його факультету та Інституту післядипломної освіти КНУ. Готуються наші
учасниці зі своїми вчителями та тренерами на уроках і гуртках, а 5-6 разів на
рік у нашому Університеті для них організовують збори за участі запрошених
іноземних лекторів.
Понад 60 студентів КНУ працювали
волонтерами на EGMO-2019: студенти
гуманітарних факультетів та інститутів
– у ролі гідів, кібернетики взяли на себе
безліч організаційних питань.
– Для нас, студентів, було за честь відкривати красу України для всього світу,
стати підтримкою для учасниць, пізнавати їхні культури, – відзначила студентка
Інституту філології Галина Гоцалюк. –
Цілий тиждень ми допомагали юним дівчатам із різних країн пізнавати Україну.
Неймовірно, коли маєш змогу побувати
у мікросвіті, де під одним дахом збираються представники десятків різних
культур! Це унікальний досвід.
Більшість координаторів олімпіади
представляли випускники КНУ різних
років. Вони завітали до Києва з різних
країн світу, де працюють нині – США, Канади, Великої Британії, Франції, Австралії, Польщі.

Фото УДЦМО

Юрій Рашкевич. – Вона має видаватися
тільки за акредитованими спеціальностями.
Окремим питанням забезпечення
якості вищої освіти у своєму виступі
приділила увагу заступник голови Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти Олена Єременко. А
прикладом практики акредитації освітніх програм у країнах Європейського
Союзу до правового поля України за результатами реалізації проекту QUAERE
з учасниками Форуму поділилися проректор з науково-педагогічної роботи
КНУ Володимир Бугров та директор
НМЦ організації навчального процесу
КНУ Андрій Гожик.
Говорячи про якість вищої медичної
освіти, заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський звернув
увагу на сильні та слабкі сторони навчання майбутніх лікарів. Над питанням

покращення якості освіти закладами,
які готують медиків, міністерство працює не один рік. Зокрема, пропонується
ввести міжнародне оцінювання – своєрідне ЗНО для медиків – як складову
Єдиного державного кваліфікаційного
іспиту.
– Це не лише спосіб оцінювання, а
й своєрідний стандарт, до якого треба
наближати університетську медичну
освіту, певний орієнтир для формування планів і освітніх програм – щоб у підсумку ми могли говорити про експорт
медичної освіти, який забезпечується
міжнародним сертифікатом, – наголосив Олександр Лінчевський.
Другий день Форуму був присвячений
презентаціям можливостей освіти іноземних громадян в українських університетах, а також розвитку співробітництва у сфері міжнародної освіти.

Центр комунікацій

який має великий досвід у цій справі).
Заступник правління АТ «Ощадбанк»
Антон Тютюн, відкриваючи аудиторію
запевнив: «Сьогоднішня подія є непересічною для «Ощадбанку», адже маємо за честь співпрацювати з провідним
університетом нашої держави. Ми сподіваємося, що ця аудиторія допоможе
студентам якісніше здобувати освіту,
а її відкриття стане початком нашого
партнерства».
Smart-аудиторія – це інноваційний
навчальний простір, який забезпечить

Знання – від людини до людини
Володарка шанованих у математичному світі премій (Салема, Інституту
Клея, Рамануджана, Рут Літл Саттер) Марина В’ЯЗОВСЬКА виступила не
тільки на відкритті EGMO-2019, а й перед викладачами та студентами своєї alma mater на механіко-математичному факультеті КНУ. Авторка відомого
розв’язку задачі про пакування куль у 8-вимірному просторі розповіла учасникам
семінару (серед яких були навіть учні її рідного КПНЛ № 145) про конфігурацію з
мінімальною енергією – продовження проекту на улюблену тему.
Після семінару Марина відповіла на кілька наших запитань:

Smart-аудиторія від
«Ощадбанку»
Наприкінці минулого року КНУ імені
Тараса Шевченка й АТ «Ощадбанк» підписали Меморандум про співпрацю задля запровадження й реалізації спільних проектів і програм. Одним із них
стало відкриття 28 березня 2019 року
у Головному корпусі Університету нової
мультимедійної аудиторії, облаштованої за сприяння АТ «Ощадбанк».
– Відкриття такої аудиторії стане початком для створення мультимедійних
класів в усіх навчальних підрозділах
нашого Університету, адже запровадження новітніх технологій в освітній
процес – це виклик сучасності. І символічно, що саме «Ощадбанк» започаткував цю програму, – зазначив ректор
Леонід Губерський у своєму вітальному слові перед учасниками урочистої
церемонії.
Також він наголосив, що співпраця між
«Ощадбанком» та Університетом не обмежується лише благодійними акціями.
Вона передбачає стажування наших
студентів та викладачів у банківських
структурах, а також співпрацю щодо
проходження підвищення кваліфікації
співробітниками «Ощадбанку» на базі
тих факультетів, де готують спеціалістів, у яких зацікавлений банк (зокрема
на базі Інституту післядипломної освіти,
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можливість дистанційного обміну найкращими освітніми практиками, сприятиме проведенню інтерактивних лекцій,
віддалених конференцій, семінарів і
вебінарів.
Саме тут представники «Ощадбанку»
й залучені тренери планують проводити навчання з поглиблення фінансової
грамотності для студентів та викладачів
КНУ.
Першу таку лекцію спеціалісти
«Ощадбанку» провели відразу після
відкриття аудиторії.

– Колись Ви назвали розмірності 8
і 24 чарівними. Чим вони такі особливі?
– У математиці є багато чарівного, різних дивних речей. Якщо дивитися на це
крізь призму оптимізації – оптимального
пакування, оптимізації енергії – то виходить, що розмірності 1, 2, 8 і 24 мають
незвичайні властивості, яких ми не спостерігаємо в інших.
– Ваш розв’язок три роки тому вразив математичний світ і продовжує
приносити високі нагороди. Чи знайшов він уже практичне застосування?
– Журналісти люблять писати, що
завдяки моєму рішенню вже покращили сигнал з космосу, але це не так. Насправді ці особливі конфігурації були
використані для обробки сигналу ще у
70-ті роки, задовго до мого народження,
і мій результат ніяк не покращує те, що
вже було тоді.
Я займаюся теорією чисел, абсолютно
фундаментальною математикою. Ми покращуємо математичні методи – і саме
це є корисним і неодмінно знайде своє
застосування.
– Кажуть, мовою математики можна описати будь-які процеси. А що не
здатна описати математика?
– Класична математика, яку вивчають
в університетах, написана у XIX – на
початку XX ст. Її розробляли для опису
базових фізичних законів, для застосу-

вання в інженерії. Нині з розвитком технологій у нас зовсім інші задачі. Скажімо,
у біоінформатиці хочуть описувати біологічні процеси математичною мовою,
але для цього потрібна нова мова! Наприклад, хочуть описувати живу клітину,
але ж вона складна – як місто. Чи можна математичною мовою описати місто,
та ще й таке, що розвивається на іншій

планеті, ми його ніколи не бачили і можемо лише опосередковано бачити, що
там відбувається? Для цього потрібна
нова математика і нова мова, але це, на
мою думку, позитивний момент, адже означає, що ми повинні розвиватися далі.
– Марино, якби нині Ви були студенткою, чому приділяли б уваги найбільше?
– Пам’ятаю, що свого часу не приділяла достатньо уваги вивченню іноземних
мов, а тепер вони так знадобилися! Ще
трохи шкодую, що студенткою не надто
серйозно ставилася до занять спортом.
Лише з роками зрозуміла, наскільки це
насправді важливо.
– Якому заняттю Вам шкода присвячувати час і на що його бракує?

–Як це не банально, не люблю витрачати час на прибирання, заповнення
податкової декларації. Завжди варто
приділяти час людям: сину, чоловікові,
батькам, учням, друзям. Часу катастрофічно не вистачає: як кожній людині, хотілося б мати більше днів у тижні, більше
годин у добі. Дуже важливо для математика присвячувати час саме математиці!
Якщо мені бракує часу на математику, я
стаю дуже сердитою, і спроби зайнятися
чимось іншим виходять марними.
– Чи був у Вас викладач, якому Ви
завдячуєте своїми успіхами у професії?
– Думаю, далеко не один. Мені пощастило ще зі шкільних років. У ліцеї у
нас викладав математику Андрій Валерійович Князюк, який приділяв нам дуже
багато часу й уваги, у нього були надзвичайно цікаві уроки. А наш учитель фізики
Олексій Григорович Розенвайн просто
закохував школярів у свою фізику, вчив
мислити критично. Його легендарний
гурток із фізики працював незалежно від
будь-яких обставин у четвер і суботу –
багато років і поколінь.
В Університеті запам’яталися чимало
викладачів. Мій науковий керівник Ігор
Олексійович Шевчук – приклад людини, яка не тільки викладає студентам,
а й будує відносини зі своїми учнями і
насправді допомагає стати справжнім
математиком. Нещодавно, на жаль, пішов із життя мій інший науковий керівник Сергій Адамович Овсієнко, він теж
завжди з великим ентузіазмом ставився
до викладання й до науки. Мені здається, знання передаються не тільки через
книжки чи інтернет, насамперед вони передаються від людини до людини.
Спілкувалася Лариса КІТ
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Актуарна математика
– це не нудно!

Володимир ЗУБЧЕНКО,
механіко-математичний факультет

Майстер-клас із фінансової та актуарної (страхової) математики від профі
галузі – це не нудно! Особливо коли спікером заходу, учасниками якого стали
студенти й співробітники механіко-математичного факультету, виступає керівник відділу актуарної аналітики Центральної й Східної Європи, Близького
Сходу й Північної Африки британської
компанії Aon Дімітрі Лансу.
Завдяки цікавому викладу досвідченого аналітика слухачі поринули у моделювання за методом Монте-Карло
в математиці страхування. Учасники
побачили широкі можливості використання методу для дослідження впливу
ризиків і невизначеностей у страхових
прогнозних моделях.

Розділившись на команди та «озброївшись» ноутбуками, учасники в режимі
реального часу почали будувати моделі, валідувати їх на основі наявних
даних, удосконалювати алгоритми,
систематизувати результати та робити висновки. Відчувався неабиякий
«запал» учасників: чимало хто з них
по-справжньому вжився у роль бізнес-аналітика із вибору оптимальної
структури для своєї страхової компанії.
Q&A-сесія (час для відповідей на
запитання аудиторії) складалася з
непростих стратегічних запитань про
тренди страхового сектору економіки,
перспективи та складнощі для України
щодо впровадження стандартів Європейської директиви платоспроможності, виклики для студентів при обранні
майбутньої професії.
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Економічна
безпека спільними
зусиллями

Співробітники кафедри підприємництва економічного факультету КНУ
презентували нову міжфакультетську
магістерську освітню програму «Економічна безпека підприємництва». Її
розробниками стали співробітники кафедри підприємництва за сприяння
Європейської Комісії. Участь у створенні освітньої програми взяли викладачі й
співробітники економічного, юридичного й хімічного факультетів, ННЦ «Інститут біології та медицини», факультету
інформаційних технологій, факультету
радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУ та Українського науково-технологічного центру.
Презентацію освітньої програми відкрила професор Ірина Мазур, із вітальними промовами з нагоди започаткування важливого навчального курсу
виступили представники адміністрації
КНУ й співробітники Європейської Комісії.
Проректор Володимир Бугров наголосив на важливості й своєчасності цієї
міжфакультетської ОП в Університеті.
Заступник директора науково-методичного центру організації навчального
процесу КНУ Зоряна Луцишин відзначила актуальність магістерської освітньої програми і необхідність її введення
у навчальний процес на економічному
факультеті Університету. Із відкриттям

нової освітньої програми колектив КНУ
привітали директор The Trench (Бельгія), експерт із радіаційної, хімічної,
біологічної та ядерної безпеки ЖанПаскаль Зандерс та доцент кафедри
міжнародних відносин Університету
Хаджеттепе (Анкара, Туреччина) Шебнем Удум. Закордонні фахівці виступили з доповідями щодо актуальних явищ
сьогодення, зокрема, звернули увагу
присутніх на важливі аспекти трасферу
товарів і технологій подвійного використання, а також спонукали слухачів
фахово й творчо зростати в царині експортного контролю.
До участі в освітній презентації долучилися викладачі й студенти КНУ імені
Шевченка, курсанти ВІКНУ й студенти
інших закладів вищої освіти України. На
завершення презентації присутні отримали офіційні сертифікати про особисту участь у заході.
Студентсько-викладацький колектив
економічного факультету переконаний,
що заснування й реалізація презентованої освітньої програми в Університеті сприятиме подальшому фаховому
саморозвитку студентів КНУ й суттєво
підвищуватиме їхню фахову цінність на
українському й світовому ринках праці.
За матеріалами економічного
факультету

Календар пам’ятних дат
23 березня
125 років тому, у 1894 році, народився
Дмитро Чижевський, український філолог,
філософ, історик філософії.
23 березня
25 років тому, у 1994 році, у Брюсселі
відбулося підписання угоди про партнерство та співробітництво між Україною та
Європейським Союзом.
11 квітня
40 років тому, у 1979 році, загинув Леонід Биков, український актор театру і кіно,
кінорежисер.
21 квітня
25 років тому, у 1994 році, Київський уні-

верситет імені Тараса Шевченка отримав
статус національного.
23 квітня
135 років тому, у 1884 році, народився
Іван Шмальгаузен, український зоолог та
морфолог, академік АН УРСР та СРСР.
Працював у Київському університеті
(1907–1912, 1921–1941), займав посаду
директора Інституту зоології та біології АН
УРСР (нині цій установі присвоєно його
ім’я).
24 квітня
70 років тому, у 1949 році, у Києві відкрито Державний літературно-художній музей
Т. Г. Шевченка.

EURODOC підтримує молодих науковців
Загальні збори Європейської ради аспірантів та молодих вчених Eurodoc , які
відбулися у Брюсселі з 1 по 4 квітня 2019 року, стали унікальною можливістю комунікації національних організацій молодих науковців, обміну досвідом, співпраці та
налагодження зв’язків зі світовими стейкхолдерами у сфері вищої освіти і науки.

Україну в Eurodoc представляє Рада
молодих вчених (РМВ) при Міністерстві
освіти і науки України, до якої входить
і РМВ нашого Університету. Цього року
інтереси аспірантів і молодих науковців
України на Конференції Європейської
ради аспірантів та молодих учених
Eurodoc представили Голова Ради молодих вчених КНУ Ганна Толстанова і
секретар РМВ при Міністерстві освіти і
науки України Юлія Овчиннікова.
Цьогорічна конференція пройшла
під гаслом «Зайнятість докторів філософії: Оцінюйте ваші здібності й
досягайте успіху!». Під час виступів
та дискусій учасники обговорили сучасні кар’єрні можливості для молодих докторів наук, розвиток їх підприємницького мислення та необхідність
орієнтації на інновації. Тож головними
завданнями конференції були: об’єднання спільноти молодих дослідників
і заохочення їх до активного сприяння
сталому розвитку інновацій, а також
створення платформи, яка сприятиме
міжуніверситетському та міжгалузевому співробітництву.
Порушені на конференції питання є

дуже актуальними і для молодих вчених України, адже переважна більшість
дослідників на ранніх етапах кар’єри
повинні продовжувати свою професійну
діяльність за межами академічних кіл.
Тому уряд й університети повинні інвестувати в розвиток високоякісних докторських програм, спрямованих на сприяння кар’єрному зростанню молоді.
Для України Eurodoc є своєрідним
майданчиком, який дозволяє представити голос та інтереси національної
РМВ на європейському рівні, а також
знайти спільну міжнародну платформу
для удосконалення програм підготовки
PhD.
Eurodoc – міжнародна федерація 28 національних організацій
аспірантів і молодих науковців із
26 країн Європейського Союзу та
Ради Європи. Eurodoc заснована
02 лютого 2002 року у м. Жирона
(Іспанія); з 2005 року її штаб-квартира знаходиться в Брюсселі,
Бельгія. (http://eurodoc.net/)
За інформацією НДЧ
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Абсолютні права людини не знають
кордонів і стін
Міждержавну структуру Ради Європи з унікальними
повноваженнями – Європейський комітет проти тортур
(ЄКПТ) – нещодавно утретє очолив доцент ІМВ,
віце-президент Української асоціації міжнародного права
Микола Гнатовський. Комітет поряд із Європейським
судом з прав людини (ЄСПЛ) забезпечує дотримання
закріплених у Європейській конвенції основоположних
прав людини.

Про принципи роботи тих, чиїми зусиллями Європа
втілює свої цінності навіть там, де про них забувають
найчастіше, поговорили з Миколою ГНАТОВСЬКИМ
– Якщо до ЄСПЛ звертаються вже
коли права людини порушені, то
завдання Комітету запобігати таким
порушенням у принципі?
– Наша робота концентрується на
статті 3 Європейської конвенції з прав
людини. Ця стаття, як неодноразово підкреслював ЄСПЛ, має основоположне
значення для демократичного суспільства і захищає людську гідність від найбільш тяжких на неї посягань – катувань,
нелюдського або такого, що принижує
людську гідність, поводження або покарання. Досвід показав, що люди, які
перебувають в умовах несвободи, опиняються в ситуації підвищеного ризику
порушення цієї статті.
У поліції на допиті можуть побити або
навіть застосувати методи, що нічим іншим, як катування, і не назвеш. У в’язниці чи виправній колонії насильство та
жорстокість персоналу до ув’язнених
або між в’язнями подекуди є повсякденною реальністю. Окрема тема – жахливі
умови утримання людей: надто обмежений простір, погані санітарно-гігієнічні
умови, відсутність медичного забезпечення, загроза заразитися на туберкульоз чи гепатит тощо. У психіатричних
закладах, де людей утримують проти їхньої волі, проблему можуть становити як
ті самі умови перебування, так і ситуації,
коли пацієнтів без дотримання законних
процедур та без медичної необхідності
зв’язують, фіксують або застосовують
електрошок.
Такі проблеми необхідно упереджувати. Для того й створений наш Комітет
із його унікальними повноваженнями
щодо доступу до закритих установ, усіх
приміщень та документації, із правом
конфіденційного спілкування з особами,
що там утримуються. ЄКПТ намагається виявляти проблеми ще до того, як
до них буде привернуто загальну увагу.
Якщо виявлено факт, що є або може
стати проблемою, Комітет одразу формулює рекомендації, підказує державі,
як вийти з такої ситуації.
Тут спрацьовує загальновідомий принцип: завжди легше запобігти, попередити, ніж потім боротися з наслідками.
– Як це працює?
– Після того, як Комітет відвідує державу, він встановлює з нею так званий
постійний діалог. Повідомляємо: от у вас
такі проблеми, ми рекомендуємо зробити те й те, що ви зробили? Держава
мусить відповісти: ми ваші рекомендації
виконали чи не можемо виконати, чи у
нас є сумніви. Це постійна робота, вона
не зупиняється ні на мить. Вона поєднує спеціальні знання з функціонування
таких місць, розуміння того, як працює
державний апарат, і невпинний діалог.
Тут є значна доля дипломатії, ми мусимо відповідним чином розмовляти з
владою держави, адже діалог ведеться
на високому рівні – з міністрами, іноді
з керівниками держав. І при цьому треба розуміти, що Комітет має справу з

дуже чутливими питаннями: допустити
іноземців у «святая святих» держави,
туди, де не має бути сторонніх, – держави пішли на достатньо великі поступки
для цього. Мусимо це усвідомлювати і
відповідно співпрацювати. Комітет не
проти держави – він має тверду позицію, але усвідомлює, що запобігти майбутнім проблемам і вирішити ті, що вже
існують, можна лише шляхом співпраці з
владою відповідної держави.
– Сил Комітету вистачає на всю Європу?
– Намагаємося робити все, що можемо. Хотіли б встигати більше, мати
більше ресурсів і візитів. Наразі Комітет
здатний здійснити близько 20 візитів до
країн на рік. Кожна така поїздка, програма якої триває від кількох днів до двох
тижнів, передбачає відвідування десятків різних місць несвободи. Крім того,
щороку проводимо низку «переговорів
на високому рівні» з різними державами щодо найбільш гострих проблем, що
накопичилися. Із 47 країн Ради Європи
приблизно половину ми «охоплюємо»
щороку.
– Результати роботи ЄКПТ не є моментальними?
– Так, це тривала, системна робота.
Вона може давати негайні результати,
але тільки локальні. Комітет створений
не для того, щоб концентруватися на
окремих випадках чи локальних результатах. Якщо ЄКПТ під час відвідання
бачить якусь відверту неповагу до гідності людини, ситуацію, яку треба припинити негайно – у нього є можливість,
за Конвенцією, зробити так зване негайне зауваження державі й вимагати
терміново усунути ситуацію. Але йдеться насамперед про системні зміни, у

тому числі законодавчі. Необхідно мати
фізичну інфраструктуру: місця несвободи мають бути нормально сплановані
й побудовані, передбачати гідні умови
утримання людей, там має працювати
достатня кількість добре навченого та
мотивованого персоналу. Кожній державі ми пропонуємо найбільш раціональні для неї рішення. Так, вони довготермінові, але ж системні проблеми
і вирішувати треба системно. Ситуація
поступово змінюється на краще, просто
це займає час.
– Пане Миколо, Вас можна зустріти
як у високих кабінетах Європи, так і у
найпохмурішій її тюрмі. Як витримуєте такий шалений темп життя? Чому
Вам це так цікаво?
– Це надзвичайно цікаво – настільки,
що забуваєш про все і просто підпорядковуєш цьому життя. Для мене це ще й
унікальний досвід. З одного боку, тут я
можу застосувати свої знання з міжнародного права – як тлумачити та застосовувати конвенцію, якою було створено
Комітет, як він у своїй роботі пов’язаний
з діяльністю ЄСПЛ. У нас із Судом постійний діалог, обмін думками: вони беруть стандарти, які ми сформулювали
на підставі нашого багатого досвіду – ми
використовуємо їхню практику. Це дуже
важливо, з точки зору юриста-міжнародника – суперзахопливий процес.
По-друге, для мене відкрилася сфера,
яку знав тільки теоретично, а тепер за
майже 10 років досвіду в Комітеті вивчив
на практиці – місця несвободи. Є люди,
людські долі – і немає нічого жахливішого, ніж дивитися на величезну кількість
людей, скажімо, у тюрмі, і усвідомлювати, скільки людських життів витрачається намарно. Або ж у психіатрії: тут я для

себе відкрив цілий світ, дізнався, як у ній
переплетені медичні, юридичні, етичні
аспекти.
І по-третє, це дозволило мені займатися іншою улюбленою справою – дипломатією, адже регулярно зустрічаюся
з міністрами, послами й керівниками
Ради Європи, у рамках якої існує Комітет. Постійні вправи в дипломатії – це
теж надзвичайно цікаво. Таке унікальне
поєднання – права людини безпосередньо, міжнародне право в дії і дипломатія
– робить мене щасливою людиною.
– Останніми роками всі змогли оцінити важливість міжнародного права. А наскільки популярне воно серед студентів?
– Я бачу серед них і майбутніх дипломатів, і майбутніх правників, адже освіта
з міжнародного права дає можливість
обрати різні кар’єри і в дипломатії, і в
юриспруденції. Уже сьогодні серед наших студентів очевидні майбутні дипломати, які за кілька років будуть зірками
МЗС. Є палкі, полум’яні правозахисники,
які обрали спеціалізацію «Права людини», вони вже працюють у цій сфері і
теж мають величезний потенціал. Бачу
серед студентів ІМВ і майбутніх адвокатів міжнародного бізнесу, і фахівців, які
творитимуть дива у Світовій організації
торгівлі, забезпечуватимуть міжнародні
інвестиції в Україну. У нас дуже багато
гарних студентів, і саме тому маю величезний стимул: чим би я не займався –
все одно повертатимуся в Університет.
– Десь серед ваших студентів ховається майбутній Президент України?
–100%!
Спілкувалася
Лариса КІТ

Перед членами ЄКПТ відчиняються двері «найзакритіших» закладів Європи –
будь-яких місць несвободи у
47 країнах світу – адже й там
людина заслуговує на гуманне
поводження. Мандат Комітету поширюється на поліцейські
ізолятори, в’язниці, місця утримання незаконних мігрантів,
психіатричні та судово-медичні
заклади тощо. Це повноваження на доступ без попередження
до всіх, кого утримують проти
власної волі.
До складу ЄКПТ входять
представники усіх держав-членів Ради Європи. Восени Комітет відзначить 30-річчя своєї
діяльності, а кількість його візитів перевищує 400.
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Успіх приходить до наполегливих
Демид МИЛОХОВ, Тетяна КЕДА,
хімічний факультет

Понад 150 школярів із усіх регіонів
України з’їхалися до Києва, аби взяти участь у Всеукраїнській учнівській
олімпіаді з хімії, до організації якої
долучився Університет. Хімічний факультет КНУ став однією з локацій
змагань.
На урочистій церемонії відкриття
олімпіади проректор із наукової роботи КНУ Віктор Мартинюк побажав
учасникам якнайкраще проявити всі
свої здібності й знання.
Учасники працювали за насиченим
розкладом, виконували завдання теоретичних і експериментальних турів,
над якими задовго до початку працювала висококваліфікована команда
викладачів, вчителів і науковців. Окрім
того, співробітники КНУ підготували
для юних хіміків насичену пізнавально-розважальну програму. Зокрема,
наймолодші учасники – учні 8-х і 9-х
класів – після виконання практичних

завдань у лабораторіях факультету
мали чудову нагоду ознайомитися з
експонатами Зоологічного музею Університету, побачити реконструкцію хімічної лабораторії XIX століття в Музеї
історії КНУ й почути розповідь Людмили Круглової про меморіальний кабінет всесвітньовідомого вченого-хіміка,
професора Сергія Реформатського.
Варто відзначити не лише жагу до
знань школярів-олімпійців, а й їхні
вміння, старання і наполегливість у
боротьбі за нагороди. Окрема подяка
вчителям хімії за високий рівень підготовки учнів. На урочистому закритті
змагань дипломами переможців були
нагороджені найкращі. За результатами командної першості, кубок олімпіади цього року отримала команда
Львівської області.
Колектив хімічного факультету Університету переконаний, що участь у
фінальному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії та проведені
в КНУ насичені дні змагань надовго
запам’ятаються юним дослідникам.

Ти здатен на диво!

У квітні свій ювілей святкують:
Доцент Інституту філології Ірина Ситдикова, доцент історичного факультету Галина Коцур, доцент Інституту філології Тетяна Андрєєва, доцент історичного факультету Андрій
Зубко, Любов Маримонська (Інститут філології), Наталія Корнєва (філософський факультет), Юлія Мариненко (СМЗНП), професор юридичного факультету Наталія Кузнєцова,
зав. кафедри історичного факультету Ростислав Терпиловський, Тетяна Костінова (економічний факультет), професор Інституту філології Юрій Ковалів.
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!

Ваші тексти
в інтернеті є кому
аналізувати
Оксана ЗУБАНЬ,
Інститут філології

Аріна ПЄЧКА,
ННЦ «Інститут біології та медицини»
голова Студентського парламенту

Саме таке гасло має волонтерський
рух, фундатором якого виступив Студентський парламент інституту.
– Люблячі батьки, школа, інститут
біології та медицини, що став для нас
другим домом, – ми завжди оточені
увагою та піклуванням, – говорять студенти-учасники руху. – Легко жити, мріяти і працювати над здійсненням своїх
мрій в оточенні уважних, дбайливих та
люблячих людей. Однак скільки дітей і
людей похилого віку позбавлені цього!
Розпочатий Студпарламентом і активно підтриманий керівництвом інституту
масштабний проект присвячений допомозі таким людям.
Волонтери організували справжнє
свято в Ушомирській школі-інтернаті на
День святого Миколая. Вони привезли
дітям не лише одяг, медикаменти, книжки, іграшки, канцтовари та солодкі подарунки – вони привезли їм тепло своїх
сердець. Дитячі очі просто світилися від
щастя під час дружніх розмов. А скільки
було запитань після розповіді про науку!
І не лише розповіді: студенти показали
дітям кілька нескладних, але цікавих дослідів. Звідусіль посипалися запитання:
діти так захопилися, що довго не відпускали гостей назад до Києва.

До дня Святого Миколая спільно з
Товариством Червоного Хреста України волонтери провели благодійну акцію
зі збору речей (одягу, книжок, іграшок)
для Макарівського дитячого будинку.
Наступним пунктом відвідин став Дім
малюка та Дім літніх людей у Славуті,
що на Хмельниччині. За сприяння волонтерів – соціальних активістів міста
Славута – частину зібраних речей роздали також дітям із неблагополучних
родин, частину передали до організації, що допомагає самотнім мамам.
Не лише студенти (у тому числі й
іноземні, що навчаються за освітньою
програмою «Медицина»), а й викладачі ННЦ стали учасниками новоствореного волонтерського руху. Активну
допомогу отримали й від досвідчених
партнерів: магазину Good Wine – у поширенні інформації, Медичного Центру «Інститут Репродуктивної Медицини. Клініка професора Дахно» – у зборі
речей. Активно співпрацювали і сподіваємося на подальшу співпрацю із Товариством Червоного Хреста України:
їхній довід, поради і конкретна допомога дозволяють грамотно спланувати
свою діяльність. Студенти набули цінний досвід, однак чітко усвідомлюють,
що мають іще багато чого навчитися.
Але мета того варта. Віримо, що разом
зможемо зробити цей світ трішечки
кращим!
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Прикладна лінгвістика в освітянському просторі України має багато напрямів, одним із яких є молода і перспективна галузь – комп’ютерна лінгвістика,
що виникла і плідно розвивається на
запит інформаційного суспільства.
Нещодавно у Національному університеті «Львівська політехніка» відбувся II етап Всеукраїнської студентської
олімпіади зі спеціальності «Прикладна
лінгвістика». «Львівська політехніка»
уже вдруге гостинно приймала учасників олімпіади, яка пройшла у 2 тури: I
тур – тестування та виконання завдань
із використанням програмних засобів
для опрацювання природної мови; ΙΙ

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

тур – представлення результатів наукового дослідження у галузі прикладної
лінгвістики.
Наш Університет на змаганнях представляли студенти Інституту філології
Павло Кучмійчук та Богдана Романюк,
які продемонстрували відмінні знання та високі наукові здібності у галузі
комп’ютерної лінгвістики. Лідером в
обох турах олімпіади став Павло Кучмійчук із науковим дослідженням «Автоматичний аналіз значущості заголовків інтернет-новин» і здобув 1-ше місце.
Богдана Романюк посіла 5-те місце і відзначена грамотою за краще дослідження в галузі лінгвістичних інформаційних
технологій «Автоматичний аналіз вербальної та піктограмної структури українськомовних інтернет-текстів».

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