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Розділ 9.   МЕДИЦИНА, ЗДОРОВ'Я,  ВІДПОЧИНОК,  
СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ  ТА  КУЛЬТУРНІ ТРАДІЦІЇ  В  КПІ 

 
Поліклініка КПІ, розташована в кампусі університету  
• адреса: вул. академіка Янгеля, 16/2 
• телефон реєстратури: 406-85-62, 454-95-93  
Міська студентська поліклініка, створена в 1945 році для надання медичної допомоги 

студентам вищих навчальних закладів І - IV рівнів акредитації. Вона є самостійним лікувально-
профілактичним закладом. Міська студентська поліклініка надає медичну допомогу 140196 
студентам, закріплених за поліклінікою, які навчаються в 53 вищих навчальних закладах м. 
Києва. 

• Адреса: м. Київ, вул. Політехнічна, 25/29.  
• Телефон реєстратури: 236-32-04  
Студентський Санаторій-профілакторій НТУУ «КПІ» на 210 стаціонарних місць на 

один заїзд, засновано у 1956 році. Він відноситься до лікувально-профілактичного закладу 
санаторно-курортного типу, основною функцією якого є надання послуг, пов'язаних із 
санаторно-курортним лікуванням та медичною практикою зміцнення здоров'я студентів 
університету, профілактика захворювань та формування навиків здорового способу життя. 
Оздоровлення студентів здійснюється в основному без відриву від навчання та виробничої 
діяльності, а також в період відпусток та канікул. 

• Адреса: м. Київ-56, вул. Борщагівська, 146б (2 та 3 поверх гуртожитку № 19) 
• Телефон головного лікаря: 406-83-73. 
Медичне обстеження проводиться безкоштовно, лікування в санаторії- профілакторії – 

безкоштовне, інші послуги та лікарські препарати – платні.  
Студенти можуть придбати медичну страховку цілком добровільно, звертатись до інших 

державних, комунальних та приватних медичних закладів міста для одержання медичної 
допомоги.  

Студенти з особливими потребами можуть звертатися до профспілкового комітету 
студентів, студентської ради та ради студмістечка.  

Оздоровлення 
Університет має 4 студентські літні спортивно-оздоровчі табори:  
• «Маяк» на Чорному морі: с.м.т. Лазурне, Скадовського району, Херсонської області; 
• «Глобус» у Карпатах: с.м.т. Ворохта, Ворохтянського району, Івано-Франківської 

області; 
• «Політехнік» на Київському морі: с. Глібовка, Вишгородського району, Київської 

області; 
• «Сосновий» на Дніпрі: м. Українка, Обухівського району, Київської області. 
У період зимових канікул студенти відпочивають у лікувально-оздоровчих закладах у 

Карпатах. Завдяки цьому протягом року близько 3000 студентів мають можливість відпочити та 
оздоровитись.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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СТУДЕНТСЬКИЙ САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ НТУУ «КПІ» 
 
Студентський санаторій-профілакторій НТУУ “КПІ” – ось 

те, що реально допоможе!  
Давайте разом оцінимо перевагу цієї установи.  

Знайома проблема, коли в КПІ викладачі хочуть від тебе 
більшого, ніж ти можеш зробити, а тут ще й вдома батьки, 
немов “з ланцюга зірвалися”, і ти головна кістка на цьому 
банкеті. Звідси й депресії, які позначаються і на навчанні, і на 
твоєму здоров'ї. А коли ти приходиш з пар, тренування або 
роботи, валишся на ліжко, а в твоєму шлунку голод, немов 
революція якась. І в холодильнику – “шаром покоти”, навіть крихточок немає – все ще 
минулого тижня доїв. Або коли настає час “Х” – сесія, тоді взагалі нікуди діватися. Коли за 
тобою учбові “хвости” тягнуться, а тут ще й домашній клопіт, роздратована атмосфера і вічні 
нагадування батьків про те, який ти неук.  

Ще гірше, якщо ти живеш у гуртожитку, де дні народження 
і вечірки, що діють за принципом: “поважаєш – пий”. Зовсім 
немає сну і спокою. І сидиш всю ніч за столом, як сова на 
чергуванні; сірники віка підпирають, допита остання чашка кави, 
увірвався останній терпець. А з ранку ти нагадуєш нову 
незвідану істоту, яка ледве подає ознаки життя. Звідси і міфи про 
марсіан і сніжних людей – студенти це студенти!  

А якщо і здоров'я шкутильгає, або взагалі оголосило бойкот 
твоєму організму, та ще й у зовсім невідповідний момент – треба 
вчитися, а тут прикрий кашель і температура, немає часу навіть 
аскорбінку купити, та й грошей немає – бідне студентське життя! І ці постійні запізнення через 
брак часу. Вічно то одне забудеш, то інше. І, як завжди, найпотрібніше в найневідповідніший 
момент. 
А дівчатам – це взагалі проблема вранішня, тільки на макіяж витрачається година. А проїзд з 
дому до КПІ? І, здавалося б, що вже зовсім нікуди діватися від цих проблем.  

Саме час вживати кардинальних заходів, а то може бути пізно. Вирішення всіх цих 
проблем – заїхати до студентського санаторію-профілакторію КПІ!  

Міркуй сам! Майже на місяць твоє бунтівне життя стає раєм в мініатюрі. Ти тільки уяви 
собі, що майже на місяць можна забути про стомливий маршрут “Домівка – КПІ”, про домашню 
суєту і “теплі” стосунки з батьками; диво-продукт “Мівіна” теж відійде на другий план. Ну і, 
звичайно ж, санаторій стане рятівним кругом для твого здоров'я.  

А зараз про все це докладніше. Санаторій-профілакторій Національного технічного 
університету України “Київський політехнічний інститут” розрахований на 300 місць, з них 220 
стаціонарних і 80 амбулаторних. У здравниці є фізіотерапевтичне, бальнеологічне, 
гінекологічне, стоматологічне відділення, масаж. Усі кабінети оснащені необхідним сучасним 
устаткуванням.  

Фізіотерапевтичне відділення складається з 5 кабінетів, 
електросвітлолікування, інгаляторія, водолікарні; оснащено 
сучасною фізіотерапевтичною апаратурою для лікування 
низькочастотним ультразвуком і магнітолазером. Тут 
здійснюють лікування і профілактику захворюваннь шлунково-
кишкового тракту, опорно-рухового апарату, ЛОР-захворювань, 
міозитів, хронічних захворювань суглобів, гінекологічних 
захворювань. При простудних захворюваннях, гострих і 
хронічних захворюваннях носоглотки, для підвищення імунітету, 
профілактики гострих респіраторних захворювань.  

Масажна кушетка “Релакс” при захворюваннях хребту та суглобів.  
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Апаратура для лікування біодинамічними струмами для лікування і профілактики таких 
захворювань, як радикуліти, невралгії, захворювання суглобів, хребта, келоїдних рубців.  

Апарати для лікування електросном застосовуються для лікування вегето-судинної 
дистонії, при порушеннях сну, після черепномозкових травм.  

Апарати для лікування високочастотними хвилями – для лікування невралгій, отитів, 
гострих і підгострих ринітів, синуситів, ларингітів, фурункульозу, бронхітів, пієлонефритів.  

Інгаляторій – профілактика і лікування захворювань органів дихання.  
Маніпуляційний кабінет – проводяться ін'єкції: 

внутрішньовенні, внутрішньом'язові, підшкірні, внутрішньовенно-
краплинні вливання.  

Водолікарня – ванни: загальні соляні, ароматичні (хвойні), 
соляно-хвойні. Душі: струєвий, циркулярний. Ванни і душі 
застосовуються з лікувально-профілактичною метою, при захво-
рюваннях опорно-рухової системи, алергічних захворюваннях, 
частих простудних захворюваннях, захворюваннях серцево-
судинної системи, шкіри, травного тракту, хронічних захворю-
ваннях печінки.  

Стоматологічний кабінет – проводиться обстеження, профілактика і лікування 
стоматологічних захворювань за допомогою сучасного 
устаткування, сучасних методик лікування і матеріалів.  

1. Карієс.  
2. Пульпіти.  
3. Періодонтит.  
4. Захворювання слизистої оболонки ротової порожнини.  
5. Фото-реставрація.  
6. Вирівнювання зубного ряду.  
7. Професійне чищення зубів.  
Гінекологічний кабінет. У кабінеті представлена і 

використовується сучасна медична апаратура, комп'ютерна діагностика гінекологічних 
захворювань.  

Кольпоскопія з виведенням зображення на екран комп'ютера з 8,12,20-кратним 
збільшенням патологічно змінених тканин.  

Лікування, діагностика, профілактика запальних захворювань, захворювань, що 
передаються статевим шляхом, дисгормональних захворювань. Захворювання шийки матки 
(ерозії, дисплазії шийки матки 3-х ступенів). За допомогою відеосистеми і комп'ютерного 
устаткування контролюється динаміка лікування захворювань.  

Проводяться маніпуляції: діатермокоагуляція, кріодеструкція, конусовидне посічення 
шийки матки.  

Усі медичні послуги входять у вартість путівки та призначаються лікарями залежно від 
стану здоров'я пацієнта.  

І після всього почутого ти ще тут? Ти ще думаєш?!! Сумніви геть! Час оформляти путівку 
в санаторій-профілакторій. Поквапся, а то можеш не встигнути. Тим більше, що така 
можливість у тебе всього одна на календарний рік. А де ще ти знайдеш такий спектр послуг і 
море задоволень, ще й майже задарма.  

Заяву про надання путівки необхідно подати до профспілкового бюро свого факультету 
(при собі необхідно мати профквиток).  

Путівки видаються у кімнаті №10 профкому студентів НТУУ “КПІ” згідно з рішенням 
профбюро факультету (списком факультету). За один день до початку заїзду видача путівок 
припиняється.  

Марина Мазур, інструктор профкому студентів  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС „МАЯК” 

 
 

Адреса: с.м.т. Лазурне, Скадовський район, Херсонська область. 
 

Відпочиваючі проживатимуть у 6-поверховому корпусі, який знаходиться за 100 м від 
берега моря, в кімнатах на дві-три особи. Корпус з'єднано критим переходом з їдальнею на 500 
посадкових місць. До послуг відпочиваючих різноманітні культурні заходи – кіно, концерти, 
дискотеки. Облаштовано спортивні майданчики для гри у волейбол, футбол, є необхідний 
спортінвентар. 

Студенти університету проживають у 4-х одноповерхових будинках у перебудованих 
корпусах дитячого табору. Кімнати розраховані на проживання чотирьох, п’яти або шести осіб. 
Усі зручності на вулиці. Харчування триразове у їдальні на 500 посадочних місць. Роздача 
здійснюється офіціантами.  

Під час кожного заїзду інструктором з культурно-масової роботи проводяться різному-
нітні конкурси, змагання, КВК, Дні Нептуна та інші розважальні заходи. Інструктор з 
фізкультурно-оздоровчої роботи проводить змагання, спартакіади з різних видів спорту. На базі 
ОК “Маяк” працює літній кінотеатр, спортивні майданчики, у приміщенні їдальні до послуг 
відпочиваючих – тенісні столи, більярд, телевізор.  

Основні завдання Оздоровчого комплексу «Маяк» 
1. Підготовка оздоровчого комплексу „Маяк” до оздоровчого сезону.  
2. Забезпечення його функціонування.  
Порядок оформлення та видачі путівок до ОК “Маяк” для студентів та аспірантів 
Право на оздоровлення та відпочинок мають студенти, аспіранти денної форми навчання: 

які навчаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, при отриманні 
путівки, отримують матеріальну допомогу на оздоровлення з метою здешевлення вартості 
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путівки, за рахунок стипендіального фонду; які навчаються на умовах договору з компенсацією 
вартості навчання, можуть придбати путівку за повну вартість. 

Розподіл путівок між студентами на факультеті/інституті (згідно квот) відбувається на 
спільному засіданні стипендіальної комісії факультету/інституту та профбюро студентів 
факультету/інституту на підставі заяв студентів про надання путівки. 

На спільному засіданні стипендіальної комісії та профбюро студентів 
факультету/інституту затверджується рейтинговий-резервний список по розподілу путівок між 
студентами, аспірантами за яким здійснюється продаж путівок. 

Студент може отримати путівку один раз на календарний рік.  
ДНВР 

Панорами оздоровчого комплексу 
У дворі оздоровчого комплексу «Маяк» 

 
 «Маяк», доріжка до моря 

 

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

СТУДЕНТСЬКИЙ ГІРСЬКО-СПОРТИВНИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР “ГЛОБУС” 

 

Адреса: Спорткомлекс (24-й корпус) НТУУ «КПІ», вул. 
Польова, 38/1 (вул. Верхньоключова, 1/26), ауд. 402 або 406 - при 
вході в корпус наліво, 4 поверх. Сайт: http://www.tkg.org.ua/ 

Турклуб КПІ «Глобус» існує (з перервами) з 1952 року. За 
цей час тисячі людей змогли побувати на Кавказі, Памірі, в 
Карпатах, Криму, отримати незабутні враження і повноцінно 
відпочити.  

Досягнення членів клубу - першопроходження, експедиції у важкодоступні райони, 
високі місця на змаганнях говорять самі за себе. У 2000р. клуб відновив свою діяльність за 
підтримки і під керівництвом профкому студентів КПІ.  

Докрадніше про історію клубу можна прочитати в спогадах Боборикіна О. Г. «Туризм в 
Київському Політехнічному Інституті». 

Турклуб КПІ «Глобус» запрошує початківців й досвічених туристів, всіх, для кого слово 
«гори» асоціюється не тільки з купами каміння, а слово «похід» - не тільки з ненависним 
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тягарем наплічника, взяти участь в житті нашого турклубу. Ані вік, ані «вузівська 
приналежність» значення не мають - ми відкриті для всіх бажаючих.  

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 
• проводимо змагання з техники туризму, орієнтування, виживання (а також беремо 

участь в загальнодержавних, обласних тощо); 
• організуємо й проводимо походи різних видів й категорій складності по Україні, Кавказу 

та іншим регіонам Європи і Азії;  
• навчаємо і готуємо бажаючих в секціях гірського і пішохідного туризму, а також в школі 

інструкторів карпатського табору «Глобус»; 
• проводимо вечори, зустрічі з цікавими людьми; 
Зв'язатися з Турклубом КПІ «Глобус» ви можете, поставивши запитання в форумі сайта 

ТК «Глобус», написавши листа на адресу турклубу info@tkg.org.ua. Перелік керівників груп, в 
які проводиться набір наведено на сайті. 

Клубні заходи як правило відбуваються у Спорткомлексі (24-й корпус) НТУУ «КПІ» (за 
адресою вул. Польова, 38/1 вона ж вул. Верхньоключова, 1/26), ауд. 402 або 406 - при вході в 
корпус наліво, 4 поверх. Потрапити туди можна: 

• від ст. метро «Шулявська» (від метро їхати тролейбусом три зупинки до 
«Індустріального мосту» або чотири до «вул. Лебедєва-Кумача»), пройти біля 5 хв.; 

• від ст. метро «Політехнічний інститут», йти 25 хв. через територію НТУУ «КПІ» 
(перетнути лінію швидкісного трамваю на зуп. «Польова»); 

• від зупинки швидкісного трамваю «вул. Польова», пройти пішки по вул. Польовій 5 хв.; 
• від залізничної станції «Караваєві Дачі», пройти до зуп. тролейбуса «вул. Лебедєва-

Кумача» і далі по вул. Нижньоключовій, загалом 15 хв.  
Інформація з сайту туристичного клубу 

 
 

Турклубу КПІ «Глобус» – 60! 
 

У далекому 1952-му непосидючі ентузіасти – студенти і 
співробітники КПІ – об'єдналися та створили туристський клуб, 
у якому й донині гуртуються мандрівники-романтики. Під його 
егідою було проведено тисячі походів, підкорено десятки тисяч 
вершин, пройдено мільйони кілометрів. Нині ті, хто стяв біля 
витоків клубу, мають звання заслужених майстрів спорту та й 
досі підтримують туристський рух, але вже як керівники 
туристських федерацій. 

А розпочиналося все з ініціативи Володимира Романовича 
Шеляга – створення секції туризму КПІ та оголошень із характерною совою біля входу в корпус 
№1, що єднали однодумців, як зараз це робить сайт клубу tkg.org.ua (vk.com/club1332388). У 50-
тих під керівництвом талановитого тренера Володимира Саратовцева здійснювалось до сотні 
походів на рік. З часом туристський рух набував поширення, і секція вже не могла 
задовольнити всі вимоги туристів. у 1963 був організований клуб, який очолив Сергій 
Шмиговський. Великою популярністю користувався спортивний табір КПІ на Кавказі, який 
починаючи з 1964 р. був колискою спортивної майстерності для багатьох поколінь політехніків. 
Але настали непередбачувані 1990-ті, зменшилася кількість походів, довелося відмовитися від 
табору на Кавказі, хоча тамтешні мешканці й досі пам'ятають капеішників та чекають їх на 
старих і нових маршрутах. З часом за ініціативою Юрія Івановича Танигіна був відкритий 
аналогічний табір у Карпатах; за допомогою Юрія Макаровича Ващенка – заслуженого майстра 
спорту СРСР, відомого в Україні мандрівника – відродили діяльність клубу. Зусиллями  
Олексія Келіна, Артема Соколова, Дмитра Шаповалова та їхніх однодумців було розроблено та 
популяризовано сайт турклубу, навколо активістів згуртувалися молоді й досвідчені туристи, 



 

 569 

які марять горами та несходженими маршрутами, відбуваються клубні заходи, практичні 
заняття тощо, куди стікаються мандрівники чи не з усього міста. 

Сьогодні у клубі активно займається більше 300 осіб – студентів, аспірантів, викладачів 
університету. Кожен із них може спробувати свої сили в гірському, пішохідному, 
велосипедному чи лижному туризмі. Членами клубу організовано школу туристської 
підготовки для початківців та досвідчених туристів, регулярно проводяться туристичний 
фестиваль «Драйвова осінь», змагання на першість КПІ та Києва. Добре знані й наші команди, 
які представляють НТУУ «КПІ» в Україні та за кордоном. Групами з туристського клубу КПІ 
було піднято прапори України та клубу на вершинах Альп, Кавказу, Алтаю, Паміру та інших 
гірських систем. Тренери клубу виховали вже нове покоління 
майстрів та кандидатів у майстри спорту України.  Щороку 
«глобусята» проводять конкурс звітів, фотоконкурс та інші 
заходи, які є престижними для учасників та користуються 
незмінною популярністю.  

Минулого року членами клубу було проведено понад 50 
походів різних категорій складності та видів туризму, 
географія яких починається в Карпатах і Криму та охоплює 
гірські системи Росії, Киргизії, Туреччини й Європи. 
Учасники походу Алтаєм під керівництвом Олени Трегубової здійснили першопроходження 
кількох вершин і назвали одну з них на честь 60-річчя «Глобуса».Туристи-велосипедисти 
відвідали пам'ятки культури та історії Польщі й Італії. Команда «Траверс» гідно захистила 
честь нашого клубу на міжнародних змаганнях з пошуково-рятувальних робіт у м.Брянськ 
(Росія), зайнявши друге місце. Є в  історії клубу і перемоги на Всеукраїнських змаганнях з 
технік пішохідного та гірського туризму в 2008 і 2009 рр., перше місце на Всеукраїнському 
конкурсі походів у 2009 р. за похід п'ятої категорії складності горами Паміру під керівництвом 
Олексія Келіна та у 2010 за «шістку» Тянь-Шанем Олега Янчевського. Шість членів клубу 
отримали звання майстрів спорту України.  

Урочистості з нагоди 60-річчя клубу відбудуться 24 лютого в ЦКМ НТУУ «КПІ».  Якщо 
ви цікавитеся туризмом, любите природу та активний відпочинок, запрошуємо на святкування 
та до участі в житті нашого клубу. Будемо завжди раді вам. 

Анна Дорошенко, турклуб «Глобус» 
КП: 2012, 7  

Турклуб КПІ «Глобус»  
Опубліковано: 27/02/2012 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 

СТУДЕНТСЬКИЙ ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНИЙ ТАБІР „СОСНОВИЙ”  
ДРУГЕ НАРОДЖЕННЯ 

 

 
Адреса: м. Українка, Обухівського району, Київської області. 

 
У газеті КПІ «За радянського інженера» за 1957 рік 

повідомлялось, що 11 серпня 1957 року недалеко від міста 
Українка на правому березі красеня Дніпра-Славути в 
сосновому гаю відбулося відкриття інститутського спортивно-
оздоровчого табору «Сосновий», який було побудовано під 
керівництвом тодішнього зав. кафедри фізичного виховання 
Сергія Івановича Каленчука. Тут були корпуси, палатки, 
дерев’яні будиночки, центр дозвілля, спортивні майданчики і секції. Відзначалось, що за 
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перший рік існування тут відпочило 1500 студентів КПІ, а також студенти з Москви, 
Ленінграда, США. Як відзначалось у газеті, в «Сосновому» дуже гарно дихати, час пролітає 
весело і безжурно. В 70-80 роках минулого століття тут відпочивало багато викладачів і 
співробітників з сім’ями в дерев’яних будиночках. Табір виходив прямо до берега Дніпра, тоді 
ще не було дамби Канів ського водосховища. Була чудова рибалка. Так, декан факультету 
хімічного машинобудування Д.Д.Рябінін ловив вудкою рибу на пшеницю, а доцент факультету 
електроакустики Г.С.Векслер – спінінгом. Ті, хто відпочивав у ці роки, згадують директорів 
цього спортивно-оздоровчого табору – І.К.Погурка, В.М.Міщенка, П.А.Усачова та інших. 

У 90-х роках табір майже припинив існування. Друге народження на новому якісному рівні 
він отримав 14 липня 2008 року. Ділянка площею 5 гектарів, яку займає «Сосновий», за 
сприяння випускника теплоінженерного факультету КПІ, голови міської ради Українки Павла 
Генріховича Козирєва була передана в довічне користування НТУУ «КПІ». Тепер тут 
практично заново все побудовано. Із білої цегли побудовано чотири стаціонарні корпуси, три з 
них для відпочивальників, у четвертому знаходиться обслуговуючий персонал, медпункт, 
технічні служби. Побудовано корпус їдальні, яка може обслужити до 200 осіб, центр дозвілля, 
спортивні майданчики. Номери в корпусах на 2-3 особи. Тут створено комфортні умови: є 
санвузол, холодна і гаряча вода.  

Територія оздоровчого табору прилягає прямо до вулиці Соснової міста Українки. Уся 
територія табору упорядкована, заасфальтовані всі доріжки, встановлені і пофарбовані 
дерев’яні лавочки, встановлені світильники, посаджені квіти, розчищені кущі та дерева на 
території. Окрім сосен тут ростуть листяні та фруктові дерева. 

На Дніпрі упорядкований пляж, розчищені кущі, місця для купання в Дніпрі. Тут затишок, 
дихання Дніпра, свіже чисте повітря, співають птахи. Любителі рибалити ловлять рибу в 
Дніпрі, в Стугні і в Козинці. 

Заключений Договір з товариством «Дніпро» директор 
В.В.Коломієць «Про забезпечення харчування відпочиваючих». 
Потрібно відзначити, що їжа в їдальні різноманітна, смачна, 
домашня, про що відзначили відпочивальники в «Книзі відгуків». 

Для створення бібліотечки табору доцент М.М.Кобак 
передав свою бібліотечку під назвою «Советский детектив». Нині 
з ініціативи голови профбюро бібліотеки Г.П.Межевич і 
заступника директора бібліотеки В.М.Волинець відібрані кращі 
художні твори для бібліотеки «Соснового» із книг, переданих у 
дар бібліотеці від батьків колишньої співробітниці бібліотеки Жанни Олександрівни Габінської. 
Слід відзначити таке нововведення, як «Відпочинок вихідного дня»: за бажанням можна 
приїздити в суботу чи неділю і відпочивати в «Сосновому». Ця послуга коштує 32 гривні за 
добу. 

Злагоджену організацію і забезпечення роботи з комплексного відпочинку в «Сосновому» 
забезпечують директор табору Валерій Олександрович Ломако, лікар Олександра Григорівна 
Кушнір, майстер Олексій Олександрович Мазуренко і служби, які їм підпорядковані. 

Стосовно перспектив розвитку, як відзначив директор «Соснового» В.О.Ломако, то це 
радіофікація всього комплексу, мережеве телебачення, створення дитячих майданчиків, 
подальший благоустрій території. Таким чином, нині в системі університетських баз 
відпочинку, таких як «Маяк», «Політехніка», «Глобус», військово-спортивний  табір 
«Сосновий» посів належне місце. 

В. Г. Дригайло, директор бібліотеки  
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ НТУУ «КПІ» 
 
 
Голова первинної профспілкової організації студентів 

НТУУ „КПІ”:  
Адреса: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 144-А 
Телефон: (044) 406-83-86, 406-81-49, 454-98-68 
Факс: (044) 406-81-68 
E-mail: gavrushkevich@studprofkom.kpi.ua  
Cайт: http://studprofkom.kpi.ua 

 
Первинна профспілкова організація студентів КПІ бере 

свій початок 30 березня 1903 року. Цього дня розпочало свою діяльність «Общество 
вспомоществования нуждающимся студентам Киевского политехнического института 
Императора Александра ІІ». Ця організація власне і є першою профспілковою організацією 
студентів та співробітників КПІ. Членами Профспілки працівників освіти і науки України на 
сьогодні є 2 млн 31,6 тисяч осіб. З них 660 тисяч – це студенти, аспіранти вищих навчальних 
закладів, учні професійно-технічних училищ. 

Первинна профспілкова організація студентів НТУУ «КПІ» 
може впевнено запропонувати студентові нашого університету 
свою підтримку та захист. Профкому студентів НТУУ «КПІ» 
надані широкі повноваження щодо контролю за додержанням 
адміністрацією університету умов навчання, проживання та 
побуту студентів НТУУ «КПІ». Станом на 1 січня 2009 р. 
кількість членів профспілки – 23895 осіб (профспілкових бюро – 
26, профспілкових груп – 1420),  що складає 96% від загальної 
кількості студентів денної форми навчання. Первинна 
профспілкова організація студентів НТУУ «КПІ» згідно зі Статутом Профспілки працює в 
університеті за такими головними напрямами: організаційно-масова робота, робота щодо 
соціального та правового захисту, оздоровлення та відпочинок, житлово-побутова робота, 
культурно-спортивна робота, комісія громадського контролю та загальні питання. 

Свої взаємовідносини з адміністрацією університету профком студентів КПІ будує на 
принципах соціального партнерства. Щорічно, починаючи з 1993 року, з адміністрацією КПІ 
укладається колективна угода. Профспілкове бюро кожного факультету також укладає з 
адміністрацією факультету (інституту)  колективну угоду і звітує про її виконання на 
конференції трудового колективу. З профспілковим комітетом студентів (профбюро студентів) 
узгоджуються всі накази про відрахування студентів з причин, не пов’язаних з навчальним 
процесом, виселення та поселення до гуртожитків, узгоджуються всі накази,  розпорядження, 
які стосуються умов навчання, проживання та побуту студентів НТУУ «КПІ». 

Влітку та взимку на оздоровчих базах КПІ «Маяк» на Чорному морі, «Глобус» 
у Карпатах, «Політехнік» на Київському водосховищі (Київському морі), на базах ВНЗ  наших 
партнерів «Темеринда» (Азовське море, м. Бердянськ), «Олімп» (Азовське море, с. Юр’ївка), 
«Дельфін» та «Каравела» (Чорне море, м. Ялта), санаторій «Яремче» (м. Яремча) відпочиває 
більш ніж 1800 студентів університету. У студентському санаторії-профілакторії щорічно 
оздоровлюється 3900 студентів.  

Первинна профспілкова організація студентів НТУУ «КПІ» згідно із планом та 
кошторисом протягом навчального року сприяє проведенню культурно-масових заходів, 
зокрема таких: День першокурсника, Містер КПІ, Королева КПІ, заходів на факультетах; 
щорічно організуються виїзні екскурсії, культпоходи до театрів тощо. Щорічно проходить 
конкурс на кращу кімнату гуртожитку та студмістечка, на кращий гуртожиток студмістечка 
університету з врученням цінних призів та подарунків. Також організовує та проводить 
змагання з різних  видів спорту – Міжнародні богатирські ігри, чемпіонати м. Києва та КПІ з 
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пауерліфтінгу, армреслінгу, чемпіонати студмістечка з міні-футболу, волейболу, баскетболу 
тощо.  

Шостий рік поспіль кожен першокурсник отримує «Щоденник студента КПІ», а кожна 
група – «Щоденник профгрупорга». Кожної осені проходить «Школа профспілкового активу», 
на якій профспілкові активісти отримують методичні рекомендації щодо діяльності первинних 
осередків та іншу необхідну інформацію щодо профспілкової діяльності в університеті. На 
сайті профкому КПІ: оперативно розміщується та щоденно оновлюється вся необхідна 
інформація щодо навчання, проживання та побуту студентів КПІ.  Це потужний профспілковий 
ресурс у межах КПІ, м. Києва та всієї України.  

Для чого студенту потрібна Профспілка? 
Вступаючи до Профспілки працівників освіти і науки України, студент КПІ повинен 

розуміти, що він добровільно стає членом майже 25 000 студентської організації в КПІ. Наша 
студентська Профспілка представляє та відстоює твої законні права та інтереси перед 
адміністрацією факультету (інституту), університету, в органах  державної влади та місцевого 
самоврядування, а також з іншими об'єднаннями громадян.  

Студенту НТУУ «КПІ», який у процесі навчання оволодіває знаннями, набуває певного 
життєвого досвіду потрібен захист, оскільки самостійно  відстояти свої права дуже важко.  

Саме Профспілка може впевнено запропонувати студентові нашого університету свою 
підтримку та захист. Для цього у неї є права, досвід і могутня сила солідарності. Саме їй 
законодавством України надані широкі повноваження, зокрема щодо контролю за додержанням 
адміністрацією умов навчання, проживання та побуту студентів НТУУ «КПІ».  

Профспілка -  надійна опора та реальна сила, яка здатна захистити !  
Права не отримують – їх виборюють! 
Міць твоєї профспілки – у твоїй особистій активності та принциповій позиції! 
Членом профспілки може стати будь-який студент, аспірант, докторант університету 

денної форми навчання.  
Кожен член профспілки отримує профспілковий квиток, який засвідчує членство у 

профспілці і який необхідно мати при собі при будь-якому зверненні до профспілкового 
комітету. 

За матеріалами профкому студентів НТУУ «КПІ» 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

НАВЧАЄМО БУТИ ЗДОРОВИМИ 
 
Мабуть, мало хто з працівників нашого технічного університету 

має уявлення про сучасну спортивну науку. Між іншим, ця наука 
розвивається і в НТУУ «КПІ», зокрема на кафедрі фізичного виховання, 
яку нині очолює доцент, кандидат педагогічних наук Ганна Леонідівна 
Бойко. 

Вищу освіту Ганна здобувала в Державному центральному ордена 
Леніна інституті фізичної культури (м. Москва) – головному центрі 
спортивної науки СРСР, де виховували і призерів Олімпійських ігор, і 
чемпіонів світу. Після закінчення інституту навчалася в аспірантурі. У 
25-річному віці захистила дисертацію на тему «Індивідуалізація 
багаторічної підготовки з метання диска на етапах поглибленого 
тренування і спортивного вдосконалення». Результати досліджень 
впроваджувалися під час підготовки збірної команди України з метання диска, а також у 
тренуваннях майбутньої олімпійської чемпіонки зі штовхання ядра Світлани Кривельової. 
Після захисту дисертації почала працювати в КПІ, і отримані під час навчання знання 
доповнила великим практичним досвідом. 

Г.Л. Бойко ділиться з нашими читачами своїми роздумами. 
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Усі викладачі і студенти знають, що вивчення на перших курсах загальних предметів, 
таких як математика або фізика, закладає основу успішного засвоєння фахових предметів і, 
відповідно, рівень фахової підготовки. Знають також, що на перших курсах студенти 
відвідують заняття з фізичного виховання, але часто сприймають їх як щось другорядне. А така 
думка є абсолютно хибною. 

Випускники університету мають бути не тільки освіченими і висококваліфікованими, а й 
здоровими. Більше того, щоб успішно виконувати певну роботу, фахівець повинен мати 
відповідні психофізичні якості. А здорові й фізично активні студенти краще засвоюють 
навчальний матеріал. Слід також мати на увазі й те, що студентські роки для більшості – це ще 
й дуже відповідальний для кожної людини період росту і формування організму. Все це 
враховує колектив кафедри фізичного виховання, будуючи навчальний процес для студентів 
усіх інститутів і факультетів КПІ. 

Фахівцям відомо, що викладання фізичного виховання в нашому університеті 
відбувається на високому рівні і має таку особливість, що зі студентами проводять заняття з 
обраного ними одного з 15 видів спорту. Це сприяє підвищенню мотивації до занять з 
фізичного виховання. 

КПІ – один з небагатьох ВНЗ, у яких заняття з фізичного виховання проводяться двічі на 
тиждень зі студентами 1 та 2 курсів. Це дає можливість забезпечити належний рівень 
підготовки і помітний оздоровчий ефект. Програмою передбачено не тільки практичні заняття у 
спортивних залах і на майданчиках, але й проведення лекційних занять, де студенти отримують 
знання з анатомії, фізіології, гігієни, валеології. Під час занять викладачі дають студентам 
також рекомендації для самостійного тренування. На кафедрі розроблені програми самостійної 
підготовки з усіх 15-ти видів спорту. Ми також навчаємо студентів методів контролю свого 
функціонального та фізичного стану, що необхідно для запобігання виникненню перевтоми та 
патологічних станів. І, таким чином, у підсумку навчаємо бути здоровими. 

Слід сказати, що останніми роками погіршується рівень фізичної підготовки абітурієнтів. 
Часто першокурсники не мають елементарних спортивних навичок. Це примушує кафедру 
відповідним чином коригувати програми занять. Студенти з порушеннями здоров'я займаються 
за спеціальною програмою на відділенні спеціальних медичних груп кафедри спортивного 
вдосконалення. 

Варто наголосити, що належний рівень викладання обумовлений високим рівнем 
кваліфікації працівників кафедри, де нині працює 6 кандидатів наук, один доктор наук, 12 
майстрів спорту, два майстри спорту міжнародного класу, один заслужений тренер України. 
Багато викладачів працює за авторськими методиками. 

На кафедрі фізичного виховання виконуються 2 ініціативні теми: «Розробка технологій 
вдосконалення навчального процесу з фізичного виховання у навчальних закладах» і 
«Формування мотивації до рухової активності та здорового способу життя в системі фізичного 
виховання студентської молоді». Викладачі кафедри беруть участь у суддівстві змагань різних 
рівнів, у роботі спортивних федерацій, відвідують захисти профільних дисертаційних робіт у 
інших університетах. На кафедрі регулярно проводяться методичні семінари. За останній рік 
викладачі кафедри опублікували 47 статей у фахових виданнях, 3 методичні розробки, 18 тез 
доповідей на міжнародних конференціях, отримали 2 патенти України. 

За останній рік захищено дві докторських та одну кандидатську дисертації, 6 викладачів 
виконують роботу за темою кандидатських дисертацій, два за темою докторських.  

Щоб заохотити студентів до занять спортом, кафедра фізичного виховання спільно з 
кафедрою спортивного вдосконалення організовує і проводить масові культурно-спортивні 
заходи, зокрема майстер-класи з різних видів спорту, спартакіаду НТУУ «КПІ», місячник 
здорового способу життя, різні змагання. За кожним факультетом закріплено викладача 
кафедри, який відповідає за проведення спортивно-оздоровчої роботи на факультеті. 

Наша мета – домогтися того, щоб заняття фізкультурою і спортом стали не тільки 
частиною навчального процесу, а й важливою складовою життя студентів. 
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Напередодні жіночого свята хочу побажати прекрасній половині колективу нашого 
університету бути щасливими і красивими. А основою жіночої краси є здоров'я. Здоров'я ж 
забезпечує, насамперед, правильний режим дня, особиста гігієна і обов'язкові вправи, рухова 
активність. До речі, нормою рухової активності сучасної людини є 10-14 тисяч кроків у день 
(7-10 км). І не забувайте слова Аристотеля: «Ніщо так не руйнує людину, як довга фізична 
бездіяльність».  

Записав В. Миколаєнко 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
АЕРОБІКА – ПРИЄМНИЙ ШЛЯХ ДО КРАСИ І ЗДОРОВ’Я 

 

 
Аеробіка (ритмічна гімнастика) – комплекс фізичних 

вправ (ходьба, біг, стрибки та ін.), які виконують під музику – 
один з найпопулярніших видів оздоровчої фізичної культури. 
Зазвичай заняття з аеробіки відвідують з метою схуднути, 
покращити свою статуру. Але істинні завдання аеробіки інші – 
розвиток витривалості, сили, координації, гнучкості. Схуднення 
та красива фігура – це наслідок загального зміцнення організму, 
перебудови його на здоровий лад. 

Існує понад 200 систем аеробіки. Основні напрями в аеробіці розрізняються між собою за:  
• віковими особливостями тих, що займаються (аеробіка для дітей, підлітків, дорослих); 
• рівнем підготовленості тих, що займаються (для початківців, програми для 

удосконалювання, для представників різних видів спорту тощо); 
• застосуванням різних снарядів, наприклад, степ-платформ;  
• використанням різних предметів: м’ячів, скакалки (короткої і подовженої) тощо. 
У Центрі фізичного виховання та спорту НТУУ «КПІ» проводять заняття з багатьох видів 

аеробіки. 
Аеробіка класична (базова) – синтез гімнастичних вправ для загального розвитку, 

різновидів бігу, стрибків, підскоків, які виконуються під музикальний супровід 120-160 ударів 
(акцентів) на хвилину. Основна фізіологічна спрямованість – розвиток витривалості, зміцнення 
серця і легенів. 

Степ-аеробіка – вид аеробіки, в якому використовуються спеціальні степ-платформи. 
Платформа дозволяє застосовувати різноманітні кроки, підскоки на неї та через неї в різних 
напрямках, її можна також використовувати для виконання вправ для черевного пресу, спини 
тощо. Висоту платформи можна регулювати і завдяки цьому змінювати фізичне навантаження. 
Підйом та спуск з платформи за інтенсивністю прирівнюють бігу зі швидкістю 12 км/год. 

Танцювальні види аеробіки – фанк-аеробіка, хіп-хоп аеробіка, латин-джаз аеробіка. 
У танцювальній аеробіці використовуються різні танцювальні рухи під музику, які 

відповідають тому чи іншому танцю. Танцювальна аеробіка зміцнює м’язи, особливо нижньої 
частини тіла, стимулює роботу серцево-судинної системи, поліпшує координацію рухів та 
поставу, позбавляє зайвої ваги. 

Резист-А-бол-аеробіка.  
Це аеробіка з використанням переважно спеціальних 

гумових м’ячів великого розміру. Сидячи на м’ячі або спираючись 
на нього різними частинами тіла, а також спираючись м’ячем об 
стінку, можна нескінченно міняти початкові положення і 
виконувати велику кількість вправ, що впливають на різні групи 
м’язів. Резист-А-бол-аеробіка зміцнює серце, покращує роботу з 
кровопостачання всіх органів тіла, нормалізує кров’яний тиск; 
покращує роботу легенів, збільшує глибину дихання; покращує 
рухливість хребців, забезпечує активну діяльність м’язів спини, 
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плечей, грудної клітини, шиї, живота, рук і ніг; розблоковує суглоби кінцівок, нормалізує їх 
функціонування, усуває болі в суглобах, розвиває функції рівноваги водночас з розвитком сили 
та гнучкості. 

Аеробіка зі скакалкою складається з природних рухів – стрибків, підскоків, 
акробатичних елементів, які виконуються індивідуально, парами чи групами. Цей вид аеробіки 
позитивно впливає на серцево-судинну та дихальну системи, розвиває координацію рухів, 
загальну спритність, швидкість.  

Аеробіка з силовою спрямованістю – це вид аеробіки, в якому широко 
використовуються гантелі, гумові амортизатори, еспандери, гімнастичні палки. Головна 
спрямованість цього виду – це розвиток силових можливостей. 

17 листопада та 7 грудня 2010 року у спортивному залі аеробіки корпусу №24 о 16 
годині пройдуть майстер-класи з аеробіки: 17 листопада – майстер-клас з аеробіки базової, 
силової, степ, танцювальної, зі скакалкою; 7 грудня – майстер-клас з Резист-А-бол-
аеробіки. Запрошуємо викладачів, співробітників, студентів. Вхід у спортивній формі. 
Подаруйте собі свято здоров’я!  

Г.Л.Бойко, заст. декана ММІФ, доц., к.п.н. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ 
 
У Національному технічному університеті України «КПІ» історично склалися славні 

спортивні традиції, які підтримувались і збільшувались протягом 
усієї історії вузу. 

Вже в 1908 році професори Плотніков, Делоне, викладач 
Кованько, інженер-технолог Тананаєв побудували в 
інститутському парку майданчик і організували гурток гри у 
городки, лапту й інші ігри. З часом до участі у гуртку почали 
приєднуватись і студенти. З 1910 року в гуртку стали займатися 
й іншими видами спорту: легкою атлетикою, гімнастикою, 
фехтуванням, боксом, плаванням, боротьбою, вітрильним 
спортом, ковзанами та лижами. Скоро спортивний гурток КПІ став найсильнішим у Києві і 
користувався заслуженою славою. Пізніше прийшло захоплення футболом. Створювалися 
футбольні команди, які тренували колишні гравці київського «Динамо». 

У повоєнні роки КПІ став провідним вузом у постановці фізичного виховання і спорту 
серед вузів колишнього СРСР. Викладачі та спортсмени брали участь у значній кількості 
командних і індивідуальних змагань; у його стінах навчалися такі видатні спортсмени та 
тренери, як В.Лобановський, Олімпійська чемпіонка з гімнастики Л.Латиніна, Олімпійський 
чемпіон з веслування С.Нікольський, призер світової першості з веслування А.Мариськіна та 
інші. Деякі з них тепер представляють Україну і місто Київ за кордоном. 

До програм вищих учбових закладів фізичне виховання як предмет було включене тільки у 
1929 році. Кафедра фізичного виховання НТУУ “КПІ” (на той час Київський індустріальний 
інститут) створена у 1934 році. 3 1954 року відділення футболу в КПІ стало самим масовим. 
Навесні і восени проводились змагання між футбольними командами курсів і факультетів. 
Збірні команди брали участь у першості вузів міста й України. 

У 1960 році за ініціативою завідувача кафедри фізвиховання 
Каленчука С.І.; вперше на Україні навчальний процес із 
фізичного виховання було перебудовано за принципом 
спортивної спеціалізації.  

З 1978 по 1985 рік кафедра фізичного виховання вимушено 
повернулась до занять з академічними групами (в зв'язку із 
зменшенням навчальної бази).  
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Але після закінчення в 1985 році, будівництва й оснащення сучасної спортивної бази 
великого спортивного комплексу з двома басейнами, залами важкої атлетики, аеробіки, 
боротьби та боксу, спортивних ігор, гімнастики, кафедра проводить заняття, які мають 
спортивну спеціалізацію.  

За останні 20 років на кафедрі фізичного виховання накопичений багатий досвід з 
організації спортивно-масової роботи на факультетах і навчальних відділеннях з різних видів 
спорту, проведено науково-методичне обґрунтування навчально-тренувального процесу для 
студентів всіх спеціальностей НТУУ “КПІ”, підготовлено і опубліковано низку науково-
методичних розробок, патентів на винаходи, посібників, монографій, навчальних і робочих 
програм з фізичного виховання.  

Кафедра фізичного виховання проводить навчальну роботу зі студентами всіх факультетів 
НТУУ “КПІ” (близько 700 академічних груп) у вигляді 
практичних занять з 14 видів спорту, а саме:  

• Атлетична гімнастика (пауерліфтинг, важка атлетика).  
• Аеробіка.  
• Баскетбол.  
• Бокс.  
• Боротьба: вільна, греко-римська, дзюдо, таеквандо - 

http://www.taekwondo.ucoz.co.uk 
• Волейбол.  
• Кульова стрільба.  
• Легка атлетика.  
• Настільний теніс.  
• Плавання.  
• Спортивна гімнастика.  
• Туризм.  
• Теніс.  
• Шейпінг.  
Студенти з вадами здоров'я займаються за спеціальними науково-обґрунтованими 

методиками на спеціальному медичному відділенні кафедри фізичної реабілітації.  
В навчальну програму також входять заняття з греблі, регбі, стрільби з лука, футболу, які 

проводять викладачі кафедри спортивного вдосконалення.  
Студенти за власним бажанням обирають як вид спорту, так і викладача, що відповідає 

вимогам Болонського процесу.  
Заняття проводяться один раз на тиждень для студентів І-ІІІ курсу.  
На заняттях з фізичного виховання студенти отримують прикладні знання, вміння, навички 

стосовно спортивно-масової та професійної діяльності за напрямками навчання технічних та 
гуманітарних факультетів НТУУ “КПІ”. Крім того, студентам подається матеріал з “Валеології” 
у вигляді лекцій та бесід.  

Кафедра фізичного виховання сумісно з кафедрою спортивного вдосконалення організовує 
та проводить спортивно-масову роботу на факультетах НТУУ “КПІ”:  

• проведення різного рівня змагань з різних видів спорту, зокрема першості НТУУ “КПІ”;  
• проведення спартакіади НТУУ “КПІ”;  
• проведення майстер-класів з різних видів спорту;  
• проведення місячника здорового способу життя.  
Фахівці кафедри фізичного вдосконалення крім спортивно-масової роботи організують та 

проводять тренування збірних команд з багатьох видів спорту, які представляють НТУУ “КПІ” 
як у нас в країні, так і за її межами на престижних змаганнях різного рівня.  

Студенти НТУУ “КПІ” після занять мають можливість відвідувати секційні заняття з видів 
спорту за пільговими цінами, завдяки студентському профспілковому комітету. 

Спортивні клуби КПІ 
• Регбі-клуб «Політехнік» (http://www.rugbypoliteh.com.ua ) 
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• Клуб дельтапланеристів КПІ «Альтаїр»  
Клуб дельтапланерного спорту НТУУ “КПІ” “Альтаїр” був заснований більше 30 років 

тому. За цей час через нього пройшли сотні студентів, випускників і викладачів нашого вузу. 
Сьогодні робота клубу проходить у тісній співдружності з факультетом авіаційних і космічних 
систем. Зараз тут 50 активних пілотів та курсантів, причому кількість бажаючих вчитися літати 
постійно зростає. 

• Спортивно-технічний клуб підводного плавання КПІ «Атлантида» 
• Клуб спортивної аеробіки і фітнесу КПІ «Талісман»  
• Клуб «Політех-боксинг»  
• Туристичний клуб КПІ «Глобус» 
• Туристичний клуб КПІ «СКІФ» 

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

КЛУБ ДЕЛЬТАПЛАНЕРНОГО СПОРТУ НТУУ “КПІ” “АЛЬТАЇР”:  
МИСТЕЦТВО ВІЛЬНИХ ПОЛЬОТІВ 

 
Сайт: http://www.hangglider.kiev.ua 
Місце проведення практичних занять: дельтадром «Кругле 

Городище» біля села Ходосовка на південь від Києва 
Час проведення практичних занять: кожну неділю року при 
відсутності мокрих опадів (дощу, зливи, дуже мокрого снігу). 

Клуб дельтапланерного спорту НТУУ “КПІ” “Альтаїр” був 
заснований більше 30 років тому. За цей час через нього 
пройшли сотні студентів, випускників і викладачів нашого ВНЗ. 
Ініціаторами створення дельтаклубу КПІ були брати Першини. У 
1975 році в корпусах КПІ з'явилися написані ними об'яви: 
«Бажаючі будувати дельтаплан, об'єднуйтесь!». І ті, хто жадав польоту, зібралися. І почали 
діяти.  

На складі в Жулянах придбали жердини для стрибків у висоту — з них було створено 
каркас першого клубного апарата. Болонью синього та рожевого кольорів купили на 
Володимирському ринку, а шили парус у гуртожитку на звичайній машинці. Труди 
завершилися у вересні 1975 року польотом першого апарата з новонародженого клубу КПІ. У 
1976 році до клубу прийшло перше поповнення, четвірка з них лишила помітний слід в 
подальшій історії клубу, це: В.І. Зубчук, М. Лучкін, І. Шевчук, Ю. Примак. Викладач ФЕТу В. 
Зубчук був першим офіційним керівником клубу і «узаконив» його існування. (Розповідає 
пілотінструктор клубу Л. Гунько (1998 рік)) 

Під опікою М. Лучкіна минули найяскравіші та найзоряніші часи клубу «Альтаїр», а сам 
він — одна з помітних і неординарних особистостей не просто в історії клубу, а й серед пілотів 
України. При ньому в клубі панував особливий спортивний дух, що допомагав переборювати 
труднощі й непогано літати, незважаючи на вічні проблеми із нестачею техніки, матеріалів і т. 
ін. Тієї пори, та й пізніше, капеїшників на дельтапланах називали «китайцями» — люду багато, 
а техніки обмаль.  

Дельтаклуб КПІ був передусім клубом пілотів, а не конструкторів. Власних конструкцій 
тут не розробляли, за винятком, хіба, двомісного «Супера» О. Муравейника (до цього часу 
єдиний у місті). Щоосені до клубу записуються 40-60 новачків.  

Але навчальний марафон дельтаклубу долає ледь десята частина прибулих: нелегко 
пережити те, що передує польотові — нескінченні тренування на рівнині з дельтапланом на 
плечах.  
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Перспективним напрямком для подальшого розвитку дельтапланеризму є 
аеробуксирування за мотодельтапланом. Пригадаймо, що на світанку планеризму все так само 
починалося стартами з гори, а тепер планеристи про неї і не згадують. Спеціальний літак 
«витягує» планер на належну висоту, там планер відчеплюють і він прямує далі сам. Так зараз і 
з дельтапланом, тільки роль спецлітака виконує дельтаплан з мотором.  

Сьогодні робота клубу проходить у тісній співдружності з факультетом авіаційних і 
космічних систем. Зараз тут 50 активних пілотів та курсантів, причому кількість бажаючих 
вчитися літати постійно зростає. 

Під керівництвом інструкторів, які є колишніми випускниками клубу, студенти 
опановують мистецтво вільних польотів. Звичайно, льотне навчання потребує від курсантів 
значних зусиль, але вони того варті. Досвідчені пілоти клубу беруть участь у змаганнях 
масштабу міста та країни, а також міжнародних. Деякі з них навіть виступають на закордонних 
чемпіонатах та кубках, причому можливість участі обмежується не кваліфікацією, а лише 
фінансовими можливостями. Серед найбільш вагомих спортивних досягнень можна назвати 
титул чемпіона СРСР, завойований Олексієм Судаком у 1989 р., триразову перемогу Сергія 
Семенова на чемпіонаті України в 2000, 2001, 2002 роках, бронзовий кубок Юлії Бурлаченко на 
відкритому чемпіонаті Словакії 2004 р., перше командне місце на чемпіонатах України 2001 і 
2002 років і багаторазові перемоги на інших змаганнях. 

Упродовж 2006 р. члени клубу взяли участь у п’яти змаганнях з дельтапланерного спорту, 
основні спортивні досягнення були отримані в командних першостях. На відкритому чемпіонаті 
України, перший етап якого проводився на дельтадромах Івано-Франківської області, наші 
команди показали дуже щільні результати: КПІ-1, КПІ-2002 (до неї входили пілоти, що почали 
заняття у 2002 році), КПІ-2 посіли відповідно 3, 4 і 5-те місця. Винятково несприятливі весняні 
погодні умови змусили проводити другий етап чемпіонату влітку, використовуючи 
аеробуксирувальний спосіб старту.  

Через неодноразове перенесення його строків багато провідних пілотів клубу не змогли 
виступити і повністю реалізувати свої можливості. Але ті, хто брав участь, продемонстрували 
високий рівень спортивної підготовки та володіння новою технікою. Вони боролися нарівні з 
провідними спортсменами з України, ближнього та далекого зарубіжжя, іноді демонструючи 
результати кращі, ніж у досвідчених майстрів спорту. 

Через організаційні проблеми Кубок України, що проводився у квітні 2006 р., зібрав 
відносно невелику кількість спортсменів, але навіть у скороченому складі представники 
“Альтаїру” змогли вибороти третє командне місце. Особливо слід відзначити успіхи в 
опануванні аеробуксирувального способу старту та дуже перспективні спортивні досягнення 
випускника ФАКС Григорія Єгошина та випускника ФЕЛ Євгена Лисенка.  

Традиційний Кубок Криму ім. Є. Гриненка, що проводився протягом першого тижня 
серпня під патронатом Кримського Республіканського дельта-клубу на легендарній горі 
Клємєнтьєва біля селища Коктебель, зібрав більше 30 спортсменів з України і Росії. Ці 
змагання стали дуже важливими для початківців: вони отримали безцінний досвід спортивної 
боротьби і змагального стилю польотів. Призові досягнення: друге місце Олексія Судака в 
особистому заліку і третє команди КПІ-2002. 

Одночасно із змаганнями у Криму проводились навчально-тренувальні збори для 
курсантів клубу. У цей час пілоти мають змогу значно підвищити рівень своєї підготовки, 
ступаючи на нові сходинки льотної майстерності. Так, студенти КПІ Тарас Кондратюк та 
Олександр Локоть пролетіли свої перші маршрути, вони напрацювали досвід польотів до 
намічених цілей з поверненням до точки старту. Серед початківців найкращі результати 
продемонстрували студенти КПІ Максим Краснокутський, Дмитро Піщела, Максим Ткаченко. 
Вони займаються ще менше двох років, але вже опанували навички тривалих польотів у 
динамічних висхідних потоках і перейшли до наборів висоти у терміках. 

Під час церемонії закриття Кубка ім. Є. Гриненка також було проведено урочисте 
святкування 30-річчя дельтапланерного спорту в Україні. В заході брали участь багато 
ветеранів, які на своєму ентузіазмі та любові до польотів започаткували цей спосіб польотів. 
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Спілкування з ними було дуже цікавим та корисним початківцям і вже досвідченим пілотам. А 
в жовтні 2006 р. клуб “Альтаїр” святкував 30-ту річницю із дня заснування. Незважаючи на всі 
перепони і негаразди, що чинять справі польотів негода та відсутність зовнішнього 
фінансування, колектив з ентузіазмом дивиться у майбутнє, присвячуючи себе улюбленій 
справі – польотам! 

КПІ. Перше століття. Іст.огляд/Авт.упоряд.:  
В .І. Лиховодов та ін. - К.:Такі справи, 2007. - 384 с.:іл. 

Автор: Володимир Марчук, керівник клубу “Альтаїр”, випускник ФАКСу 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

ТУРИСТИЧНИЙ КЛУБ “СКІФ” 
 
Адреса: підвальне приміщення гуртожитку № 11 

Керівник клубу:Кучерявий Ігор Павлович тел. +38(098)-320-92-
41 
Заступник керівника: Гайдай Олександр Іванович тел. 
+38(097)862-68-92 
4 інструкори з гірського пішого та водного туризму. 
До клубу може вступити будь який студент чи студентка. 
Ставши членом клубу членами клубу, ви маете право приймати 
участь у довготривалих категорійних походах( І,ІІ,ІІІ категорій 
складності) як піших так і водних, туристичних змаганнях і єтапах, пройти навчальну 
підготовку та отримати посвідчення організатора спортивного туризму. 

 
Травень щедро заливає сонцем і теплом міські вулиці. Страшенно хочеться прогуляти 

пари і податися в якусь далеку мандрівку. Такі “приступи” туризму, впевнена, бувають у 
кожного, та є люди, для яких туризм – невід'ємна частина життя. Мешканців студмістечка, що 
марять походами з рюкзаками за плечима і неосяжними просторами природи, об'єднує 
молодіжний туристичний клуб “СКІФ” студмістечка НТУУ “КПІ”. Вже четвертий рік його 
очолює і гуртує студентів, покликаних у далечінь, Ігор Павлович Кучерявий.  

Якщо людина залюблена у свою справу – це видно відразу. Після бесіди з Ігорем 
Павловичем виникає нестримне бажання податися зі скіфівцями в якусь мандрівку. Людина 
глибоких моральних переконань, жартівник і невтомний організатор – “СКІФу” пощастило з 
керівником: Ігор Павлович – душа турклубу, турклуб – душа Ігоря Павловича (а чи не одна 
душа на двох?).  

Так вже якось склалося, що в КПІ більшість студентських клубів розташовані у 
підвальних приміщеннях гуртожитків, ось і туристичний клуб “СКІФ” “сховався” у нетрях 
гурт. №11.  

Сходинки вниз відкриють перед вами необмежні можливості: участь у довготривалих 
походах (І, ІІ, ІІІ категорій складності) як піших, так і водних, участь у туристичних змаганнях і 
етапах, навчальна підготовка та шанс отримати посвідчення організатора спортивного туризму.  

У документах записано, що “СКІФ” займається організацією і проведенням масових 
туристично-краєзнавчих і спортивних заходів для студентів студмістечка, однак жоден 
документ не вмістить у собі невтомного керівника, зо три десятки галасливих студентів, 2 
катамарани, десятки спальників, палаток і казанків, що з ними збираються у свої мандрівки 
учасники клубу. Нині “СКІФ” має свого туристичного спорядження для пішого і водного 
туризму на 50 тис. грн, а все починалося з казанка і однієї великої ложки.  

Тепер же кожного року турклуб “СКІФ” організовує три серйозні довготривалі походи, 
екскурсії вихідного дня по м.Києву та околицях, допомагає в екологічних акціях та 
туристичних змаганнях, що їх здійснює студмістечко НТУУ “КПІ”. До добре знаного поміж 
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студентів “Лабіринту” скіфівці теж доклали свою руку. За час свого існування учасники 
турклубу побували в Криму, Карпатах, пройшли водними шляхами України понад 1500 км.  

Зі свого “нетуристичного” погляду мені справжнім подвигом видається туристичний 
водний похід на спортивних катамаранах по р. Південний Буг, що його скіфівці здійснили з 20 
по 28 березня цього року. У підготовці походу туристам допомогли адміністрація студмістечка 
НТУУ “КПІ” та ТСОУ НТУУ “КПІ” на чолі з А.В.Савчуком. Саме Андрію Володимировичу 
скіфівці завдячують фінансуванням автотранспорту та харчування студентів. З великою 
роботою – оформленням необхідних документів допомогла адміністрація студмістечка НТУУ 
“КПІ”.  

Повних 7 днів на воді, 140 км загальної довжини маршруту, майже 20 річкових порогів, 
серед яких знамениті Київський та Печерський третьої категорії складності, нестримна течія, 
сніг, дощ, сонце – випробування не для слабких.  

Очолювана керівником “СКІФу” І.П.Кучерявим та інструктором Міжнародного центру 
туризму і спорту І.І.Федорченком команда у складі 30 осіб на п'яти катамаранах вийшла на 
герць із бурхливим Південним Бугом. Як виявилося, з 20 студентів лише восьмеро мали 
достатню підготовку, інші ж проходили хрещення в бойових умовах.  

Як говорить керівник турклубу “СКІФ” Ігор Павлович Кучерявий: “Успіх групи залежить 
від кожного особисто” – і в екстремальних умовах хлопці й дівчата діяли злагоджено, новачки 
до кінця походу навчилися робити все, починаючи з приготування обіду і закінчуючи 
підготовкою плавзасобів.  

Усі цьогорічні туристичні походи клубу “СКІФ” присвячені темі пам'яті про Голодомор – 
“Краса і біль України”, тож і маршрут водного сплаву проходив тими територіями, де голод 
викосив майже всі села. Туристичний водний похід мав на меті не лише загартувати фізично 
студентів, а й нагадати їм історію України.  

У першому селищі – Тиврів – туристи побували на братській могилі солдат 145-ї дивізії, 
які загинули під час Другої світової війни у 1941 році. Потім дісталися селища Печори, де 
відвідали замок Потоцьких, заключним стало містечко Райгород – усюди, де не зупинялися 
скіфівці, вони проводили екологічні акції – прибирали територію. Власне, одним із завдань 
походу було очищення берегів р. Південний Буг.  

На ночівлю зупинялися подалі від населених пунктів: цього 
вимагають правила, та й від гріха подалі. Підйом у безстрашних 
мандрівників – о 7-й ранку. Через дві години – у повному 
спорядженні на воді. О пів на четверту дня – стоянка, коли можна 
скинути рятівні жилети, просушити одяг і спорядження. В цей же 
час – польовий обід. Каші, супи і навіть зелений борщ, зварені на 
вогнищі та ще й у дружній компанії – смачнішого не знайдеш! А 
ввечері – пісні під гітару, і відступає зібрана за день втома, і 
мріється про наступний ранок, про зустріч із бурхливим 
Південним Бугом.  

Як розповідає керівник походу Ігор Павлович Кучерявий, у день мандрівники 
“пропливали” 15-20 км, інколи 25 км – усе залежало від швидкості течії, на деяких порогах її 
швидкість досягала 30 км/год. По обіді команда зв'язувалась з базою через супутниковий 
навігатор, повідомляючи про своє місцезнаходження і стан справ.  

Мали “приборкувачі течії” і важливе завдання: сфотографувати пороги р. Південний Буг, 
проаналізувати рівні підйому і спаду води, і всі ці дані передати в Міжнародний центр туризму 
і спорту. Там вони будуть використані для розробки наступних туристичних маршрутів, а 
також допоможуть екологам і гідрологам у вивченні екосфери русла Південного Бугу.  

Спілкуючись з учасниками походу, в їхніх очах бачиш лише захват від пройденого 
маршруту і бажання піти в наступний похід. “Південний Буг – одна з небагатьох річок, що 
може подарувати незабутні враження і відчуття”, – розповідає Ігор Павлович.  
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Щороку туристичний клуб “СКІФ” організовує три водні маршрути: два постійні – по 
ріках Південний Буг та Чорний Черемош і третій – щоразу новий гідрологічний об'єкт. Окрім 
цього – обов'язковий літній похід у Крим.  

До чого прагне “СКІФ” – отримати у майбутньому статус міжнародного туристичного 
клубу. Нині “СКІФ” співпрацює з іншими туристичними організаціями і, звичайно, відкритий 
для всіх бажаючих. Щоб дізнатися більше про клуб чи стати його членом, можна звернутися до 
дирекції студмістечка (гурт. №3) або особисто до керівника клубу “СКІФ” Ігоря Павловича 
Кучерявого (тел. +38098 320 9241). Наступає літня пора – час подорожей і мандрівок, повірте, 
“СКІФ” може зробити їх справді незабутніми.  

Валерія Добривечір 
На фото: Учасники турклубу “СКІФ” на річці Південний Буг у березні 2009 р. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
ЗОЛОТИЙ РЕГБІЙНИЙ М'ЯЧ У «ПОЛІТЕХНІКА»!  

 
11 вересня на Київському стадіоні «Спартак» відзначався 

День фізкультурника. Головними діючими особами на 
спортивному святі були регбісти, які проводили фінальний тур 
чемпіонату України серед юнаків 1999 року народження. До 
столиці приїхали спортсмени з усіх куточків нашої держави. 
Протягом усього дня велися запеклі двобої – овальний м'яч ні 
на хвилину не залишав ігрове поле. І ось – нагородження 
переможців. 

Друге та третє місця вибороли відповідно регбісти міст 
Львова та Рівного. А на вищу сходинку п'єдесталу піднялися юнаки команди «Політехнік» 
нашого університету. Капітан команди Антон Шашеро отримав Кубок чемпіонів України, а 
гравці – золоті медалі та дипломи першого ступеня. Почесною грамотою був нагороджений 
старший тренер наших юних регбістів Олександр Сергійович Сабіров.  

Активну участь у проведенні чемпіонату України в якості суддів узяли студенти-
регбісти Андрій Свертока (ФПМ, гр. КМ-91), Євген Гресь (ФММ, гр. УМ-92) та менеджер 
університетської команди Анатолій Козенко, які були відзначені 
організаторами за висококваліфіковане обслуговування змагань.  

Хотілось би зазначити, що юні регбісти-політехніки стали 
першими чемпіонами України серед збірних команд НТУУ «КПІ» 
в новому навчальному році. 

Цими днями в Новій Зеландії проходить Кубок світу з регбі, 
де за перемогу змагаються такі гранди цієї водночас мужньої і 
видовищної гри, як Франція, Англія, Фіджі, Уельс, ПАР, Ірландія 
та інші.  

Юнаки команди «Політехнік» теж мріють у майбутньому вибороти право позмагатися з 
кращими регбістами світу. І ми сподіваємось, що з відкриттям нових стадіонів та спортивних 
майданчиків на території університету нам не доведеться довго чекати визначних перемог 
нашої команди.  

В.Ф.Малаєв, регбі-клуб «Політехнік»  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ НТУУ «КПI» 
 
Адреса ЦКМ: 03056, м .Київ-56, пр-т Перемоги 37  

Довідки за телефонами: 241-86-26; 241-97-22; 454-91-32. 
Усі новини про Центр культури та мистецтв на сайті КПІ - http://kpi.ua/artcenter 
Університетська картинна галерея - http://kpi.ua/artgallery  

Неможливо уявити, щоб у такому великому молодіжному 
колективі, як НТУУ «КПІ» , не виникали творчі об'єднання за 
захопленнями, адже повноцінне, змістовне проведення вільного 
від занять часу надає сил і наснаги для подальшого оволодіння 
науками. Так воно і є: середовище політехніків виховує 
талановитих творчих особистостей, яскраві творчі колективи 
протягом всього часу свого існування. Скільки нині відомих 
виконавців завдячують рідним стінам КПІ, які були свідками 
початку їх діяльності!  

З невеликого гурту закоханих у музику і спів, в запальний танок виникли такі відомі 
колективи, як Народна академічна хорова капела, Народна самодіяльна капела бандуристів, 
Народний ансамбль народного танцю університету. З веселих мініатюр зі студентського життя, 
які виконувала захоплена в художнє слово і акторські перевтілення група ентузіастів, починався 
Народний естрадний театр аматорів. Із часом стали з'являтися нові форми творчих об'єднань, в 
які виливалась творча енергія молодих політехніків. Це клуби інтелектуальних ігор, рух КВН, 
ансамблі, об'єднані зараз в Центр культури та мистецтв НТУУ «КПІ». 

Центр культури та мистецтв є складовою частиною державної культурно-освітньої 
системи України. Це широко доступна, комплексна культурно-освітня установа, яка надає 
студентській молоді можливості всебічного розвитку і самовизначення у сфері вільного часу, 
сприяє організації змістовного проведення дозвілля, відпочинку. У колективах художньої 
самодіяльності займаються більше трьох тисяч студентів та співробітників університету. 
Чотири колективи мають звання народних. Багато випускників КПІ закінчили театральні та 
музичні вузи і працюють на ниві культури. Це режисер Театру драми і комедії О. Лісовець, 
солістка Театру опери та балету Н. Моісеєва, соліст гурту «ВВ» О. Скрипка, один з 
найвідоміших диригентів хорового співу, який і по сьогоднішній день очолює хорову капелу 
випускників університету різних років, О.І. Жигун та ін. 

Центр культури та мистецтв НТУУ “КПІ” запрошує в колективи художньої 
самодіяльності:  

• Народний ансамбль народного танцю “Політехнік”;  
• Народну капелу бандуристів;  
• Народну академічну хорову капелу;  
• Народний театр аматорів “ЕТА”;  
• Народний ансамбль спортивного бального танцю “Стиль”;  
• Вокальний ансамбль “Сьоме почуття”;  
• Вокальну студію естрадного співу “Співайко”;  
• Студію гри на гітарі;  
• Ансамбль сучасної хореографії.  
Народна академічна хорова капела 
http://kpi.ua/choir 
Духовна енергія політехніків знайшла вихід у створенні в 1948 році хорової капели під 

керівництвом засл. арт. Лідії Падалко. Співали свого часу проректори, декани, викладачі, багато 
студентів, які зараз є співробітниками університету (до речі, почесним хористом був ректор 
О.С. Плигунов).  

З 1974 року хоровою капелою керує засл. артист Г. Горбатенко. Дуже багато нагород має 
цей колектив, але 1989 рік вважається золотою сторінкою його історії. На першому 
Всеукраїнському конкурсі хорового мистецтва ім. М. Леонтовича капела виборола найвищу 
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нагороду — «Гран-прі». Ті часи пам'ятні хвилею підйому національної самосвідомості 
українського народу, переоцінкою національних культурних надбань та рухом до державної 
незалежності України. Сьогодні хорова капела налічує близько 60 студентів університету. З 
1999 року її очолює засл. артист В. Рудь. Фахівці відзначають яскравий творчий злет капели. 

Ансамбль спортивного бального танцю «Стиль»  
Ансамбль був створений у 1983 році. Основний склад колективу — це студенти нашого 

вузу. Керують колективом досвідчені фахівці своєї справи: Петро та Ірина Олефіренки — 
майстри міжнародного класу, лауреати та переможці міжнародних конкурсів протягом багатьох 
років.  

Ансамбль бального танцю «Стиль» є засновником конкурсу «Чарівна троянда», 
продовжувачем традиційного конкурсу «Київські каштани». Ансамбль виконує танці 
європейської та латиноамериканської програм, історико-побутові та сучасні танці.  

Переможець багатьох фестивалів та конкурсів, ансамбль у своєму творчому доробку має 
нагороди різного ґатунку. Серед учасників колективу — призери національних чемпіонатів 
України. Цей колектив із задоволенням запрошують на престижні сцени України та провідні 
концерти у м. Києві. При Центрі культури та мистецтв створена школа бального танцю, де всі 
бажаючі можуть навчитися цьому яскравому, престижному мистецтву. 

Народна самодіяльна капела бандуристів 
Капела бандуристів КПІ заснована в 1961 році. Тоді вона складалася з невеликого гурту 

студентів та викладачів інституту. З того часу і понині натхненно і піднесено співають 
самодіяльні митці-бандуристи, пропагуючи чудове мистецтво і чарівність українських 
народних пісень не тільки вдома, в Україні, а й далеко за її межами — у Вірменії, Польщі (1972 
рік), Німеччині (1969 рік), Болгарії, Іспанії (1993 рік). Художній керівник капели бандуристів — 
засл. працівник культури Вікторія Шевченко.  

Народний ансамбль народного танцю 
Адреса: 03056, м.Київ-56, пр-т пр. Перемоги 37, Центр Культури та Мистецтв НТУУ 

«КПІ» .  Сайт: http://www.politechnic.com.ua,  e-mail: info@politechnic.com.ua  
заняття: в новому залі /будівля їдальні НТУУ «КПІ», 3 поверх/ 
запис: понеділок, четвер з 18:30 - основний склад, середа з 18:00 - підготовча група  

За роки існування ансамблю народного танцю понад 3000 самодіяльних аматорів — 
здебільшого студентів — навчалися тут мистецтву танцю. У 1988 році колективу було 
присвоєно почесне звання народного. Йому аплодували тисячі й тисячі глядачів не тільки в 
рідному Києві, в Україні, а й усюди, куди вели гастрольні шляхи: в Чехословаччині, Угорщині, 
Болгарії, США.  

В програму входять танці різних регіонів України ( «Українська-святковий», «Мавка», 
«Київський козачек», «Аркан», «Гопак» та ін) і танці народів світу ( «Ірландська фантазія», 
«Сіртакі «,»Арагонская Хота»,» аргентинське танго «та ін.)  

Ансамбль є лауреатом Міжнародного фестивалю «Бадегурська осінь» (Польща, 1993 рік), 
Міжнародного фестивалю «Лесина пісня» (1996 рік), лауреатом і дипломантом фестивалів: 
«Сергіївські Зорі» (2001 та 2002 рр.), «Веселкова Терпсіхора» (2003р.), 17 міжнародного 
весняного фестивалю в Анкарі (Туреччина, 2003р.), 4 міжнародного фольклорного фестивалю 
«Кольори Компасу» (Німеччина, 2004р.), «Фольклорний дивосвіт» (м.Київ, 2004р.) . Ансамбль 
став переможцем конкурсу ім. П. Вірського серед студентських колективів міста Києва 
(2002р.). 

Артисти знову виходять на сцену, щоб донести до глядача істини про вірність, любов до 
рідної землі, багатства людської душі, вічне кохання. Зустрічі з глядачами - це радість і велика 
відповідальність. Зараз в ансамблі займаються понад 60 студентів, викладачів і випускників 
Національного Технічного Університету України «КПІ», які вміють запалити будь-яку 
аудиторію своїм мистецтвом.  

КВН  
Історія руху КВН в НТУУ «КПІ» розпочалася в 1993 році з ініціативи адміністрації 

Центру культури та мистецтв. Перша команда «Ковбої політеху» розпочала своє існування з 
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першого учасника, а потім капітана команди М. Неліпи. Хлопці самі розробляли сценарії, 
готували тексти нових реприз, скетчів, жартів. Першим режисером був П. Олевський. Стиль 
команди завжди вирізнявся високим рівнем внутрішньої культури.  

У березні 1995 року народилася нова команда КВН «Матадори». За шість років плідної 
праці під керівництвом незмінного капітана команди В. Ботнікова вони стали чемпіонами 
України, віце-чемліонами Ліги Асоціації команд КВН України, півфіналістами Міжнародної 
північно-західної ліги, успішно грали у Маслякова, збирали повні зали по всій Україні. 
Розроблено Кодекс честі члена КВН. Вимоги до учасників команд складні: бути хорошими 
артистами, співаками, танцюристами, режисерами, костюмерами, дизайнерами, вміти 
придумувати жарти і при цьому бути хорошими студентами. З 1961 року вже повелось, що КВН 
— це студентська гра, тому в НТУУ «КПІ» грати в КВН не полишать, доки тут вчитимуться 
веселі й дотепні, яких щоразу прийматимуть до Центру культури та мистецтв.  

З квітня 1999 року з ініціативи О. Єрьоміна та за допомогою організаторів Максима, 
Артема та Галини Сагдієвих була створена і існує Ліга КВН КПІ. Ліга КВН КПІ — це 
об'єднання молодих команд всього університету.  

Клуб «Ерудит»  
У 1997 році у Політехніці виникла ініціативна група на чолі з молодим науковцем В. 

Орловим. Пройшовши відбір у Всесоюзній фірмі «Гра», інтелектуали-політехніки в складі 
міської збірної команди включилися в календарні та міжнародні зустрічі.  

Дирекцією ЦКМ було проведено відбір до інтелектуальної «касти» політехніків. З того 
часу щотижня збираються команди і вчаться комплексно мислити в екстремальних ситуаціях. 
Найголовніше, що вирізняє знавця від звичайної людини, — це дух змагання, азарт, 
захопленість та завзяття, тобто вони повинні бути гравцями за своєю природою. Тренером і 
ведучою клубу стала член телевізійного клубу «Що? Де? Коли?» (Москва), двократна 
володарка кубка «Золотий брейн», гравець збірної України з «Брейн-рингу» Н. Турченко. Мета 
створення клубу «Ерудит» — це виявлення кращих студентів-інтелектуалів університету, які 
зможуть гідно представляти свій вуз на всеукраїнських та міжнародних турнірах 
інтелектуальних ігор.  

Науково-технічна думка людини сягає небачених висот, і чим вище злітає вона, тим 
серйозніше постає питання про врівноваження її в людській особистості гуманітарною 
складовою. Це необхідна умова подолання технократизму і бездуховності в житті і діяльності 
людини. Тільки за допомогою принципу єдності навчання і виховання, як вважає культуролог, 
директор картинної галереї КПІ Станіслав Тимченко, є можливість вести людину і суспільство 
в цілому до гармонії шляхом подолання бездуховності. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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НАРОДНА АКАДЕМІЧНА ХОРОВА КАПЕЛА КПІ 
 
До 60-річчя Народної академічної хорової капели КПІ 
Народна академічна хорова капела НТУУ «КПІ» була 

заснована 1947 року. Ініціатором створення і першим керівником 
хору стала Лідія Олександрівна Падалко – на той час студентка 
Київської консерваторії ім. П.І.Чайковського. 

Уже в 1948 році капела КПІ посіла друге місце на міському 
огляді хорових колективів Києва, в 1949-му – перше на міській 
олімпіаді вищих навчальних закладів і друге – на 
республіканському огляді самодіяльних колективів. 1954 року на 
республіканському огляді, присвяченому 300-річчю возз’єднання 
України з Росією, хор посідає перше місце, його нагороджують Почесною грамотою Президії 
Верховної Ради УРСР, а Лідія Падалко отримує звання заслуженої артистки УРСР. 

1956 року капелу КПІ запросили на І студентське свято пісні “Гаудеамус” у м. Тарту 
(Естонія). З того часу вона неодноразово брала участь у цих святах, а також у хорових 
конкурсах “Ювентус”, що проводяться в Каунасі (Литва). Колектив – лауреат Всесоюзного 
конкурсу 1960 року, проведеного в рамках Декади України в Москві. За великий внесок у 
розвиток хорового мистецтва капела отримала звання Народної, а її керівник Лідія Падалко 
була нагороджена орденом “Знак Пошани”. 

У 1964 році хор очолила студентка 5-го курсу Київської консерваторії Марія Тиберіївна 
Палффі. Вона продовжила традиції, закладені Лідією Падалко, яка в цей час стала директором 
Київського музичного училища ім. Глієра. У концертах зазвучали молодіжні твори, обробки 
популярних пісень. 

З 1966-го по 1968 рік капелою керував видатний діяч хорового мистецтва України Віктор 
Михайлович Іконник. Протягом цих років колектив суттєво обновив репертуар, удосконалював 
свою виконавську техніку, досяг нових висот у звучанні a capella. 

У 1968–1970 роках художнім керівником капели був нащадок видатного класика 
української музики Віталій Романович Лисенко. 

1970 року в колектив повернулась Лідія Падалко, а згодом, у 1974 році, вона, остаточно 
присвятивши себе педагогічній діяльності, урочисто передала капелу своєму помічникові й 
хормейстеру Галині Луківні Горбатенко. 

Під керівництвом Галини Горбатенко Народна академічна хорова капела КПІ досягла 
нових вершин виконавства, увійшла до хорової еліти СРСР. У ці роки її нагороджено золотою 
медаллю і дипломом лауреата І Всесоюзного фестивалю народної творчості (1977), грамотою 
ЦК ЛКСМУ за естетичне виховання молоді й пропаганду народного мистецтва та дипломом І 
ступеня за перемогу в республіканському конкурсі, присвяченому 1500-річчю Києва (1982), 
рядом відзнак за участь у мистецьких фестивалях. Зокрема, це диплом лауреата II Всесоюзного 
фестивалю самодіяльної художньої творчості трудящих (1988), звання кращого молодіжного 
колективу на фестивалі хорового мистецтва в м. Саратові (1990). Капела стала переможцем 
телетурніру “Сонячні кларнети”, брала участь у відкритті Київської народної хорової 
філармонії. Золотою сторінкою в її історії став 1989 рік. На першому Всеукраїнському конкурсі 
хорового мистецтва ім. М. Леонтовича, де зібрались кращі аматорські хори з усієї України, вона 
виборола Гран-прі, а Галина Горбатенко отримала Гран-прі кращого диригента.  

З 1989 р. капелою КПІ керували Юрій Галатенко, Олена Сєдих і 
Тетяна Луценко. Восени 1992-го капела здійснила гастрольну поїздку до 
Іспанії, де продемонструвала високу виконавську майстерність. 

Нелегкий час в історії держави позначився й на долі колективу. 
50-річчя з часу заснування хору відзначали одні лише ветерани – капели 
на той час не існувало. Сучасний етап її розвитку почався у 1999 році. 
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Під керівництвом Віктора Рудя, Руслана Бондаря, хормейстерів Олени Пономаренко та Юлії 
Аксент створено фактично новий колектив. Нове покоління капелян стало відроджувати славні 
традиції своїх попередників. 

У вересні 2003 року хор КПІ отримав другу премію на міжнародному конкурсі “Южная 
Пальмира” в Одесі, у грудні 2004-го – захистив почесне звання Народної хорової капели, у 2005 
році записав перший компакт-диск, а 2006 року став дипломантом на ІV Всеукраїнському 
конкурсі хорового мистецтва ім. Лесі Українки в Луцьку. Ювілейного 2007-го хористи стали 
дипломантами на І міському фестивалі хорового мистецтва “Пісня над Дніпром”, на ХVI 
Всеукраїнському православному фестивалі духовних піснеспівів “Від Різдва до Різдва” у 
Дніпропетровську, на VІ Міжнародному конкурсі-фестивалі камерних хорових колективів 
“Ялта Виктория-2007”, а також лауреатами першої премії на ХХVI Міжнародному хоровому 
конкурсі духовної музики “Хайнувка-2007” у Білостоку (Польща). 

З рядів капели КПІ вийшло чимало висококультурних фахівців, немало з них пов’язало 
свою долю з мистецтвом. Насамперед, це народні артисти України Анатолій Мокренко і 
Володимир Дубок. Хористи минулих років співають у хорі ветеранів та гурті “Чумаки”, якими 
керують відповідно випускники КПІ капелісти Олександр Жигун і Василь Триліс. 

Нинішній склад капели – це молодь, що опановує інженерні спеціальності й чия майбутня 
професійна діяльність пов’язана з наукою і технікою. Вони закохані в музику, розмовляють її 
мовою зі слухачами, і їхнє мистецтво ніко 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
ЕСТРАДНИЙ ТЕАТР АМАТОРІВ «ЕТА» 

 

Сайт: http://eta.kpi.ua 
історія театру: http://kpi.ua/eta-history 

Театр аматорів — це студентський комедійний театр, який 
активно працює в КПІ вже 50 років. Організатор театру і автор 
майже всіх його вистав — випускник вузу, а зараз доцент ММІ, 
засл. працівник культури В. Іващенко. Практично всі вистави 
театру стали лауреатами різних фестивалів і конкурсів 
театрального мистецтва. У 1979 році високий рівень вистав і 
активну виховну роботу Естрадного театру аматорів серед 
студентства і молоді було відзначено присвоєнням йому звання 
народний. Вистави театру відображають всі сторони студентського життя: від гуртожитків до 
екзаменів, від кохання до навчання. Вони є актуальними впродовж десятиліть, і кожне нове 
покоління студентів сприймає їх як свої.  

 
Гумор і поезія – це золоті ворота до всього чесного, 
благородного і прекрасного. (Артур Шопенгауер). 
Веселість – найвидатніша риса людини. (Федір Достоєвський). 
Сміху боїться кожен, навіть той, хто вже нічого не боїться. (Михайло Гоголь). 

 
ЕТА – 50! 
 
Все почалося з щирого бажання 
Покращити цей світ й своє життя 
Усміхненою вірою в кохання 
І в радість небайдужого буття. 
 
Наш гумор – похідна від інтелекту. 
Тому в нас дурнуватих не було. 
І наша ЕТА вже не кане в Лету, 
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Ми відбулися. Визнання прийшло. 
 
Нам п'ятдесят! І хоч би що казали, 
Театр – це наша юність і любов. 
Із нами разом тисячі сміялись 
І сумнівались в міцності основ. 
 
Дух творчості – це істинне багатство. 
Наш сміх потрібен – це підтвердив час. 
Тож хай живе оптимістичне братство 
І наша ЕТА, що здружила нас! 

 

          Естрадному театру аматорів ЕТА – 50 років! 
 

 

ЕТА – 50 років! З цієї нагоди я, доцент ММІ Віталій 
Іващенко, бодай коротко розповім про ювіляра, оскільки я його 
організував, писав усю комедійну драматургію, ставив вистави і 
грав.  

1 квітня 1959 року, будучи студентом четвертого курсу 
механічного факультету, я зібрав своїх друзів, з якими виступав 
на сцені як конферансьє інститутського джазу, кращого з 
аматорських колективів Києва, і ми вирішили, що вже дозріли: є 
бажання, гумор, вміння – створюємо театр!  

У ті часи практично всі студентські театри називалися СТЕМами – студентськими 
театрами естрадних мініатюр. Нам не хотілося безликості і стандартності, ми хотіли, щоб назва 
була символічною. Тому назвали ЕТА.  

Естрадний – значить демократичний, зрозумілий усюди і всім, актуальний, мобільний, 
цікавий і веселий. Театр – це дослідження життя людського духу. Аматори – це ті, хто з 
любов'ю займаються справою, яка не є їхньою професією. А грецькою літерою “ета” в техніці 
позначають коефіцієнт корисної дії. У цьому символі – мета і мрія театру: допомагати людям і 
суспільству підвищувати свій коефіцієнт корисної дії, щоб всім жилося цікавіше і щасливіше.  

На посаду режисера запросили артиста Київського академічного театру російської драми 
ім. Лесі Українки Альфреда Шестопалова, який пізніше отримав почесне звання заслуженого 
артиста України.  

Це були 60-ті роки, знаменита “хрущовська відлига”. Студентство тягнулося до правди та 
розкріпачення, до критичного, і водначас оптимістичного погляду на життя. Була суспільна 
потреба у створенні такого театру.  

Прем'єра першої вистави “Без весни винуваті” відбулася 5-го травня 
1959 року. Драматургію вистави написав я разом з Юрієм Заболотнюком (з 
гірничого факультету) та Іллею Зборовським (з механічного факультету).  

Оригінальну музику до вистави написали брати Черепіни: Валентин 
(нині доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України) і 
Юрій (нині майор-інженер).  

Першими акторами театру були студенти-механіки – мої однокурсники 
Олексій Стукач і Юлій Глумчер, студент електротехнічного факультету Юрій 
Бовсуновський, Іра Упеник, Олександр Шапіро та інші. Прийшли й актори 
інститутського драматичного колективу: Саша Ільїн, Арлен Буренков, 
Світлана Козинець, Віктор Цизін та інші.  

За жанром “Без весни винуваті” – класична естрадна вистава-огляд, в якій самостійні 
комедійні мініатюри були нанизані на легкий ліричний сюжет: студент-медик закохувався в 
тролейбусі в студентку політехнічного і потім розшукував її в КПІ, потрапляючи в різні 
комедійні ситуації.  
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Фрагмент цієї вистави “Балка” обійшов сцени мало не всіх СТЕМів Радянського Союзу. 
Вона і зараз є в концертному репертуарі театру.  

Схвальний відгук про прем'єру надрукувала тоді найпопулярніша київська газета 
“Вечірній Київ”. Вистава мала такий успіх, що грали її кілька разів підряд. На той час це було 
рідкістю. У подальшому саме практика нашого театру була прикладом ставлення до вистав як 
до мистецтва, тобто багато працювати, багато грати, вдосконалюючи і відшліфовуючи гру, а не 
робити “разовки” для показу на фестивалях чи конкурсах.  

Фрагменти нашої вистави показало Українське телебачення. Це було 
майже неймовірно, бо в ті часи гумор і телебачення були практично 
несумісними.  

Акторів почали впізнавати на вулицях, з ними вітатались викладачі. 
Комусь навіть без опитування поставили залік! Прийшла слава. І половина 
акторів захворіла на зіркову хворобу. Прийшлося вдаватися до “хірургії”: була 
різка розмова “на чистоту”. Були і сльози. Лишилася лише половина 
колективу, але та, для якої “Справа театру – понад усе!” Це – перший девіз 
ЕТА. Відтоді ми дбаємо про те, щоб до колективу приходили доброзичливі, 
працьовиті, інтелігентні студенти.  

У наступному сезоні театр поповнився новими виконавцями: це Жора 
Вальтер, Валентина Білозуб (Розенко), Галя Струченко, Вітя Кравченко, Володя Шевченко, 
Володимир Кияниця та інші. У 1962 році ми вперше були запрошені на фестиваль студентських 
театрів до міста Каунаса і вперше стали лауреатами. На зворотному шляху з успіхом виступали 
в Ленінградському інституті точної механіки і оптики.  

У 1963 році пишу і вперше сам ставлю нову виставу “Наш музей”: на сцені в різних 
площинах стояли три великі зашторені рами. Ведучий – людина з майбутнього – гід музею, 
відкривав штору картини, за якою у нерухомих позах завмерли актори в певних образах. Вони 
“оживали”, виконувалась комедійна мініатюра, після чого актори завмирали, і гід переходив до 
іншої картини.  

У цьому ж сезоні зародився популярний сьогодні КВН. ЕТА був учасником першого 
українського телевізійного КВН: ми підготували домашнє завдання. Це був фрагмент із 
студентської комедійної опери “Сесія – любов моя!”. За шестибальною шкалою журі на чолі з 
відомим на ті часи композитором Оскаром Сандлером оцінює наш виступ у 12 балів – за 
оригінальність і майстерність. Гра йде далі і раптом – стоп! Журі про щось радиться. Оскільки 
передача йшла в прямому ефірі (а не так, як тепер, все записується, а потім редагується), то 
саме під час нашого виступу трансляція КВН була перервана випуском новин, і телеглядачі не 
побачили нашого виступу. Журі пропонує вернути рахунок назад (тобто, зняти ці 12 балів) і 
повторити нашу “оперу” спеціально для телеглядачів, як прикрасу всього КВН, оцінити її, а 
далі грати, як і грали. Так і зробили.  

Закривали ми цей театральний сезон в Одесі, в обіймах найталановитіших у світі глядачів 
з почуттям гумору. Виставу грали двічі. Актова зала Одеського 
політехнічного інституту була переповнена, стояли на підвіконнях. За 
відчиненими вікнами стояли студенти, яким не вистачило місця в залі. 
Щасливчики на підвіконнях переказували їм найсмішніші репризи, і 
щирий сміх долітав до нас і з вулиці. В кінці зали стояв стіл, на якому теж 
було повно студентів. Посеред вистави стіл не витримав, розламався і 
грюкнув на підлогу. Сміху було!  

У сезоні 1963-64 років ми грали “Еволюцію студента” – виставу про 
те, як і чому за 5 років навчання студент міняється так, що і не впізнати. 
Над фрагментами цієї вистави “Перша лекція”, “Любов на курсах” 
сміялись студенти різних поколінь, сміються і сьогодні. З цією виставою 
ЕТА стає лауреатом українського конкурсу художніх колективів, 
присвяченого 150-річчю з дня народження Тараса Шевченка.  
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У 1965 році вступає до КПІ і стає одним з кращих акторів, а пізніше і режисером ЕТА мій 
молодший брат Євген, нині доцент інженерно-фізичного факультету, заслужений викладач 
НТУУ “КПІ”. Це було вже нове покоління акторів: Коля Аболяєв, Олександр Нікандров, 
Володимир Устьянов, Коля Кононенко, Володя Усенко, Толя Морозов, Світлана Пєркіна, Алла 
Рибак, Яша Рибка, Борис Гмирянський, Слава Корнієнко, Саша Онищенко, Валентина 
Бандурко, Валя Трубецька, Гриша Чижський.  

За 50 років я написав і поставив разом із братом 31 комедійну виставу: “Без весны 
виноватые” (1959), “Пора кончать!” (1961), “Наш музей” (1962), “Эволюция студента” (1964), 
“Один день” (1965), “Оглянись!” (1967), “Трижды три – и хоть бы что!” (1968), “Пять шагов 
сквозь улыбку” (1969), “Спрашивайте – отвечаем!” (1970), “Шуточки” (1972), “Юморочек” 
(1974), “Чудаки” (1976), “Я вас люблю” (1978), “О том, как приходит апрель” (1979), “Чем 
живете?” (1982), “Мошенники” (1983), “Фантазия о комедии” (1984), “Сосед, заходи!” (1986), 
“Веселый урок” (1987), “Требуется шут” (1988), “Пропал студент” (1990), “Барабашка” (1991), 
“Любовь + сессия = студент” (1996), “Не дочекаєтесь!” (1997), “Сміх крізь роки” (1999), “Не в 
навчанні щастя” (2000), “Я вас кохаю” (2003), “45 років сміху” (2004), “Любов + сесія + весна = 
студент” (2008) і ювілейна “Формула гумору” (2009).  

Практично всі наші вистави були відмічені на фестивалях, оглядах і конкурсах, а головне, 
гралися десятки разів і не тільки перед студентською аудиторією, а й у заводських клубах, в 
колгоспах, у школах (прекрасна профорієнтаційна робота!), в науково-дослідних інститутах, 
грали і у Верховній Раді, і в Лук'янівській в'язниці. Всього не перерахуєш.  

У 1974 році ми вперше виїхали за кордон – до Польської Народної Республіки.  
Грали польською. Глядачі сміялися до сліз, а після вистави 

кореспондент польського радіо поцікавився, за якою методикою ми так 
прекрасно вивчили польську мову. В тому ж році поїздка до Болгарії, в 
європейську столицю гумору місто Габрово. Коли вдруге ми їздили до 
Габрово (у 1976 році), то тамтешні студенти з успіхом грали наші вистави, 
які вони записали на магнітофон під час наших перших гастролей.  

Гумор – похідна від доброти та інтелекту. В гуморі – мудра 
доброзичливість, яка йде від усвідомлення скінченності людського буття, 
суєтності марнославства і амбіцій. Він – ідеальний спосіб комунікації, 
спілкування між людьми. Він вчить нас бачити навколо себе невідповідності 
вищому призначенню людини, над якими варто посміятися.  

У сезоні 1977–1978 років ЕТА став лауреатом Першого Всесоюзного 
фестивалю самодіяльної художньої творчості трудящих, його – єдиний театр столиці – було 
нагороджено Великою Золотою медаллю. Трохи згодом театру було присвоєно почесне звання 
“народного”. До театру прийшли талановиті Саша Ніжерадзе, Євген Кузін, Вітя Олійник, 
Тетяна Нижник, Наталя Коломацька, Наталя Черногуб, Оксана Лянна, Оля Іващенко (моя 
старша дочка) і три Ірини – Сосюкіна, Шатохіна і Токарик, Сільвія Пержу, Сергій 
Скоробогатов, Сергій Філянін, Віталій Семенюк, Ігор Дністрянський, Валя Кукуруза, Ліля 
Крило.  

У наших виставах завжди було багато музики у виконанні музичного ансамблю, який 
створив і яким довгі роки успішно керував, писав оригінальну музику і пісні мій однокурсник 
Олександр Циганов. У різні часи в ансамблі грало чимало музикантів, але найбільше 
запам'яталися Володимир Гончаренко, Володимир Манілов, В'ячеслав Свердел, Борис 
Вовченко, Анатолій Марищук, Олександр Гребень, Юрій Нечунаєв, Вадим Клочай.  

Розквіт театру, закордонні і всесоюзні гастролі 70-х років пов'язані з ім'ям кращого за всі 
часи директора клубу КПІ Ніною Олександрівною Крячко.  

У 1985 році святкувалося 40-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні. Ми поставили 
поетичну композицію “Все, что было не со мной, помню!»: сценічне дійство було побудовано з 
використанням документів Нюрнберзького процесу, поезій і пісень війни. Вистава йшла 
годину. Хоч того року радіо, газети, журнали, телебачення, кіно тільки й говорили про війну, 
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наша вистава вийшла такою щирою і потужною, що глядачі плакали, а в кінці вистави 
підводились і довго аплодували.  

Ось тільки два типові записи глядачів про виставу із Книги відгуків. “На спектакль я 
привела с собой всех моих детей. Слезы катились по моим щекам весь спектакль, хоть я и 
родилась после войны. Спасибо! Орлович Р.С. и мои дети». «Знаете, некоторые спектакли 
затрагивают, другие волнуют, заставляют думать… Этот – потрясает!!! Все переворачивает в 
душе! Спасибо Вам за него! Студенты ФЭТ, КПИ, гр. ДП-42».  

Акторський ансамбль поповнився Людмилою Куршпетовою, Танею Худяковою, Ірою 
Сич, Олегом Сліньковим, Славою Василюком, ще двома моїми дочками Марійкою і 
Катеринкою, дітьми Євгена Надійкою і Володею, Сергієм Коротєєвим та іншими.  

У тому ж сезоні я вперше поставив не свою драматургію: трагікомедію про війну Андрія 
Макайонка “Трибунал”. Вперше наші актори показали, що можуть грати не тільки комедії. 
Вистава була відзначена Золотою медаллю на Всесоюзному фестивалі театрального мистецтва.  

1986 рік. Навесні Чорнобильська трагедія. Як людський характер проявляється в 
екстремальних ситуаціях, так суть і дух ЕТА проявилися в тому, що він був першим художнім 
колективом України, який вже через місяць після вибуху в Чорнобилі за власною ініціативою, 
без оплати (міські профспілки лише дали автобуса, але ніхто з керівництва з нами не поїхав) 
самі поїхали до зони і виступали перед ліквідаторами.  

Майже всі актори не сказали батькам, куди вони їдуть, бо багато хто з батьків заборонив 
би їхати, і могли зірватись такі важливі – для духу і совісті – виступи. Грали в багатьох 
військових частинах. Часто ліквідатори сиділи в респіраторах, а ми грали без. Незважаючи на 
нервову напругу (ліквідатори знали ж бо що й до чого), ми таки їх розсмішили, розважили, 
допомогли на якийсь час забути трагічність ситуації.  

1987 рік. Початок перебудови. Спадає ідеологічний тиск КПРС. Московська інтелігенція 
добивається права на створення театральних студій. А чим ми гірші? Я разом з керівниками ще 
чотирьох театрів готую потрібні документи. Рішенням Міністерства культури України і 
Київського міськвиконкому ЕТА надають статус державного театра-студії і п'ять років – до 
фінансового обвалу в Україні 1992 року – двічі на тиждень ми збирали повний зал (близько 
1700 місць!) і грали свої вистави.  

Відкрили професійний театральний сезон комедією “Сусіде, заходь!”, яку я написав разом 
з відомим кінооператором, дуже симпатичною людиною Суреном Шахбазяном, з яким у житті 
відбулася історія, яку ми взяли як драматургічний хід. Спочатку був написаний кіносценарій, 
але фільму зняти не вдалося. Тому я зробив з нього п'єсу, яку ми грали з успіхом десятки разів.  

Квиток на наші вистави коштував аж 1 гривню. Спеціально для молодших школярів я 
написав і поставив комедію “Барабашка”, де грали не тільки наші діти – Оленка Іващенко і Аня 
Кузіна, але й собака – пудель Доллі – з прекрасними акторськими здібностями. Вистава за 
кінчувалася, а дітки сиділи і не хотіли йти додому!  

Були написані і поставлені повнометражні комедії “Чем живете?”, “Фантазія о комедии”, 
“Требуется шут!”. Добрими словами треба згадати нашу адміністративну групу: директора 
Вадима Вадимовича Іващенка, Нору Олександрівну Ніжерадзе, Людмилу Михайлівну Усачову, 
Олександру Іванівну Медведєву, Любов Василівну Ягодзинську.  

У пам'яті багатьох поколінь політехніків-акторів ЕТА назавжди лишаться радісні спогади 
про завжди цікаві гастрольні поїздки. Ось цей перелік. Ленінград (1962), Каунас (1962), Одеса 
(1963), Москва (1964), Житомир (1966), Горький (1969), Томськ (1970), Чернігів (1972), 
Польська Народна Республіка (1974), Біла Церква (1974), Волзьке річне пароплавство (1974), 
Народна Республіка Болгарія (1974), Народна Республіка Болгарія (1976), Польська Народна 
Республіка (1977), Донецьк (1970), Томськ (1979), Донецьк (1980), Донецьк (1981), Москва 
(1982), Ленінград (1984), Чорнобильська зона (1986), Харків (1987).  

З 1992 року ЕТА знову працює в статусі аматорського колективу. Ми регулярно 
підтверджуємо звання “народного”, успішно виступаємо у київських театральних фестивалях. 
Добре зарекомендували себе актори нового покоління: Світлана Григор, Юля Яковенко, Наталя 
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Савчук, Марина Михайлик, Оля Скрипачова, Надя Іващенко, Люба Литвинович, Володя Янчук, 
Володя Іващенко, Андрій Гунішев, Андрій Бєлов, Світлана Годунок, Максим Лісовенко та інші.  

На жаль, багато студентів сьогодні більше зорієнтовано на заробляння грошей, аніж на 
мистецтво як єдиний спосіб духовного вдосконалення особистості, тому менше бажаючих і 
здібних новачків приходить до театру. Але вони є: Олександр Альошин, Надя Бурячок, Галя 
Лобачова, Діма Козирєв, Аня Олешкевич, Саша Бабич, Лєна Райченко, Даша Баранова, Валерій 
Сердечний.  

Життя театру довге, а стаття коротка. Благо є інтернет. Хто зацікавиться, зайдіть на сайт: 
http://eta.kpi.ua. Там є історія ЕТА, фотоматеріали, десятки публікацій у пресі, фонограми 
вистав і глядацьких конференцій, відгуки глядачів тощо. Оскільки так вийшло, що я видав 
п'ятнадцять збірок поезій, з ними теж можна ознайомитися на сайті: http://www.viiv.co.ua.  

Віталій Іващенко, художній керівник Естрадного театру аматорів ЕТА,  
заслужений працівник культури України, доцент ММІ  

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

 
ФАКУЛЬТЕТ ГУМОРУ  

(нарис історії найстарішого в світі студентського комедійного театру) 
 
Почалося це у далекому 1959 році, коли я, на ту пору  четвертокурсник Механічного 

факультету Київського ордена Леніна політехнічного інституту, останній Сталінський 
стипендіат (після мене пішли вже Ленінські) звернувся до правління  клубу з пропозицією 
створити в КПІ студентський комедійний театр. Мене зрозуміли, зацікавилися і допомогли. Для 
стимуляції запросили виступити у нас популярний в ті часи в Києві самодіяльний театральний 
колектив Будинку архітекторів «Кохінор і рейсшинка», яким керував артист Академічного 
театру російської драми ім. Лесі Українки Альфред Шестопалов. Вистава – капусник на 
місцево-виробничі, тобто домашні теми, але все було зроблено весело, з ентузіазмом і з 
гумором. Я запросив на виставу всю самодіяльність інституту. Гумор, як правило, не тільки 
піднімає настрій, а й мобілізує. Багатьом захотілося створити такий театр і у нас. Художнім 
керівником запросили Альфреда Шестопалова.  

1 квітня 1959 року зібралися у приміщенні Хорової капели (аудиторія 310-1) і 
започаткували Естрадний театр аматорів «ЕТА». Ентузіасти з Кінофакультету навіть зняли 
кілька кадрів цього зібрання – для історії. Тут же було вирішено щороку саме 1 квітня 
святкувати свій день народження виставою, бажано новою. 

Подібні ідеї не виникають на порожньому місці. Ще в школі (м.Сміла Черкаської області) 
я брав участь у самодіяльності – співав, читав вірші і гуморески, танцював, придумував і співав 
гумористичні куплети. В інституті (вступив у 1955 році на спеціальність Обробка металів 
тиском) співав у хоровій капелі, вчився у вокальній студії, брав участь у комедійних виставах-
оглядах, які були візитною карткою нашого Механічного факультету (зараз  це Механіко-
машинобудівний інститут НТТУ «КПІ»), на щорічних інститутських фестивалях – конкурсах 
самодіяльного мистецтва. Виступав як автор і конферансьє інститутського джазу, яким керував 
Василь Петрусь (згодом Народний артист України, художній керівник і диригент оркестру 
Державного цирку), грав у мініатюрах із різними напарниками. Усі тексти писав і ставив 
самотужки.  Тому крок до створення театру був цілком закономірним. 

Чому театру дали таку назву, тоді як більшість аналогічних студентських театрів 
називалося СТЕМами – студентськими театрами естрадних мініатюр? По-перше, не хотілося 
безликості і стандартності, не хотілося, щоб було як у всіх. А по-друге, ми хотіли, щоб назва 
мала певний зміст, якось виражала сутність театру. Довго думали і назвали театр ЕТА – 
Естрадний театр аматорів. 

Е с т р а д н и й – значить демократичний, зрозумілий усюди і всім, актуальний, 
мобільний, цікавий і веселий. 
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Т е а т р – значить в основі  дослідження життя людського духу у формі художніх образів 
і цікавої драматургії. 

А м а т о р и – це ті, хто вміло і з любов'ю займаються справою, яка не є їхньою 
професією. Це люди покликання. 

А грецькою літерою «ета» в техніці позначають коефіцієнт корисної дії. У цьому символі 
- мета і мрія театру: своїм веселим життєстверджуючим мистецтвом, яке висміює все, що варте 
сміху,  допомагати окремій людині  і суспільству   підвищувати свій коефіцієнт корисної дії, 
щоб завтра жилося більш цікаво і гідно.  

Це були 60-ті роки, знаменита хрущовська відлига. Студентство тягнулося до нового 
життя, до правди та розкріпачення, до критичного, і в той же час оптимістичного погляду на 
життя. Можна сказати, що була суспільна потреба у створенні такого театру. В цей же час у 
Москві з'явився знаменитий театр Московського Держуніверситету «Наш дім» і багато інших 
студентських театрів у різних містах Союзу.  

Прем'єра першої вистави «Без весни винуваті» відбулася 5-го травня 1959 року в 
актовому залі КПІ. (Перший корпус, третій поверх). Схвальний відгук про прем'єру 
надрукувала тоді найпопулярніша київська газета «Вечірній Київ». 

Драматургію вистави допомагали мені створювати студент Гірничого факультету Юрій 
Заболотнюк (на жаль, його вже нема серед нас) – саме він приніс цікаву ідею мініатюри 
«Балка», а я вже її придумав і написав, і студент Механічного факультету  Ілля Зборовський 
(давно живе в США), який  написав усі тексти пісень. В процесі роботи тексти мініатюр кілька 
разів обговорювались в колективі – скорочувались, доповнювались, мінялись. 

Оригінальну музику до вистави написали брати Черепіни: Юрій (зараз майор-інженер) і 
Валентин (зараз доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної Академії 
Наук України). 

Першими акторами театру були студенти-механіки – мої однокурсники Олексій Стукач 
(немає в живих) і Юлій Глумчер (давно в Америці), студент Електротехнічного факультету  
Юрій Бовсуновський – це ті, з ким я вже грав свої мініатюри, а також Ірина Упеник, Олександр 
Шапіро та інші. Прийшли і актори інститутського драматичного колективу:  Саша Ільїн 
(пізніше режисер українського телебачення), Арлен Буренков, Світлана Козинець, Віктор Цизін 
та інші. 

За жанром «Без весни винуваті» – естрадна вистава-огляд, в якій самостійні комедійні 
мініатюри були нанизані на легкий ліричний сюжет: студент-медик закохувався в тролейбусі в 
студентку-політехнічку і потім розшукував її в КПІ, потрапляючи в різні комедійні ситуації. 

Фрагмент цієї вистави «Балка» обійшов сцени мало не всіх СТЕМів Радянського Союзу. 
Вона і зараз є в концертному репертуарі театру. 

Вистава мала такий успіх, що грали її кілька разів підряд. На той час це було рідкістю. У 
подальшому саме практика нашого театру була прикладом ставлення до вистав як до 
мистецтва, тобто багато працювати, багато грати, вдосконалюючи і відшліфовуючи вистави, а 
не робити «разовки» як на іменинах у тьоті Мані. 

Сезон 1960-61 років. Після літа відновлюємо виставу і граємо її ще кілька разів, на 
концертах граємо окремі номери з неї. 

Фрагменти вистави показало Українське телебачення. Це було майже неймовірно, бо в ті 
часи гумор і телебачення були практично несумісними. 

Акторів почали упізнавати на вулицях, з ними здоровкались викладачі.  Комусь навіть без 
опитування поставили залік! Прийшла слава. І половина акторів захворіла на зіркову хворобу. 
А це смерть театру. 

В таких випадках рятує тільки хірургія. Була різка розмова «на чистоту». Були і сльози. 
Лишилася лише половина  колективу, але та, для якої «Справа в театрі – понад усе!»  Це – 
перший девіз ЕТА. Відтоді ми ретельно слідкуємо за тим, щоб в колектив вливалися тільки 
доброзичливі, працьовиті, інтелігентні студенти. 

Віталій Іващенко 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА «ПОЛИТЕХНИК» 
 
История  
Ансамбль народного танца «Политехник» при Национальном Техническом Университете 

Украины «КПИ» был основан в 1946 году. 
За годы существования коллектива около 3000 аматоров – в большинстве студенческая 

молодежь и преподаватели университета – учились тут искусству танца.  
Большое количество наград, почетных грамот и дипломов получали артисты ансамбля. 
Коллектив был неоднократным победителем городских и международных фестивалей 
самодеятельного народного творчества. 

В 1987 году ансамбль стал лауреатом II Всесоюзного фестиваля народного творчества, а в 
следующем 1988 году коллективу было присвоено почетное звание:  

« Народный самодеятельный ансамбль танца»  
За время своего существования ансамбль успел побывать в Болгарии, Венгрии, 

Чехословакии, США, Польше, Германии, Турции, побывал с концертами во многих городах 
Украины.  

Ансамбль стал лауреатом Международных фестивалей «Бабегурская осень» в г. Завойе 
(Польша) 1993 году, «Лесина песня» в г. Луцке (1996 г.) 

С 2001 года коллектив возглавляет балетмейстер постановщик Мария Мицек, выпускница 
Национального Университета Культуры и Искусств. Под ее руководством в ансамбле 
полностью обновлен репертуар. Потому и не удивительно, что за последние годы ансамбль 
«Политехник» много и успешно выступает на разных сценах. 

В новую программу вошли как танцы разных регионов Украины(«Украинский-
праздничный», «Мавка», «Киевский козачек», «Аркан», «Гопак» и др.), так и танцы народов 
мира («Ирландская фантазия», «Сиртаки», «Арагонская хота», «Аргентинское танго» и др.) . 
Ансамбль стал лауреатом и дипломантом фестивалей: «Сергеевские Зори» (2001 та 2002г.г.), 
«Веселкова Терпсихора» (2003г.), «17 международного весеннего фестиваля в Анкаре» 
(Турция, 2003г.), «4 международного фольклорного фестиваля «Цвета Компаса» (Германия, 
2004г.), «Фольклорний дивосвіт» (2004г.). г.Киев. Ансамбль стал победителем конкурса им. П. 
Вирского среди студенческих коллективов города Киева (2002г.) 

И артисты снова выходят на сцену, чтобы донести до зрителя истины про верность, 
любовь к родной земле, богатства людской души, вечную любовь. Встречи со зрителями – это 
радость и большая ответственность.  

Сейчас в ансамбле занимаются более 60 студентов, преподавателей и выпускников 
Национального Технического Университета Украины «КПИ». 

 

 

 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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Розділ 10.  РЕПОРТАЖІ, НАРИСИ, ВІЗИТКИ З ІСТОРІЇ  НТУУ «КПІ» 

Ялини були не завжди 

Уже багато років на першій шпальті новорічного номера 
нашої газети поруч з вітанням ректора колективу публікується 
фотографія зимового Першого корпусу, зроблена за тиждень або 
місяць до виходу номера. Фотографії не повторюються – знімки 
робляться з різних точок в різний час доби. Але на них 
неодмінно має бути Перший корпус і одна або кілька ялин, що 
ростуть перед ним. 

Зрозуміло чому: новорічне свято вимагає певної символіки, 
а Перший корпус старої архітектури з велетенськими ялинами, 
що ростуть перед ним, уже давно став символом КПІ. Крім того, 
взимку, коли дерева стоять голі, коли панують чорні і сірі 
кольори, зображення зелених ялин на фоні жовтої цегли має 
святковий вигляд. 

Спливають роки, а корпус і ялини ніби непідвладні часу. Сьогодні вони виглядають 
майже так само, як десять, двадцять, навіть сімдесят років тому, – якщо судити по фото 
центрального входу до корпусу, зробленому в 1938 році. 

Може здатися, що вони були завжди. Але це не так. Все, що є на території нашого 
університету – будівлі, доріжки, дерева, кущі, з'явилося тут завдяки чийсь праці. 

Як відомо, для спорудження Київського політехнічного інституту було відведено 
земельну ділянку, яку раніше займав військовий полігон (саперне поле). Тут не було не тільки 
дерев чи кущів, тут навіть трава не росла – піщана пустеля, розрита ямами і траншеями. До того 
ж, як згадував у 1913 р. перший ректор КПІ В.Л.Кирпичов, під час закладення КПІ, що 
проходило 30 серпня 1898 р., стояла спека, сильний вітер носив хмари піску і пилюки, що ще 
більше підсилювало схожість до пустелі. 

Але розпочалося будівництво, з'явилися навчальні корпуси, майстерні, житлові будинки, 
були висаджені дерева і кущі. Пройшли десятиліття, дерева виросли, і сьогодні влітку ми 
можемо насолоджуватися прохолодою у парку. 

Цікаво відстежити по старих фотознімках, як росли ялини 
перед Першим корпусом. У грудні 2008 р. наша газета 
опублікувала знімок групи студентів на фоні першого корпусу, 
датований 22 червня 1903 р. На ньому видно маленьку ялинку – 
висотою людині по пояс. Є фото Першого корпусу 1908 р., на 
якому ялини дотягнулися до другого поверху (див. стор. 4). А на 
фото 1938 року їхні верхівки піднялися до вікон третього 

поверху. 
Потім була Велика Вітчизняна війна. Окупанти вирубували дерева у парку, але ялини 

вціліли. Корпуси КПІ були пошкоджені, після війни їх відбудовували. 
І якщо ми сьогодні можемо милуватися красою Першого корпусу і того, що навколо 

нього, то лише завдяки праці багатьох поколінь київських політехніків. 
Кажуть, і бджола працює. Може й так. Але бджола діє 

інстинктивно, не усвідомлюючи того, що робить. Людина ж у 
своїй праці втілює задумане – ідею, замисел, проект. Перший 
корпус є таким, яким є, бо споруджений за проектом архітектора 
І.С.Кітнера, визнаним відповідною комісією кращим з усіх, 
представлених на конкурс. Та й сам політехнічний інститут у 
Києві з'явився тому, що група ініціативних городян висунула ідею 
його створення, неодноразово зверталася до державних інстанцій, 
збирала кошти. 
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І пізніше КПІ розширювався, розвивався, будувався згідно з певними задумами, на 
виконання відповідних рішень певних установ і керівників. На виконання одних рішень певні 
факультети перетворювалися на окремі інститути, на виконання інших – створювалися нові 
факультети, будувалися нові корпуси, гуртожитки, бази відпочинку. 

На початку 70-х років минулого століття керівництво держави прийняло рішення про 
розширення КПІ. Під керівництвом архітектора В.І.Лиховодова було створено перспективний 
Генеральний план розвитку КПІ, згідно з яким у 70-80-ті рр. було споруджено понад 20 об'єктів, 
у тому числі навчально-лабораторні корпуси, Науково-технічна бібліотека, Центр культури та 
мистецтв, Спортивний комплекс, гуртожитки №№18-20. 

Останніми роками КПІ теж змінюється – не в таких 
масштабах, але помітно. І це не лише будівництво нових корпусів і 
нове оснащення, а й нове обличчя КПІ. Це і пішохідна зона на 
вулиці Політехнічній, і реконструкція парку, і облаштування 
історичної частини кампусу КПІ, і Державний політехнічний 
музей при НТУУ «КПІ», який було відкрито в 1998 році, і 
картинна галерея. Сучасним студентам, мабуть, важко уявити, що 
нинішня Музейна площа і алея, де стоять пам'ятники, тридцять 
років тому була свого роду «заднім двором» КПІ, через який треба 

було швиденько перебігти у справах, бо прогулюватися ним бажання не виникало. А сьогодні 
відвідини алеї і музею – неодмінна складова програми прийому всіх почесних гостей нашого 
університету. 

Не знаю, чи всі політехніки усвідомлюють, що видимі зміни останніх років, які 
відбуваються в нашому університеті, – це реалізація задумів нинішнього керівництва на чолі з 
М. З. Згуровським. Час від часу від нього можна почути слова, які комусь можуть здатися 
штампом: «перетворення КПІ на університет європейського зразка». Але якщо озирнутися 
навколо, то зміст цих слів стає зрозумілим. 

І не можна сказати, що КПІ змінюється лише зовні. Введення атестацій, опитування 
роботодавців, моніторинг якості знань, програма «Майбутнє України», науковий парк 
«Київська політехніка», численні центри всесвітньо відомих компаній у галузі високих 
технологій, Українсько-японський та інші міжнародні центри КПІ – тільки за останні 10 років 
багато зроблено для того, щоб підвищити рівень освіти і створити умови для розвитку науки в 
нашому університеті. 

Не знаю також, чи всі усвідомлюють, наскільки важливою була і є роль ректора у тому, як 
змінюється наш університет. Буде парк КПІ парком університету з понад столітньою історією 
чи на його місці побудують торговельно-розважальний комплекс? Буде Поляна студентським 
сквером чи тут має вирости багатоповерхівка? Як відповів на ці запитання нинішній ректор, 
відомо. А які відповіді дав би хтось інший? І взагалі, в нинішніх умовах, коли освіта і наука в 
нашій державі не є пріоритетами через безліч об'єктивних і суб'єктивних причин, зміни на 
краще в нашому університеті дуже значною мірою залежать від особистих якостей ректора, від 
його бачення призначення і майбутнього КПІ.  

Два роки тому між віковими ялинами перед першим корпусом висаджено молоденькі 
ялинки. Коли їх бачиш і згадуєш, що ялини живуть до двохсот років, розумієш – саме ці ялини 
мають височіти тут через сто років. І те, що їх висадили, – результат рішення тих, хто думав про 
далеке майбутнє КПІ. 

Останніх чотири місяці я все частіше розмірковую над питанням: чиї і які рішення 
колектив нашого університету реалізовуватиме у новому році і найближчі кілька років? Чи не 
будуть це рішення тих, хто не звик думати ні про майбутнє, ні про долю багатотисячних 
колективів? 

В. Ігнатович 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ЗАГАДКОВІ ЩЕРБИНИ  
 
Упродовж багатьох десятиліть однією з візитівок Києва, 

яку разом з пам'ятником Богдану Хмельницькому, 
Андріївською церквою і комплексом Києво-Печерської лаври 
обов'язково показували усім гостям міста, були побиті 
гарматними і гвинтівочними пострілами стіни старого корпусу 
заводу «Арсенал». Це – наочні сліди розгрому повстання 
київських робітників проти Центральної Ради в січні 1918 року. 
Навпроти них красується тридюймова гармата, встановлена на 
постаменті колишнього пам'ятника полковнику Івану Іскрі та 
генеральному судді Василю  Кочубею – тепер це пам'ятник героям-арсенальцям. Нині це місце 
вже викреслено з числа обов'язкових об'єктів огляду – надто вже неоднозначним є ставлення 
людей до подій першої половини ХХ століття як всередині України, так і за її межами. Але, хай 
там як, та події ті – історія нашого народу, а вибоїни на старих стінах – німе нагадування про те, 
що простою вона ніколи не була, а часом бувала ще й надзвичайно жорстокою.  

Проте не всі знають, що подібні мітки минуле залишило й на найстарішому корпусі 
НТУУ «КПІ» – четвертому. Сліди пострілів можна побачити лише на одній його боковій стіні – 
тій, що ближча до корпусу №1, і їх добре видно з центральної алеї. Варто зауважити, що 
обстрілу зазнала вся стіна, бо вибиті чи понівечені  снарядами, кулями або картеччю цеглини є 
не лише на глухій її частині, але й між її вікнами.  

Чиї то кулі залишили такі щербини на стіні, хто саме і коли вів тут бій, достеменно 
невідомо.  

Це можуть бути сліди знищення царськими військами 16 грудня 
1905 року славнозвісної Шулявської республіки. Втім, хоча й ми знаємо, 
що тоді проти неї було піднято більше 2 тисяч солдатів, козаків та 
поліцейських, відомостей про те, що повсталих робітників вибивали з 
інституту гарматним вогнем, немає. Крім того, штаб і основні сили  
«республіканців» містилися в головному корпусі інституту, тож або ми 
чогось не знаємо, або корпус був обстріляний не тоді.   

Не виключено, що це наочні свідоцтва запеклих боїв за Київ у 
листопаді 1943 року. Як відомо, першими в столицю України з боку 
Житомира увійшли  танки 38 армії 1-го Українського фронту. У бій з 
маршу вони вступили на Брест-Литовському шосе, як звався тоді 
проспект Перемоги. В районі заводу «Більшовик» тоді загинув командир 
першого танку, який увірвався в Київ, – гвардії старшина Никифор Шолуденко. Тож можливо, 
побита цегла на стінах четвертого корпусу КПІ – сліди німецької оборони, адже їх 
розташування свідчить, що вогонь вівся в бік шосе. Однак аргументів на підтвердження цієї 
версії чи її спростування виявити поки що не вдалося.  

Найбільш вірогідним видається припущення, яке в розмові зі співробітниками «КП» 
висловив начальник відділу технічних засобів навчання департаменту навчальної роботи НТУУ 
«КПІ» Віктор Лазаренко. Він зауважив, що ці мітки могли з'явитися 14 грудня 1918 року, коли 
на зміну режиму гетьмана Скоропадського прийшла Директорія і в місто увійшли війська 
Симона Петлюри – під час бою, про який розповів в романі «Белая гвардия» видатний 
письменник, киянин за походженням Михайло Булгаков. Ті, хто хоча б раз гортав сторінки цієї 
книги, напевно не забули цього місця:  

«…показались  конные  точки, шрапнели стали рваться высоко, по-журавлиному, в  
густом,  обещающем  снег небе. Конные точки собрались в ленту и,  захватив  во  всю  ширину  
шоссе, стали пухнуть, чернеть, увеличиваться и покатились на Най-Турса. По  цепям юнкеров  
прокатился  грохот  затворов,  Най  вынул  свисток,  пронзительно свистнул и закричал: 

– Пгямо по кавагегии!.. залпами... о-гонь! 
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Искра прошла по серому строю цепей, и юнкера отправили  Козырю  первый залп. Три 
раза после этого рвало штуку полотна  от  самого  неба  до  стен Политехнического института, и 
три раза, отражаясь хлещущим громом, стрелял най-турсов батальон. Конные черные ленты 
вдали сломались,  рассыпались  и исчезли с шоссе».  

Зауважимо, що Михайло Булгаков писав 
художній твір, а не хроніку подій. І бій, у якому 
брали участь юнкера під командуванням 
полковника Най-Турса, – це, насправді, тільки один 
з бойових епізодів, адже справжні масштаби 
зіткнення були ширшими, ніж у романі. Однак, з 
огляду на те, як дбайливо ставився письменник до 
деталей у цьому, можливо, одному з найбільш 
київських в усій світовій літературі творів, з якою 
точністю змальовував історичне тло, можна майже 
зі стовідсотковою впевненістю стверджувати, що в 
житті було все так, як написано в книзі. До речі, в 
цитованому вище уривку дано і відповідь на 
запитання, чому стіна має вибоїни від пострілів не лише гвинтівок, але й гармат – зверніть 
увагу на згадку про розриви шрапнелі.  

…Звісно, цілковитої впевненості в  жодній з цих версій немає. І можливо, хтось із наших 
читачів має достовірніші відомості про те, коли і хто саме вів бій на території КПІ. Для такої 
інформації «Київський політехнік» охоче надасть місце на своїх шпальтах.  

Дмитро Стефанович 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

ПЕРШОТРАВЕНЬ НА ШУЛЯВЦІ 
 
 

Шулявка, яка понад 100 років тому дала прихисток НТУУ 
«КПІ», має давню і цікаву історію – перші літописні згадки про 
цю місцевість сягають ХІІ століття. Не дивно тому, що з нею 
пов’язані численні київські перекази і традиції. Однією з таких 
традицій є відзначення дня першого травня. Йдеться не про 
першотравневі «демонстрації трудящих» часів Радянської 
влади. І не про робітничі «маївки» дожовтневого періоду ХХ 
століття, які часто-густо були сполучені з небезпекою для учасників. Мова – про вшанування 
останнього місяця весни, яке влаштовували колись кияни на зелених околицях нашого міста.  

Традиція ця прийшла в Україну з Заходу. Там культ доброї богині землі й плодючості 
стародавніх латинян Майї (або, інакше, Майєсти), на честь якої було навіть названо останній 
весняний місяць, разом з римськими легіонерами завоював усю Європу. З часом звичай 
травневих розваг і гулянь у лісах та гаях, чудернацькі та водночас поетичні обряди з 
використанням свіжих квітів і зелених гілок дерев став своїм не лише для уродженців теплих 
країн Середземномор’я, але й для жителів суворих скель Скандинавського півострова.  

Яскраві церемонії зустрічі весни існували колись і у стародавніх слов’ян, тому іноземне 
свято, завезене в країну разом з латинськими вченими книгами й звичаями, знайшло собі 
прихильників спочатку серед тих, кому ці книги призначалися, тобто спудеїв (студентів, 
висловлюючись сучасною мовою) і бурсаків, а згодом – і серед міського населення, передусім, 
освіченого.  

У Києві традиція «маївок» виникла за часів Гетьманщини. Вона швидко прижилася й, 
понад те, побутувала в середовищі учнівської молоді  і мешканців міста навіть після занепаду 
Києво-Могилянської академії. Проте в усталених формах це свято відзначалося саме спудеями 
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Академії, яких на початку травня навіть звільняли від навчання і відпускали на «рекреації». 
Рекреації (від латинського «відпочинок») відбувалися в травні тричі: першого числа, 
п’ятнадцятого і тридцятого. Але головним святом була все ж таки «маївка». До речі, саме слово 
«май» і похідне від нього «маївка» були тоді звичними для українців і часто зустрічалися в 
літературі (сучасні слов’янські назви місяців, запозичені з народних говірок, стали для 
української мови нормативними значно пізніше). Проводилися «маївки» спочатку на горі 
Скавика, більш відомій як Щекавиця, а після того як Щекавиця відійшла під міське кладовище, 
а на Шулявщині було споруджено митрополичу дачу – в Шулявщинському гаї на берегах 
Либіді.  

До травневих рекреацій Академія ретельно готувалася: викладач поезії мусив щороку 
написати для них комедію або трагедію, а решта навчителів – скласти діалоги. Все це спудеї 
розучували і згодом розігрували перед запрошеними на свято професорами, префектом і 
ректором Академії та Київським митрополитом.   

У святкуваннях брали участь також губернатор, вікарій та «сторонніє любителі наук», чи, 
простіше кажучи, київські міщани. Цих останніх «любителів наук», до речі, спудеї приймали до 
свого гурту лише за «подаяніє» на славу і розвиток «премудрості научної». Йшлося зазвичай 
про барило пива або меду вареного; могли також бути, як писав відомий дослідник українських 
звичаїв Олекса Воропай, «смалений кабан, бодня сала, свіжі паляниці та інші того ж роду 
докази прихильності до науки». 

Невід’ємною частиною святкувань були музичні номери, адже викладання музики і співів 
стояло  в Академії на дуже високому рівні.  

Але, все ж таки, найголовнішою принадою свята був, звичайно, відпочинок від нелегкого 
повсякденного навчання і веселі розваги з м’ячем, кеглями і співами кантів.  

Свято першого травня настілки прижилося, що відзначали його на Шулявці після 
занепаду академії ще багато років. Збереглися свідчення про те, що ще наприкінці ХІХ століття 
кожного першого травня кияни з’їжджалися на зелені горби Шулявських дач і влаштовували 
там веселі (іноді, як зазначали сучасники, навіть занадто веселі аж до непристойності) пікніки. 
Втім, за кілька років ця територія поступово перетворилася на район промислової забудови і 
дачі одна по одній зникли, надовго залишивши по собі лише дивні для заводської околиці назви 
вулиць – «Перша дачна лінія», «Друга дачна лінія» і так далі. Перейменували їх уже в 
шістдесяті роки ХХ століття.  

Дмитро Стефанович 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

ЧОМУ ШУЛЯВКА ЗВЕТЬСЯ «ШУЛЯВКОЮ» || З МИНУЛОГО 

Мабуть, усі студенти та працівники НТУУ «КПІ» знають, що університет розташований у 
тій частині Києва, яка носить історичну назву Шулявка. Дехто, напевно, знає й про те, що до 
1898 року, коли сюди прийшли землеміри, щоби розпланувати територію під будівництво 
майбутнього інституту, тут було «Саперне поле» – невеличкий військовий полігон, що межував 
з селищем Шулявка і займав територію, на якій колись також стояли хати селища. Але зовсім  
мало тих, хто знає, звідки ж пішла ця назва – Шулявка.  

Походження назви Шулявка є значно туманнішим, ніж назви деяких інших історичних 
місцевостей Києва. І якщо історичні події, внаслідок яких на карті нашого міста з'явився той чи 
інший топонім, не завжди збереглися в пам'яті пересічного киянина, то етимологія їхня 
найчастіше прозора. Дійсно, ну кому потрібно пояснювати, від яких слів походять назви 
«Гончари», «Кожум'яки», «Татарка», «Печерськ» чи, скажімо, «Солом'янка» ?  

А от якщо мова заходить про назву «Шулявка», однозначних думок годі й чекати. Хоча, 
на перший погляд, тут також усе зрозуміло: версія про те, що слово «Шулявка» походить від 
«шуліки» – назви хижого птаха, яких, мовляв, багато колись жило на цих теренах, поширена до 
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сьогодні. Найпослідовніше цю думку відстоював відомий історик, професор Київського 
університету Володимир Щербина, який писав: «Здається вона (ця назва – авт.) походить від 
назви птаха («шуляк»), як і інші назви багатьох місцевостей біля Києва (Совки, Бусловка)». 
Цікаво, що навіть комп'ютер, коли я набираю ці рядки, вперто виправляє слово «Шулявка» на 
«шуляку», хоча те, що творці програми-редактора читали праці українського історика кінця 
ХІХ – початку ХХ століть Щербини, особисто мені видається доволі сумнівним.  

Утім, існують й інші гіпотези, в тому числі й дуже екзотичні. Так, дехто вважає, що назва 
«Шулявка» походить від слів «шуя» або «шуйця», старослов'янською – «ліва рука». Відповідно 
до цієї версії старий Київ з околицями розглядається як проекція людського тіла з правою 
рукою («десницею») в районі річки Десна, головою – в районі Вишгорода й лівою рукою – в 
західних передмістях, де, власне, розташована Шулявка.  

Однак більшість науковців вважають все ж таки, що назва ця походить від назви 
стародавнього «Шелвового сельця», що згадується в Іпатіївському літописі в розповіді про 
події 1160 року. Цей період залишився в історії як пора князівських усобиць, і в оповіді про 
розвиток однієї з важко зрозумілих сьогодні інтриг згадується, що київський князь Ростислав 
Мстиславич зі своїми воями «стояв коло Шелвового сельця під борком». В іншому місці 
літопису, в оповіді про підготовку до битви між князями Ігорем Олеговичем та Ізяславом 
Мстиславичем, яка відбулася 1146 року, літописець згадує про такий собі борок біля Нодова 
озера: «приїде Ізяслав ко валові, ідеже єсть Нодове озеро у Шелвова борку». Історики впевнені, 
що сучасна Шулявка розташована на місці тих «сельця» і «борка», тож і перейняла, окрім 
місця, й трохи видозмінену його назву.  

Але звідки походить слово «шелв», «шелво»? Згадаймо, в сучасній українській мові й досі 
побутують слова «шалівка», «шелевка», «шельовка». Так називають теснини – тонкі дерев'яні 
планки, якими здавна оббивають людські оселі. Похідними від цих слів є дієслова «шелевати», 
«шалювати» (оббивати тесом). Зафіксовані ці слова й у деяких російських словниках, у тому 
числі й у класичному, складеному понад 140 років тому, словнику Володимира Даля.  

Не треба проводити якихось досліджень, аби побачити, що слова «шельов», «шелвов», 
«шелевка», «шелевати» відносяться до одного морфологічного ряду. Того самого, що і 
напівзабуті слова «шуло» чи «шула», як називали донедавна (а деінде називають і тепер) 
стовпи, до яких кріпляться ланки парканів або загорож. Тут уже, взагалі, навіть не подібність, а 
тотожність з коренем слова «Шулявка». Тож можна стверджувати, що питання про походження 
цієї назви начебто закрите?  

Так, але... Звернімо увагу на той факт, що в літописі використовуються лише присвійні 
прикметники «Шелвового», «Шелвова». Тобто слова, які вказують на приналежність сельця і 
борка якомусь Шелву. Серед християнських або, як їх ще називають, календарних імен такого 
немає. Проте, впродовж багатьох століть жителі Русі паралельно з християнськими іменами 
мали ще й слов'янські. Серед імен, зафіксованих літописами, – двокореневі княжі – Володимир, 
Святослав, Доброслав, Доброгость, Всеслав тощо, й однокореневі, дуже промовисті імена бояр і 
дружинників – Добриня, Рябець, Твердята, Гуди, Паук, Грім. Щоправда, людини з іменем Шелв 
в описуваний період літописці не згадують. Але в інші часи і за інших обставин таке ім'я в їхніх 
записах випливає. За кілька десятків років по тому, в іншій руській землі, серед ратників князя 
Данили Галицького зустрічаємо такого собі воєводу Шелва. Звісно, це не власник борку і 
сельця під Києвом, та втім не це нас цікавить. Головне, що ім'я таки існувало, і було досить 
поширеним. Швидше за все, походженням своїм воно зобов'язане поняттям, що втілені в словах 
з коренями «шул», «шел». Ймовірно, мало і прізвиськовий відтінок, що взагалі характерно для 
нехристиянських імен. І означало не хижих птахів, чи якісь проекції, а надійну огорожу, її 
вузол. Недарма ж таке ім'я носила не просто людина, а княжий воєвода, тобто воєначальник, 
який обов'язково мав бути міцним і надійним. Можливо, саме такими якостями був наділений і 
власник земель на околиці Києва, завдяки яким його ім'я назавжди залишилося на карті столиці.  

Дмитро Стефанович  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ЯК  БУЛО ЗРУЙНОВАНО «ШУЛЯВСЬКУ СІЧ» 
 
У вітчизняній історіографії вже стало традицією: змальовуючи події XX століття в 

Україні писати про київські околиці, й особливо про Шулявку, як про центри виключно 
більшовицької революційної діяльності. Насправді ж все було значно складніше. Надто — якщо 
говорити про політичну діяльність київських політехніків. 

І сьогодні ще побутує уявлення про тогочасну технічну інтелігенцію, як про суспіль 
зрусифіковану, таку, що втратила українське обличчя й інтереси, і налаштовану радикально 
лише проти самодержавного ладу... Безперечно, доля правди в такій точці зору єГ процеси 
зростання промислового потенціалу України притягували сюди все нових людей з усіх усюд 
імперії, а прибульці створювали російськомовне назагал середовище у великих промислових 
центрах. При цьому провідниками нової «міської» культури були не тільки робітники — 
вихідці з різних районів Росії, але й, насамперед, представники фабричного та заводського 
керівництва — майстри, техніки й інженери. 

Втім, однозначність оцінок дещо викривлює справжню картину настроїв і сподівань, 
котрі хвилювали тоді якщо не всіх, то багатьох представників освічених верств населення 
України. І передусім тих, хто тільки вступав у самостійне життя. Серед учнівської молоді, 
особливо серед студентів вищих учбових закладів, вже на початку століття намітилося 
зростання національно-патріотичних настроїв. Українці, які народилися і мужніли в Україні, 
почали замислюватися над долею і майбутнім своєї землі. По всій імперії в університетах та 
інститутах організовувалися національно-культурницькі громадські організації — «Українські 
громади». З часом роль їх у житті студентства ставала все більшою і вони перетворилися на 
справжні об'єднання представників різних за політичними цілями, але 

близьких за ставленням до питання українського національного відродження організацій. 
«Громади» зростали чисельно, набували усталених організаційних форм, у них з'явилися 
фракції, що репрезентували різні політичні уподобання учасників. 

Дуже помітною була «Українська громада» і в Київському політехнічному інституті. За 
спогадами секретаря-скарбника і дійсного члена її ради П. Котова на початку XX століття 
«...члени «Громади» зазвичай складали 15—20% всіх учасників тієї або іншої демонстрації, 
страйку і т. д. У «Громаді» зосереджувалося до 150—200 студентів кермованих двома 
конкуруючими поміж собою фракціями: УСД (Української соціал-демократичної) і УСР 
(Української соціал-революційної), що нараховувала кожна по 15—20 членів»∗. 

Проте, як зазначає автор спогадів, склад «Громади» за політичними симпатіями «...був 
дуже різноманітний: від соціал-демократів до надмірних шовіністів». 

Такими ж строкатими, зауважимо, були й політичні уподобання «громадівців» і в інших 
вищих навчальних закладах імперії. 

Однак після 1905 року все більш помітною стала радикалізація «Громад», тож і діяльність 
їхня почала викликати все більшу увагу з боку органів політичного нагляду і розшуку. Тому-то 
і зустрічі-конференції представників українського студентства з різних регіонів країни мали 
проводитися лише нелегально. Так пройшли конференції у 1908 році в Києві й 1909 році у 
Львові, причому на останній делегати обрали і керівний орган студентських національно-
патріотичних об'єднань — Центральне Інформаційне Бюро, яке знаходилося в Києві. 

Задачі, що їх відтоді ставили перед собою «громадівці», цілком зрозумілі з анкет, які 
поширювалися серед студентства. Деякі з питань, вміщених у цих анкетах, промовляють самі за 
себе (стиль і особливості мови збережені): 

— «...чи признаєте (ви) українську націю за самостійну, окрему? 
— чи признаєте ви, що потреби українського народу може задовільнити місцеве 

самоврядування, чи може разом з цим Україні потрібна автономія?..» та інші. 

                                                 
∗ КПІ і Київський сільськогосподарський інститут XXV років. 1898— 1923 // Ювілейний 

збірник. - К., 1924 - С XXIX. 



 

 601 

Не треба, мабуть, пояснювати, що за тогочасного ставлення офіційної влади до України та 
її національного відродження позитивна відповідь на будь-яке з подібних запитань автоматично 
переводила людину до розряду підозрілих, або неблагонадійних. Тому й чергова конференція, 
яку Центральне Інформаційне Бюро вирішило провести навесні 1911 року, готувалася в режимі 
суворої конспірації. 

Організаційні питання були покладені на невеличку групу студентів Київського 
політехнічного інституту й університету св. Володимира. Робота ця була дуже непростою, 
оскільки за короткий час організатори мусили зв'язатися з усіма відомими їм українськими 
осередками не лише вищих учбових закладів Києва, а й Харкова, Одеси, Катеринослава, 
Петербурга, Москви, Ярославля, Томська, Риги, навіть Варшави й Дерпта. Певна річ, зв'язок 
здійснювався через звичайне листування... Треба зауважити, що більшість адресатів, на чиї 
імена Оргкомітет надсилав свої листи-запрошення, перебували, як особи неблагонадійні, у полі 
зору поліцейських органів, отож і листування їхнє, якщо й не» завжди перелюстровувалося, то, 
в усякому разі, знаходилося під певним контролем. Зрозуміло, що поява у піддоглядних нових 
кореспондентів викликала у представників місцевих органів політичного розшуку небажану для 
активістів «Громадівців» увагу. І незабаром влада вже досить багато знала про захід, який 
готувався у Києві. Знала навіть деякі адреси, адже їх вказували у своїх листах самі організатори 
конференції — для відповідей про згоду або незгоду того чи іншого студента взяти участь у 
акції. Цікаво, що завдяки цьому київські жандарми перше повідомлення про конференцію 
отримали не від власних агентурних джерел, а від колег з Петербурга. Відразу за господарями й 
мешканцями квартир-поштових скриньок було встановлено стеження.  

Делегати почали з'їжджатися наприкінці березня. Деякі з них прибували до Києва з 
власними «хвостами», причому зайдешні філери прямо тут, на вокзалі, передавали свої об'єкти 
місцевим професіоналам, а ті вже супроводжували студентів до місць їхнього зібрання. Шпики 
фіксували всі переміщення своїх підопічних і тих, хто до них приєднувався, аж до будинку № 
104 на вулиці Борщагівській на Шулявці, де мешкав тоді студент-політехнік і одночасно 
головний редактор часопису «Літературно-науковий вісник» Сергій Веселовський, який 
здійснював керівництво усіма підготовчими заходами. Квартиру цю не минала більшість 
прибульців і через це жандарми зробили висновок, що конференція розпочнеться саме тут. 

На Борщагівську почали сходитися наряди й через деякий час будиночок, де радилися 
студенти, був оточений, а потім і заблокований поліцією. Того ж таки вечора почалися арешти і 
в інших місцях. Жандарми і поліцейські затримували всіх, хто колись потрапив у поле їхнього 
зору і приводом для арешту в ті дні могла стати будь-яка безневинна брошура на кшталт ле-
гально виданого українського пісенника. Дійшло навіть до того, що наступного дня на вулицях 
почали хапати студентів, чия зовнішність просто видавалася жандармам підозрілою. Всіх за-
триманих звозили в «участки» різних поліцейських округів Києва, там допитували і когось 
відпускали, а когось препрово-джували до Лук'янівської в'язниці. 

Слід зауважити також, що нічого особливо крамольного виявити у затриманих 
жандармам не вдалося. Інакше й бути не могло, по-перше, через надзвичайну обережність 
Веселовсько-го, яку відзначали всі, хто з ним співпрацював, а, по-друге, тому, що конференція 
мала розпочатися лише за три дні і не на Борщагівській, 104, а в будинку на вулиці Дачній, де 
жили ак-тивісти-»громадівці» і теж студенти-політехніки, брати Чижев-ські. 

До речі, деякі з делегатів, прибулих з інших міст, перед тим, як іти до Веселовського, 
заходили й до Чижевських, але їхня оселя відчутних підозр у філерів не викликала. 

І все ж таки, попри брак прямих доказів щодо «злочинних» намірів затриманих молодих 
людей, опосередкованої інформації про їхні плани в поліції було вдосталь. Тому за якийсь час 
досить багато затриманих учасників конференції опинилися в одній великій камері 
Лук'янівської в'язниці. Після короткого «прощупування» сусідів (а сиділо там ще двоє 
«політичних» молодих робітників), студенти вирішили провести засідання конференції в 
найбезпечнішому в цій ситуації місці — прямо в камері. Як згодом писав її учасник, обраний 
головуючим на засіданнях, історик Осип Гермайзе: «Провалена» конференція дістала змогу 
одбути свої наради в умовах, позбавлених будь-якої небезпеки — в тюрмі. Вирішено було, що 
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це буде нарада делегатів, постанови якої можна буде ствердити референдумом, або якимось 
іншим способом»∗. 

Відкрив конференцію доповіддю «Оцінка сучасного моменту» Сергій Веселовський. 
Оскільки до виступу цього він готувався ще на волі заздалегідь і, завдяки вже згаданій 
обережності, всі свої записи знищив (або й не робив їх зовсім), говорити без довідкових 
матеріалів перед очима йому було неважко, хоч уся доповідь і була насичена фактами, 
статистикою й завершувалася логічно вибудуваними висновками. 

«Українська молодь, — доводив доповідач, — і власне, українське студентство веде перед 
в українському русі і, ..головним чином, коли не виключно, серед студентів формуються ідеї 
революційної боротьби і готується план української політики...». Ця думка стала лейтмотивом 
всієї конференції, хоч і були серед делегатів представники всіх напрямків революційно-
визвольного руху — від українських соціал-демократів до тих, хто відстоював радикально-
національні ідеї. Втім, в'язням вдалося дійти згоди з цілої низки питань. Так, функції Централь-
ного Інформаційного Бюро «Громад» було передано Київському Бюро, завдяки чому вдалося 
зберегти центр студентського українського руху... 

Конференція ця стала останньою всеукраїнською конференцією аж до  1917 року, хоч 
спроби зібратися активісти студентського руху робили ще неодноразово. Делегати її були 
засуджені, більшість — до трирічного заслання. Проте всі вони вже 1913 року були звільнені за 
амністією. У спогадах їхніх залишилася пісня, складена в Лук'янівці: 

«...Ой панове, горе, горе 
Присно і навіки 
Од шпиків нема де дітись, 
Хоч світ і великий. 
У весняну тиху нічку, 
Як зорі засяли, 
Січ Шулявську знамениту 
Шпики облягали. 
І шановні редактори 
Органів вкраїнських 
І не — київські студенти 
Сіли в бест російський. 
А за ними українське 
Молоде лицарство 
Без борні пішло нещасне 
В сліз і суму царство...»  
 
Зауважимо, що серед учасників конференції, окрім Сергія Веселовського, студента-

політехніка і редактора «Літературно-наукового вісника», був ще один редактор — газети 
«Віче», — і теж студент, тільки Комерційного, Валентин Галевич. Звідси і згадка в пісні про 
«шановних редакторів». 

Насамкінець не можна не сказати, хоч і побіжно, про подальші долі двох основних 
організаторів конференції «грома-дівців» 1911 року — Сергія Веселовського і Осипа Гермайзе. 

Сергій Веселовський після амністії 1913 року повернувся до навчання й роботи в 
«Громаді» КПІ, у 1915 році блискуче закінчив інститут і був залишений при кафедрі 
сільськогосподарської економіки, невдовзі став її професором. У 1917 році був членом Президії 
і навіть заступником голови Центральної Ради. У 1918 році як генеральний консул представляв 
інтереси Української Держави у Петрограді. А в 1920 році він повернувся до Київського 
політехнічного інституту, очолив його Організаційну Раду і Правління, а згодом став і його 
ректором. Зі створенням   самостійного   Київського   сільськогосподарського 

                                                 
∗ Термайзе О. З революційної минувшини Києва // Київ та його околиці в історії та 

пам'ятках. — К., 1926. — С. 426. 
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інституту в 1922 році перейшов туди для роботи на науково-дослідній кафедрі 
сільськогосподарської економіки, завідувачем якої залишався до 1929 року. Водночас був 
професором по курсу економіки сільського господарства у Київському ветеринарно-
зоотехнічному інституті. 

Чи треба говорити, що такий фах, та ще й набутий до 1917 року, та ще й у людини з таким 
(!) минулим був для радянської влади на початку 30-х років злочином, що не потребував до-
даткових доказів. Сергія Веселовського почали переслідувати. Ніякі пильність та обережність, 
про які згадували всі, хто знав Сергія Феофановича, вберегти від слуг режиму не могли. Він був 
репресований, згодом, за деякими даними, йому вдалося виїхати за кордон. На еміграції він і 
провів другу частину свого життя... 

Осип Гермайзе після революції 1917 року активно займався історією українського 
революційного руху, був обраний до Всеукраїнської Академії Наук, де працював секретарем її 
історичної секції і керівником Археографічної комісії, став професором Київського інституту 
народної освіти. Багато працював з архівами царської охранки і написав, можливо, найкращу з 
історичних монографій, присвячених політичним організаціям в Україні початку XX століття, 
— «Нариси з історії революційного руху на Україні». Саме йому ми завдячуємо тим, що до на-
шого часу дійшли подробиці конференції українського свідомого студентства, що відбулася 
1911 року. 

Певна річ, що дослідника з подібними науковими уподобаннями влада теж залишити на 
волі не могла і в 1929 році він разом з відомим українським істориком і літератором Сергієм 
Єфремовим та багатьма іншими представниками національної інтелігенції був заарештований, а 
згодом і засуджений у справі «Спілки визволення України» на 6 років. Ув'язнення відбував у 
Ярославлі й на Соловках, а після відбуття покарання був оселений в Саратові, де невдовзі його 
знову заарештували. Подальша доля невідома... 

Дмитро  Стефанович  
Шулявка та Жовтневий район в історії Києва 

Киев «КИЙ» 2001. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
ПИМОНЕНКО МИКОЛА КОРНИЛІЙОВИЧ. ДО 150-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

 
 
Проглядаючи список викладачів, які працювали в Київському  

політехнічному інституті на початку ХХ століття, не можна не 
звернути уваги  на прізвище людини, котра, здавалося б, не мала 
жодного стосунку до техніки та природничих наук, – художника 
Миколи Пимоненка.  

Дійсно, що міг викладати в технічному виші видатний 
український живописець, роботи якого вже тоді були представлені в 
колекціях багатьох російських і європейських музеїв та приватних 
зібраннях, видатний майстер побутового жанру і цікавий портретист, 
багаторічний член Товариства пересувних виставок і академік 
Імператорської Академії мистецтв?  

Звісно, малювання! Курс малювання був обов'язковим насамперед при підготовці 
інженерів будівельних спеціальностей. А відділення, що готувало таких інженерів (воно так і 
називалося – інженерне), було одним із перших чотирьох, які були відкриті в Київському 
політехнічному інституті під час його заснування. Утім малювання, чи, точніше, технічне 
рисування, було обов'язковим предметом і для майбутніх інженерів-механіків – не забуваймо, 
що фахівців промислового дизайну в ті часи ще не існувало, тож питаннями зовнішніх та 
ергономічних характеристик своїх конструкцій тодішні розробники нової техніки опікувалися 
самотужки. І дуже показово, що для того, аби студенти мали змогу якомога краще засвоїти ази 
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образотворчого мистецтва,  перший ректор КПІ Віктор Кирпичов запросив для роботи в 
інституті одного з найвідоміших українських живописців, який, до того ж, мав величезний 
досвід викладання. 

Свою педагогічну біографію Микола Корнилійович Пимоненко розпочав у ранній 
молодості, ще в роки власного навчання. І не переривав цієї діяльності до останніх днів життя. 

Але все по порядку. 
Він народився 9 березня (21 за ст. стилем) 1862 року на мальовничій околиці Києва 

Пріорці. Його батько – Корнилій Данилович Пимоненко мав невеличку іконописну майстерню і 
займався різьбленням по дереву. З одинадцятирічного віку майбутній художник їздив з батьком 
по ближніх містечках і селах, де старший Пимоненко споруджував олтарі й робив розписи 
церков. Ці поїздки прилучали до батькової роботи і, водночас, дарили ті перші враження, що 
визначають світосприйняття людини на все життя. Для молодшого Пимоненка вони стали 
живильним джерелом любові до рідної землі та її людей, сформували той особливий 
український погляд, завдяки якому його твори надзвичайно легко можна відрізнити від робіт 
інших його сучасників. Пимоненко – дуже національний художник. І як не повірити у мудрість 
долі, якщо згадати, що навіть день його  народження збігається з днем народження Тараса 
Шевченка!.. 

Його справжнє навчання мистецтву розпочалося в одній з 
київських іконописних майстерень. Але вчився він там не довго: там 
його якось помітив Микола Мурашко – засновник і беззмінний 
керівник Київської рисувальної школи, яка проіснувала з 1875 до 
1901 року, і невдовзі юний Пимоненко став її учнем. Але це легко 
написати – «невдовзі став». Насправді все було дуже нелегко: 
грошей на навчання у батька не було, тож долю надзвичайно 
талановитого юнака спільно вирішували Мурашко і один з головних 
меценатів школи Іван Терещенко. Та хлопця прийняли і звільнили 
від плати за навчання.  

Тут слід хоча б побіжно згадати про цей навчальний заклад. Київська рисувальна школа 
стала першою художньою школою в Києві. Певна річ, приватною, бо у тодішньої (як, утім, і 
теперішньої) київської влади ані бажання займатися питанням художньої освіти молоді, ані 
взагалі цікавості до української культури не було. Ініціатором створення такого навчального 
закладу виступив учорашній студент Імператорської академії мистецтв, який майже перед 
самим закінченням навчання змушений був покинути Петербург через погіршення стану 
здоров'я, Микола Мурашко. Школа почала працювати на приватній квартирі Мурашка, а вже за 
рік отримала визнання Міністерства народної освіти. Її підтримали колеги Мурашка: навчальні 
посібники, картини та етюди відомих російських майстрів живопису та власні роботи почали 
надсилати Іван Крамськой, Григорій Мясоєдов, Костянтин Маковський, Ілля Репін, Василь 
Полєнов, Архип Куїнджі, Володимир Орловський та інші відомі митці. Доволі швидко школа 
стала справжнім центром художнього життя не лише Києва, а й великої частини Південно-
Західного краю, як тоді називали Україну. Тут було створено чудовий шкільний музей 
живопису і графіки, її керівники організовували і брали участь у підготовці міських художніх 
виставок тощо. Окрім ґрунтовної підготовки з рисунку та живопису, учні 
школи Мурашка отримували й загальні знання: до програми навчання 
входили пластична анатомія, історія мистецтв, література тощо.  

Пимоненко став відвідувати Рисувальну школу 1878 року і зразу 
проявив себе як один із найталановитіших учнів. Тож уже за рік він став 
допомагати педагогам: йому довірили вести заняття з малювання з учнями 
молодшої групи. А ще за два роки він склав при Київському навчальному 
окрузі іспит на звання вчителя малювання в нижчих загальноосвітніх 
навчальних закладах. Його екзаменаційні роботи були надіслані до 
Петербурзької Імператорської академії мистецтв, де вони були визнані 
такими, що дозволяють присвоїти їх авторові це звання. 
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Наступного, 1882 року Пимоненко вступив до Академії мистецтв як вільнослухач. Дуже 
швидко він пройшов перші класи (курси) навчання – гіпсових голів, гіпсових фігур і був 
переведений до натурного. Його однокашниками по натурному класу стали Валентин Сєров, 
Михайло Врубель, Сергій Васильківський.  Утім через хворобу легенів, яка розвинулася у нього 
через «недружній» для багатьох вихідців з України клімат «Північної столиці» і серйозні 
матеріальні нестатки, він змушений був покинути навчання і повернутися до Києва. Тут був 
його дім, тут на нього чекали викладацька робота в Рисувальній школі й власний творчий шлях. 
Тож він повернувся додому і став працювати у школі Мурашка. Серед його учнів – такі відомі 
згодом митці, як Сергій Костенко, Олександр Мурашко, Фотій Красицький, Григорий 
Світлицкий та інші. Відомо, що його класи відвідувала зовсім юна тоді Леся Українка. 

Першою своєю самостійною картиною Пимоненко вважав «Гальорку», написану 1885 
року. Її герої – звичайні люди, які не мають грошей на місця в партері, але палко люблять 
мистецтво. Хоча картина ще була не позбавлена деяких недоліків, насамперед у рисунку та 
занадто прямолінійній подачі образів, вона визначила подальший творчий шлях її автора і його 
симпатії у виборі героїв – значна кількість його полотен тематично, композиційно та ідейно 
відповідають соціально-художнім принципам передвижників з їх вірністю правді життя і гостро 
негативним ставленням до хвороб суспільства. З початку 90-х років ХІХ століття він почав 
брати участь й у виставках Товариства пересувних художніх виставок (рос. передвижных, бо 
вони експонувалися в багатьох містах імперії, звідси і загальне визначення членів Товариства – 
«передвижники». Прим. авт.) – найпопулярнішого художнього об'єднання Росії кінця ХІХ – 
початку ХХ століть, а в 1899 році став його членом.  Через це, до речі, згодом дехто з 
дослідників звинувачував його в надмірному побутовизмі та соціальній зашореності (правду 
кажучи, до певної міри притаманній деяким адептам передвижництва). Проте саме завдяки 
участі в діяльності та виставках Товариства роботи Пимоненка швидко набули надзвичайної 
популярності по всій країні. Причому люди знали його картини не лише по виставках, але й по 
репродукціях, які друкувалися в журналах і на окремих листівках.  

Попри таку відомість, усе своє життя Пимоненко наполегливо вдосконалював свою 
майстерність.  Його дружина Олександра (до речі, донька його вчителя в Академії Володимира 
Орловського) згадувала: «Він завжди носив з собою маленьку скриньку з полотном, пензлями й 
фарбами та альбомчик з олівцем». Варто зауважити, що видатний художник Орловський 
виступав проти передвижницької «тенденційності», був прибічником академічної школи 
романтичного пейзажу, але водночас де в чому наслідував  французьких барбізонців. Утім, 
попри протиріччя у поглядах на роль і завдання мистецтва, стосунки Пимоненка з тестем були 
надзвичайно приязними. Дружба збагачувала обох: з роками Орловський поступово відходив 
від суворого академізму, а Пимоненко – суттєво розширив зображувальні засоби і збагатив 
свою палітру. Спілкування двох видатних майстрів було надзвичайно тісним: улітку 1897 року 
академік Орловський залишив Петербург і переїхав до рідного йому Києва, де купив садибу, в 
який добудував ще й флігель для сім'ї Пимоненко (садиба ця по вулиці Гоголівській, 28 
збереглася дотепер, на дверях будинку висить меморіальна 
дошка). 

Пимоненка інколи називають  «співцем українського села». 
І це, безумовно, правда. Дитячі враження від поїздок з батьком, 
любов до рідного краю знайшли відображення в багатьох його 
жанрових творах, присвячених повсякденному життю, радощам і 
турботам простих людей. Більша частина цих робіт була написана 
під Києвом у Малютинці, де художник з сім'єю жив щоліта і де 
обладнав собі майстерню. Його «Весілля в Київській губернії» 
(1891 р.), «Свати» (1893 р.), «Ворожіння» (1893 р.), «Біля колодязя (Парубки)» (1894 р.),  «На 
ярмарку» (1898 р.), «Брід» (1901 р.), «Гусі, додому!», «Суперниці. Біля колодязя» (1909 р.), 
«Гопак» та багато інших є яскравим свідченням його закоханості в Україну та глибокого знання 
повсякденного життя людей праці. Тонкий ліризм, яким пронизаний кожний мазок майстра, 
видає щиру любов до своїх героїв. До речі, останнє з перелічених полотен у 1909 році було 
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придбане Лувром, а Микола Пимоненко був за цю картину удостоєний золотої медалі Салону 
де Парі Товариства французьких живописців. Не цурався він й історичних мотивів: його погляд 
на минувшину – немов народна пісня про  козаків.  

Утім, творча спадщина Пимоненка є значно ширшою за утверджену в свідомості багатьох 
любителів мистецтва схему. Він чудово писав і міські мотиви – варто згадати лише його 
«Зустріч з земляком» (1908 р.), варіанти 1897 і 1908 рр. «Київської квіткарки»,  повний поезії 
«Вихід з церкви в Страсний  четвер», «Бесіду» та інші роботи. Проте, на жаль, навіть в основній 
експозиції Національного художнього музею України з 12 картин лише 2 – це міські сюжети. 
Точніше, київські, бо все своє життя Пимоненко прожив у Києві.  

А були ж і абсолютно чарівні, повні любові портрети дітей і дружини, простих селян і 
відомих киян. А ще – чудові графічні ілюстрації до поем Т.Шевченка, малюнки до інших 
книжок. Не слід забувати й того, що Пимоненко був одним з тих київських художників, які в 
1890-х роках брали участь у розписах Володимирського собору в Києві. Він виконав образи  
Святої Анни і Миколи Мірлікійського та деякі образи на фронтоні. У 1897 році він отримав за 
ці розписи орден Святої Анни ІІІ ступеня.  

Від картини до картини вдосконалювалася його техніка – 
щоденні спостереження за життям, робота на пленері пліч-о-пліч 
з Орловським напоювали його живопис повітрям, сонцем і 
радістю життя. Тесть дивувався багатогранності обдарування 
Пимоненка і, за спогадами дружини, називав його «комплексом»  
за те, що той однаково чудово писав людей, пейзажі, квіти, 
тварин, тобто, –  весь оточуючий його світ. Його роботи не 
лишалися непоміченими, їх охоче брали на виставки в Берліні, 
Парижі, Лондоні, Мюнхені. Окрім Товариства пересувних 
виставок, він став ще членом Товариства південноросійських художників, Товариства 
мюнхенських художників і Паризького інтернаціонального союзу мистецтв та літератури. А в 
1904 році Рада Імператорської Академії мистецтв «за известность на художественном 
поприще» присвоїла Миколі Пимоненку звання Академіка живопису.  

Водночас Микола Пимоненко не припиняв педагогічної діяльності. До початку 1901 року 
він був викладачем Рисувальної школи, а після її закриття став штатним викладачем малювання 
Київського політехнічного інституту, в якому пропрацював до самого кінця свого життя. У КПІ 
він користувався великою повагою: за довголітню службу в актовому залі інституту навіть був 
вивішений його портрет «у повний зріст». Утім, попри нагороди, звання і славу,  він завжди 
залишався дійсно народним художником, автором сотень картин, які представили світові його 
рідну Україну та її народ. 

Помер Микола Пимоненко 26 березня (8 квітня) 1912 року. Мистецька спадщина, яку 
залишив по собі цей невтомний трудівник, – величезна. Значна кількість його полотен і 
малюнків зберігається в Національному музеї мистецтв України – не лише, звісно, в основній 
експозиції, але й у запасниках. Нині з нагоди стоп'ятдесятирічного ювілею Майстра готується 
велика виставка цих робіт. Відкриття її заплановане на друге півріччя цього року. Впевнений, 
що байдужим вона не залишить нікого.  

Дмитро Стефанович 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 
 
 



 

 607 

ВІДКРИТТЯ МАЛОГО СПОРТИВНОГО ЯДРА 

2 вересня в Національному технічному університеті 
України «Київський політехнічний інститут» відбулася 
небуденна подія. В самому центрі університетського кампусу 
відкрилося Мале спортивне ядро – стадіон зі штучним 
покриттям, на якому вже розпочалися  заняття з фізичної 
підготовки, організовуватимуться культурні заходи, а 
спортсмени зможуть проводити тренування і змагання з футболу, 
легкої атлетики та інших видів спорту. Стадіон має трибуни, які 
вміщують 3000 глядачів. Наступним кроком має стати обладнання його сучасним електронним 
табло. Варто зауважити, що Мале спортивне ядро розташоване неподалік від студентських 
гуртожитків, тож можна не сумніватися, що політехніки, які захоплюються спортом, у часи 
дозвілля не оминатимуть його своєю увагою.  

А поки що на зеленому полі вишикувались керівники 
університету та почесні гості: голова Комітету фізичного 
виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України В’ячеслав Гамов, заступник голови Державної 
служби молоді та спорту України Вадим Сисюк, голова 
Солом’янської районної державної адміністрації Іван Сидоров, 
заступник голови Київської міської організації Профспілки 
працівників освіти і науки України Олександр Трофименко та депутат Київради випускник КПІ 
Дмитро Андрієвський. 

– Для мене це стало майже звичним – щороку відкривати нові спортивні споруди в КПІ. І 
це дуже добре, – наголосив у своєму привітальному слові В’ячеслав Гамов. – Це означає, що в 
університеті дбають не лише про навчання, але й про здоров’я студентів!  

Після розрізання символічної червоної стрічки і оголошення Малого спортивного ядра 
відкритим ректор НТУУ «КПІ» Михайло Згуровський вручив Почесні грамоти Вченої ради 
університету тим, без кого ця подія не відбулася б, – головному інженерові університету Петру 
Ковальову, начальнику РБК Виробничо-експлуатаційного комбінату Олександру Зайцеву та 
начальнику механічної дільниці ВЕК Виробничо-експлуатаційного комбінату університету 
Юрію Богданову. Подяки ректора отримали також директор МПП «Рівень» Леонід Яковлев, 
директор ТОВ «Спеціалізоване управління №630» Андрій Чуприна та група працівників 
Виробничо-експлуатаційного комбінату університету.  

Звичайно, відкриття нового стадіону мало закінчитися якоюсь спортивною подією. І 
організатори не обманули очікувань численних глядачів. На поле вийшли футбольні команди 
ветеранів КПІ і ФК «Динамо». Перший удар по м’ячу зробив ректор Михайло Згуровський, а 
потім на газоні закипіла справжня футбольна баталія. Перший гол у ворота динамівців забив 
гравець команди КПІ, але потім фортуна відвернулася від політехніків. У напруженій 
безкомпромісній боротьбі перемог досвід професіоналів: відомі всьому світові ветерани 
київського  «Динамо» виграли у ветеранів Київської політехніки з рахунком 4:2. Проте дуже 
вже розчарованих програшем, здається, не було. Це той самий випадок, коли кажуть 
«перемогла дружба». І, додамо, любов до спорту. Тим більше, що маючи таку базу, команда 
ветеранів матиме змогу тренуватися інтенсивніше й колись узяти реванш у своїх сьогоднішніх 
суперників.  

Дмитро Стефанович 
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АВІАКОНСТРУКТОР КОСТЯНТИН КАЛІНІН 

Портрет Костянтина Олексійовича Калініна займає почесне місце в 
галереї славетних випускників Київської політехніки. Займає по праву. Та, 
на жаль, не всі пам’ятають сьогодні, чим саме уславилася ця людина. Втім, 
дивуватися цьому не варто, бо авіаконструктор Калінін був безпідставно 
репресований і наприкінці тридцятих років минулого століття розстріляний. 
Тож і від його імені впродовж довгого часу залишалася лише одна – перша – 
літера в типах розроблених ним літаків, які немов ті робочі конячки 
перевозили пасажирів на всіх повітряних трасах колишнього Радянського 
Союзу.  

Потім їм на зміну прийшли інші лайнери, сучасніші і досконаліші, в 
яких колишні калінінські “ноу-хау” використовувалися вже як тривіальні інженерні рішення, 
згодом ще новіші. І все ж таки, ім’я це повернулося із небуття. 

...20 квітня 1925 року в Києві були підписані акти про успішне закінчення державних 
випробувань нового пасажирського літака К-1. Він був визнаний придатним для використання у 
Цивільному повітряному флоті країни як такий, що повністю задовольняє всім вимогам, які 
ставляться до пасажирських машин. Напередодні 1 травня під пілотуванням льотчика-
випробувача київського авіаремонтного заводу “Ремповітря-6” Станіслава Коссинського цей 
літак здійснив свій перший успішний дальній переліт за маршрутом Київ-Харків-Москва.  

Цікаво, що літак К-1 був побудований, сказати б, “явочним 
порядком”. Невеличка група молодих інженерно-технічних 
працівників, які працювали на “Ремповітрі-6” у вільний від основної 
роботи час під керівництвом конструктора і, водночас, студента КПІ, 
колишнього льотчика Костянтина Калініна, з ентузіазмом взялася за 
розробку нового пасажирського літака. Невдовзі до них приєдналися і робітники. Креслення, 
розрахунки, деталі й вузли майбутнього літака робилися вечорами і по вихідних днях. Перші 
випробування – на полі біля заводу, який тоді розташовувався на розі Брест-Литовського шосе 
(тепер – проспект Перемоги) і вулиці Гарматної. Робота для підприємства була позаплановою, 
бо основним його завданням було відновлення літаків застарілих, по-більшості іноземних 
марок. І все ж таки заводчанам вдалося створити машину настільки вдалу, що вона відразу 
пішла у серію, щоправда замовлення на її випуск отримав не київський завод, а авіамайстерні 
“Укрповітряшляху” в тодішній столиці України Харкові. 

У конструкції К-1 було реалізовано кілька нових ідей, що пізніше стали класичними: 
вперше в СРСР каркас фюзеляжу зробили фермовим, зварним зі сталевих труб, крила кріпилися 
без допомоги дротяних розчалок, для обшивки передньої частини фюзеляжу і пасажирської 
кабіни було використано легкий, міцний і, до того ж, непідвладний корозії алюміній. З повним 
навантаженням – три пасажири і льотчик – літак досягав швидкості понад 160 км/год і стелі в 3 
тис.метрів.  

Вдалі випробування літака К-1 для його конструктора збіглися в 
часі з закінченням Київського політехнічного інституту, і за якийсь час 
новоспечений інженер отримав направлення на роботу до Харкова – 
йому було доручено очолити створюване на базі вже згаданих 
авіамайстерень дослідне авіаконструкторське бюро, що незабаром 
перетворилося на перше в СРСР конструкторське бюро цивільного 
авіабудування.  

Зауважимо, що і життєвий, і, як він уже довів, професійний досвід Костянтина Калініна 
цілком відповідав завданням, які на нього покладалися. У 1925 році йому виповнювалося 36 
років. За спиною було важке сирітське дитинство: його батько, полковий писар, помер у 1892 
році, коли малюку було лише три роки, мати – в 1900 році. Російським прізвищем майбутній 
український авіаконструктор завдячував вуличному прізвиську батька – того до призову в 
армію в рідному селі дражнили “Калина-Малина” – що якийсь військовий чиновник відозмінив 
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у Калініна. Хлопець зростав у Польщі, на батьківщині матері. Екстерном закінчивши реальне 
училище, а згодом – і учительський інститут, у 1909 році він вступив до Одеського військового 
училища. В Одесі він і побачив уперше політ аероплана – під час показових виступів першого 
російського авіатора Михайла Єфімова. Відтоді ним оволоділо бажання літати. За якийсь час 
Калінін зміг домогтися направлення до Гатчинської авіашколи. У 1918 році опинився в лавах 
польської армії, але невдовзі як національно свідомий українець перейшов на бік Центральної 
Ради України. У 1919 році, розчарований політикою Директорії, він перейшов на бік Червоної 
Армії. Наступного року його прийняли до Інституту інженерів Червоного повітряного флоту ім. 
М.Є. Жуковського (тепер це – славнозвісна Військово-Повітряна Академія). Для солдатського 
сина, здавалося, відкрилася широка дорога до здійснення всіх його мрій. Однак ще за два роки 
недавнє минуле – офіцерське звання, перебування в польському війську і, особливо, у частинах 
армії УНР – далося взнаки. З Інституту його “вичистили” і Калінін був змушений покинути 
Москву. Оселився він у Києві, де йому вдалося вступити на четвертий курс Київського 
політехнічного інституту. Як і більшість тогочасних студентів, навчання він поєднував з 
роботою, результатом якої став уже згаданий літак К-1 – один з перших вітчизняних літаків для 
перевезення пасажирів і цивільних вантажів.  

У Харкові за короткий проміжок часу колектив бюро і авіамайстерень, очолюваний 
Калініним, проектує і споруджує новий удосконалений пасажирський літак К-2, потім – перший 
у світі спеціальний санітарний літак К-3. Наступний літак К-4 будувався у трьох модифікаціях – 
як пасажирський, аерофотозйомочний і санітарний. Остання модифікація у 1928 році навіть 
експонувалася на Міжнародній авіаційній виставці в Берліні, де викликала захоплення фахівців 
і здобула золоту медаль, адже до того у світовій практиці для медичних цілей літаки ще ніхто 
не обладнував. А в серпні того ж року пасажирський літак К-4 “Червона Україна”, керований 
льотчиком М.Снегірьовим і штурманом І.Спіріним, здійснив безпрецедентний переліт за 
маршрутом Харків-Москва-Новосибірськ-Іркутськ-Москва-Харків, метою якого було побиття 
рекорду СРСР на дальність польоту з комерційним вантажем, з’ясування можливості нічного 
управління по приладах при перельотах на великі відстані, перевірка можливостей 
астрономічного орієнтування з літака, визначення швидкості літака на великих дистанціях та 
ознайомлення громадськості з досягненнями вітчизняних авіаконструкторів тощо. Цей переліт 
продемонстрував видатні якості нової машини, після чого вона вийшла на повітряні траси 
“Укрповітряшляху”. 

Наступною, справді тріумфальною для КБ Калініна і 
Харківського авіабудівного заводу, який виріс з колишніх майстерень, 
стала розробка літака К-5. Машина могла перевозити окрім екіпажу 
вісім пасажирів і півтони вантажу на відстань до 800 кілометрів зі 
швидкістю у 180 км/год, а після оснащення двигуном М-17 – понад 200 
км/год. Літаки виготовлялися з недефіцитних матеріалів – дерева, фанери, труб, полотна тощо, 
могли виконувати зліт і посадку на невеличких аеродромах, були доволі простими за 
конструкцією і в пілотуванні, й значно економічнішими не лише вітчизняних, а й іноземних 
пасажирських літаків тих часів. Тож дуже швидко вони стали основними на авіалініях СРСР і в 
різних модифікаціях використовувалися до 1940 року, повністю витіснивши при цьому літаки 
іноземного виробництва. Всього Харківський авіазавод випустив 260 машин цього типу.  

Та справжнім проривом у світовій технічній думці того часу стала одна з наступних 
розробок Костянтина Калініна – великовантажний літак К-7. Цей оснащений сімома двигунами 
суцільнометалевий сорокатонний велетень був розрахований на 128 пасажирів та 29 членів 
екіпажу. К-7 був на той час найбільшим у світі літаком і, таким чином, продовжував закладені в 
“Іллі Муромці” Ігорем Сікорським традиції вітчизняного важкого літакобудування, що вже в 
наші часи були розвинені в літаках КБ Олега Антонова “Антей”, “Руслан” і “Мрія”. Утім, на 
жаль, рівень розвитку тогочасної промисловості не дозволив поставити літак на серійне 
виробництво і він залишився лише яскравою сторінкою в історії авіації. 

...Глядачі традиційного авіаційного параду 1937 року в Тушино вибухом вигуків і 
оплесків зустріли дивну Жар-Птицю, яка гордовито пропливала над їхніми головами в синьому 
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літньому небі. Це був розмальований в химерні кольори літак, абсолютно незвичайний за своїм 
видом. Він не мав ...хвоста. На місці хвоста була влаштована кабіна-башта кормового стрілка. 
Фюзеляж виступав за обріз задньої кромки великого і широкого трапецієподібного крила, 
консольні частини якого закінчувалися вертикальними кілями. Експериментальна машина була 
спроектована конструкторським колективом Костянтина Калініна і доводила, що після певного 
доопрацювання літаки, побудовані за схемою безхвостки, можуть стати грізними 
бомбардувальниками, що мають захист задньої напівсфери від атак винищувачів кращий, ніж у 
бомбардувальників, спроектованих за звичайною схемою. 

Ще однією експериментальною конструкцією став висотний ракетний літак К-15, що, як 
вважають фахівці, впритул наблизився до подолання надшвидкостей та сил земного тяжіння. 

Паралельно з роботою в КБ багато часу Костянтин Калінін віддавав організації, а згодом 
– і роботі новоствореного Харківського авіаційного інституту, в якому став першим завідувачем 
кафедри конструкцій літаків. Одним з найвідоміших його учнів був визначний український 
авіаконструктор Йосип Непман, який після переведення Калініна до Воронежа змінив його на 
посаді і завідувача кафедри, і головного конструктора Харківського авіазаводу.  

І все ж таки ані талант, ані заслуги перед державою, ані навіть проекти нових і так 
потрібних країні літаків не врятували К.Калініна від чергової хвилі репресій, яка накрила його 1 
квітня 1938 року. Після арешту йому пригадали все: і юнкерське училище в Одесі, і офіцерське 
звання, і службу у військах Центральної Ради, і навіть вигнання з Інституту інженерів 
Червоного повітряного флоту ім. М.Є. Жуковського. Пригадали, та ще й додали до всього цього 
звинувачення у шпигунстві і шкідництві. Звинувачення тим більше необґрунтовані й образливі, 
що всі свої сили і здоров’я конструктор віддавав служінню своїй справі і своїй країні. Навіть до 
сьогодні в різних джерелах подаються різні дати його загибелі. Найбільш імовірним 
вважається, що після знущань і тортур він був розстріляний 27 жовтня 1938 року в підвалах 
Воронезької тюрми НКВС. І відоме всьому світові ім’я Калініна на його Батьківщині на довгі 
роки було піддано забуттю... 

Apr 13, 2007 || Автор: Дмитро Стефанович 
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ІВАН ЛЕ – ПЕРШИЙ РЕДАКТОР “КИЇВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІКА” 

 
Значну роль у завершенні формування сучасної української 

літературної мови відіграли українські письменники доби радянської 
українізації першої третини ХХ століття. Цю думку в “Історії 
української літературної мови” відстоював відомий усьому світові 
вчений, загальновизнаний авторитет в україністиці, релігійний діяч, 
професор Іван Огієнко (Митрополит Іларіон), який більшу частину 
свого життя прожив в еміграції і великими симпатіями до Радянської 
влади не відрізнявся. 

Тож на визнанні цього факту серйозні західні мовознавці 
сходилися навіть зі своїми радянськими колегами, поглядів яких на 
інші процеси, що відбувалися в українській національній культурі, 
зазвичай і на дух не сприймали.  

До цього слід, напевне, додати, що й традиції сучасної української журналістики також 
закладалися в ті роки.  

Не останнє місце в когорті тих, хто долучився до цих процесів, належить Іванові Ле. А 
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” пам’ятає 
його ще й як свого випускника і першого редактора газети “Київський політехнік”.  
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Іван Леонтійович Мойся (незвичне для українця прізвище Ле насправді було псевдонімом 
письменника) став студентом Київської політехніки на початку двадцятих років. За плечима у 
нього був серйозний життєвий досвід (адже народився він у 1895 році в родині безземельного 
грабаря-заробітчанина в селі Мойсенці на Черкащині), роки важкої праці, війна і революція. 
Власне, можливість здобути вищу освіту він отримав у тому віці, коли люди іноді вже 
вважаються зрілими фахівцями в обраній галузі. Щоправда і він тоді починав уже 
користуватися деякою популярністю як один з молодих письменників, що подають неабиякі 
надії. Але вабила й омріяна поколіннями селян і робітників професія інженера. Тим більше, що 
свою трудову діяльність він починав на будівництві шляхів, старанно і наполегливо освоював 
усі премудрості професії, і навіть попри те, що не мав спеціальної освіти, був призначений 
десятником, а згодом – і техніком дільниці. Тож про принади і складності інженерного фаху 
знав не з чужих вуст.  

За плечима Івана Ле була й участь у Першій світовій та громадянській війнах. Призваний 
у 1915 році рядовим солдатом, він зустрів революційні бурі унтер-офіцером – старшим хіміком-
інструктором команди “особливого призначення” нової для тодішньої російської армії частини 
хімічного захисту.  

Як пізніше згадував Іван Ле в автобіографічній повісті “Борозною віку”, військова служба 
стала для нього своєрідним “коледжем”. Особливо коли був відкомандирований до 
новостворюваної частини хімзахисту. Адже команди хіміків формувалися в основному з 
освічених, інтелігентних людей – вчителів, лаборантів, учорашніх студентів, агрономів, 
техніків, були навіть художники. Та й вишкіл проходили в Петрограді, завдяки чому виходи в 
місто перетворювалися на цікаві походи до театрів, на благодійні концерти в Народному домі 
та нові знайомства. Потім було перебування в діючій армії, яке дещо скоригувало “теорію”, 
отриману в навчальному батальйоні. А фронтові враження і досвід стали, зрештою, безцінним 
надбанням для його формування як творчої особистості. 

Слід зауважити, що писати Іван Ле почав ще до війни. Перші його публікації почали 
з’являтися ще 1913 року – в черкаській газеті “Приднепровье”. До речі, редакції цього видання 
він був зобов’язаний і своїм псевдонімом – Ле: якось її працівники не змогли розібрати підпису 
під рукописом і замість прізвища підверстали під кореспонденцією перші літери слова, яке 
слідувало за іменем автора. Після повернення з фронту він друкував свої статті, оповідання і 
навіть вірші російською та українською мовами у газеті “Золотоніські вісті”.  

Однак справжнім початком своєї професійної літературної діяльності Іван Ле вважав день 
15 лютого 1925 року, коли в газеті “Більшовик” побачило світ його оповідання “Змичка”. У той 
час він уже був студентом факультету інженерів шляхів Київського політехнічного інституту, 
на робітфак якого був зарахований у 1922 році. Проте цікавився не лише навчанням. Саме він 
став ініціатором створення “Групи молодих письменників КПІ”, до складу якої увійшли 
любителі літератури з усіх факультетів інституту. До речі, членом цієї групи став і Юрій 
Яновський – ще один майбутній видатний український письменник, дружбу з яким Іван Ле 
проніс крізь усе життя.  

Дуже багатим на події виявився для Івана Ле 1927 рік. Саме того року побачила світ його 
перша збірка “Юхим Кудря”. Крім того, 1927 року з його ініціативи було створено Київську 
філію Всеукраїнської спілки пролетарських письменників (ВУСПП). У березні вийшов у світ 
перший номер видання цього письменницького об’єднання – “Літературної газети”, редагував 
яку той-таки Іван Ле. Газеті судилося довге життя – вона і сьогодні залишається органом 
Спілки письменників України, лише трохи змінено її назву – сучасні читачі знають її як 
“Літературну Україну”. А ще за місяць вийшов друком і перший номер газети “Київський 
політехнік”, головним редактором якої також став Іван Ле.  

Так студент-“технар” і, водночас, літератор-початківець став “батьком” двох видань – 
одного художньо-критичного, адресованого любителям красного письменства, і другого, 
аудиторією якого стали майбутні інженери і вчені, на перший погляд, далекі від мистецьких 
проблем і течій. 
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Закінчуючи інститут, Іван Ле вже цілком сформувався як письменник і журналіст. Але й 
освіта, здобута ним у Київській політехніці, невдовзі стала у пригоді.  

…Упродовж перших десятиліть ХХ століття, як, власне, і сьогодні, однією з 
найгостріших київських проблем була проблема житлова. Більшість киян тіснилися по 
комуналках, обживали підвали, які до революції використовувалися як підсобні приміщення, 
знімали кутки в приватних будиночках. Для вирішення житлової проблеми у містах стали 
створюватися житлово-будівні кооперативи (житлокоопи або стройкоопи, як їх називали у 
просторіччі). Ці об’єднання, до речі, мали згідно з декретом Раднаркома від 1924 року чималі 
пільги. Тож і київські письменники у 1929 році вирішили об’єднатися в житловий кооператив, 
який гучно, але незрозуміло називався “Роліт”. Назва, за звичаєм тих років, була абревіатурою і 
розшифровувалася просто – “Робітники літератури”. Ділянка під будівництво була відведена в 
горішній частині нинішньої вулиці Б.Хмельницького. Проте, через низку організаційних і 
фінансових ускладнень будівництво розпочалося лише 1931 року. І хоча до числа пайщиків 
житлокоопа №92 увійшло кілька десятків літераторів, опікуватися питаннями спорудження 
їхніх майбутніх помешкань було довірено саме Іванові Ле. Інші письменники виконували на 
будівництві роль грубої фізичної сили, та й то тільки під час суботників, які, щоправда, 
призначалися не лише на суботи. Ле фактично був виконробом цього будівництва і успішно 
довів-таки його до завершення у 1934 році, отримавши в ньому квартиру під номером 13 (за 
кілька років до цього будинку був прибудований ще один семиповерховий корпус, стіни біля 
входу до якого рясніють нині численними меморіальними дошками). 

Утім, інженерний фах Івана Ле допомагав йому й у справах суто літературних. Бо якби не 
рік стажування в Фергані на іригаційному будівництві, читачі не отримали б дуже популярного 
свого часу “Роману міжгір’я”. Цей великий за обсягом, складно інструментований твір 
письменник розпочинав як повість про історію кохання вдало одруженої молодої росіянки і 
місцевого жителя – одного з перших узбецьких інженерів. Однак ця, дійсно непроста для того 
часу, ситуація, швидко вийшла за межі опису стосунків у любовному трикутнику “жінка – її 
чоловік – її коханий”. Характер головного героя Саїд-Алі Мухтарова, його біографія і професія, 
соціально-історичне тло подій диктували нові сюжетні лінії та виводили текст за межі 
початкового задуму. Конфлікт національно-релігійних традицій і родинного обов’язку значно 
посунувся й дав місце для широких соціальних мотивів і узагальнень. До того ж, все більше 
сторінок потребували описи будівництва, на якому працював головний герой – це диктувала не 
лише його професія, але й логіка життя. В кінцевому підсумку лірична повість перетворилася 
на роман про обводнення Голодного степу, який дехто вважає одним з первістків радянської 
“виробничої” літератури. Книга ця, звісно, не позбавлена більшості недоліків, притаманних 
тогочасній радянській прозі, що належала до, так би мовити, магістрального напрямку розвитку 
літератури, який тоді визначала і підтримувала Комуністична партія. В романі була боротьба 
прогресу з бузувірськими віджилими традиціями, конфлікт між приватними потребами героїв і 
суспільною необхідністю, і, врешті-решт, навіть викриття і знешкодження ворогів утвердження 
на Сході Радянської влади. І все ж таки, кращі сторінки “Роману міжгір’я” несли на собі 
відбиток безумовного таланту автора, картини його спостережень і життєвого досвіду. До того 
ж, він значно розширював обрії української прози, яку часом звинувачували в певній 
етнографічності й тематичній обмеженості. 

“Роман міжгір’я” мав шалений успіх, недарма ж витримав понад сорок видань і був 
перекладений більш як на десяток мов. Він одразу зробив свого автора широко відомим і 
популярним.  

...У 1940 році вийшов друком перший історичний роман Івана Ле “Наливайко”, 
присвячений обставинам і людям селянсько-козацького повстанського руху кінця XVI ст. Ті 
події не знайшли достатнього висвітлення в тогочасній історіографії, хоча й залишили слід у 
народній пам’яті. Тож роман був сприйнятий з особливою цікавістю. Це був перший з 
задуманого письменником епічного циклу історичних творів під загальною назвою “Україна”, 
до якого мали ще увійти романи “Хмельницький”, “Мазепа”, “Залізняк”, “Кармалюк”, 
“Шевченко” і “Народ”. Однак написання другого тому циклу – широко відомого згодом роману 
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“Богдан Хмельницький”, за який письменник узявся ще 1939 року, розтяглося в часі більш як на 
двадцять років.  

Уже написані розділи роману були втрачені під час Великої Вітчизняної війни. В ній Іван 
Ле як військовий кореспондент брав участь майже з перших днів. У ті роки літературна 
творчість відійшла для письменника на другий, якщо не на третій план. Ле не тільки працював 
як інструктор фронтового радіомовлення, а потім – кореспондент “Известий”, але й брав 
безпосередню участь у боях. У складі стройових армійських частин він пройшов гірку путь 
відступу від західних кордонів держави до Волги, а потім здолав і зворотній шлях – до Австрії 
та Югославії. Його численні кореспонденції, статті, нариси і новели друкувалися на сторінках 
фронтової і центральної преси, виходили невеличкими збірочками. Значно пізніше про свої 
фронтові дороги Іван Леонтійович розповів у книзі “Іспит вогнем. Нотатки військового 
кореспондента”.  

Перші повоєнні твори письменника також були присвячені його сучасникам. Але невдовзі 
Іван Ле повернувся до, можливо, головної праці свого життя. Перша книга роману “Богдан 
Хмельницький” була закінчена в 1957 році, друга – в 1963, а третя – в 1965. Окрім державної і 
політичної діяльності свого героя, його дитячих і юнацьких років, письменник ретельно 
реконструює історичний контекст того часу, причому не лише в Україні. Рівноправним героєм 
епопеї став народ, і не тільки в особі уславлених козацьких ватажків, але й в образах простих 
людей. А ще, важливою лінією роману є розгортання і хід національно-визвольної війни проти 
польсько-шляхетного поневолення. Певна річ, історична концепція добровільного розчинення 
щойнонародженої української державності в окропі Московського царства, що була покладена 
в основу роману, повністю відповідала історичним ідеологемам, які дісталися Радянському 
Союзу у спадок від Російської імперії. Та, знов-таки, в тих місцях роману, де автор відходить 
від ідеологічно вивіреної патетики, ми бачимо живих людей у реальних історичних обставинах. 

Слід визнати, що Іван Ле взагалі був “дуже радянською” людиною, і це не могло не 
відбиватися у його творчості. Але при всьому цьому, прозу Ле й сьогодні (а він пішов з життя 
майже тридцять років тому – у 1978) читають і люблять. До речі, нещодавно на одному з 
Інтернет-форумів, присвячених питанням побутування української мови в нашому суспільстві, 
я несподівано натрапив на таке признання одного з учасників з Харкова: “Якось …прочитав 
книжку Івана Ле “Наливайко” за один день. З того почалось моє українство”… 

Автор: Дмитро Стефанович 
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ПРОФСПІЛКА КПІ: ПЕРШІ СТОРІНКИ СТОЛІТНЬОЇ ІСТОРІЇ 

 
Нинішніх студентів у їх переважній більшості багатіями 

назвати важко. Початок дорослого життя зазвичай 
супроводжується якщо не злиднями, то певними нестатками. 
Особливо коли молода людина бажає бути фінансово  
незалежною від батьків, або якщо вони просто не в змозі її 
підтримувати.  

Утім, подібні проблеми хвилювали студентів і століття 
тому. Перший директор Київського політехнічного інституту 
В.Кирпичов у своєму звіті за 1898 рік писав: «Уже в першому півріччі існування інституту 
з’ясувалося, що обставина, яка лягає важким тягарем на наші вищі навчальні заклади – крайня 
злиденність великої кількості студентів, не оминула і Київський політехнічний інститут». Для 
розв’язання цієї проблеми Віктор Львович запропонував створити благодійну організацію. Вона 
стала до роботи навесні 1903 року і отримала назву «Товариство допомоги нужденним 
студентам». 
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Товариство відкрило склад навчальних посібників, гуртожиток на 30 осіб, «Бюро праці 
для підшуковування занять для студентів-політехніків». За кілька років Товариство отримало у 
своє управління і студентську їдальню. При цьому адміністрація інституту виділяла на їдальню 
лише дрова. Всі ж роботи – від найму працівників до закупівлі продуктів і ведення 
господарства – організовували і проводили самі студенти. Щодня їдальнею користувалося до 
800 осіб. 

Забезпечували члени Товариства і матеріальну підтримку своїх колег. Джерелом 
надходжень коштів на ці цілі були гроші з Державної казни, від Київської міської думи, 
різноманітних громадських організацій, пожертви приватних осіб, доходи від діяльності їдальні 
і, звісно, членські внески. До слова, серед приватних осіб, які давали гроші на роботу 
Товариства, немало було його колишніх членів – випускників КПІ. 

Товариство впродовж 9 років (з 1903 до 1912) призначало грошову допомогу студентам 
4614 разів. Зауважимо, що практично всі рішення щодо цього приймалися відкрито й жодного 
разу їхня правомірність не була поставлена під сумнів!  

З-поміж інших напрямків діяльності Товариства варто згадати про роботу вже згаданого 
«Бюро праці для підшуковування занять для студентів-політехніків». Відомо, що лише 
впродовж трьох років – з 1908 до 1912 – за допомогою цього Бюро знайшли роботу майже 800 
студентів.  

Тож з огляду на цілі й, головне, на самоврядний характер діяльності Товариства, є всі 
підстави вважати, що саме воно було прообразом сучасної профспілки студентів НТУУ «КПІ». 

Що ж до працівників Інституту, то першу спробу об’єднатися задля відстоювання власних 
інтересів вони зробили дещо пізніше – в 1907 році, створивши Товариство взаємодопомоги 
робітників і службовців КПІ. Одним з перших кроків Товариства була організація каси 
взаємодопомоги. Затим – відкриття і облаштування невеличкої бібліотеки. А потім його члени 
висунули вимогу до адміністрації інституту про збільшення зарплатні технічним службовцям. 
Вона була задоволена – платню технічному персоналу і службовцям нижчих категорій 
збільшили на 5 – 7 карбованців. Однак на цьому серйозні успіхи новоствореної організації 
закінчилися: наступні її звернення до адміністрації з вимогами про скорочення робочого дня та 
звільнення працівників від виконання робіт, які не входять до кола їх професійних обов’язків, 
успіху не мали. Не вдалося Товариству об’єднати і більшість працівників КПІ – поза його 
лавами залишилися викладачі і певна частина службовців. Тож діяло воно достатньо мляво, а з 
початком у 1914 році війни припинило існування взагалі.  

Наступну спробу створити власне професійне об’єднання працівники КПІ зробили лише в 
1917 році – вже після революції. В інституті утворилося відразу дві організації – осередок 
загальноміської профспілки «служителів і службовців» навчальних установ м. Києва та 
профспілка викладачів. Утім, попри одну й ту саму мету створення, тісні професійні й людські 
зв’язки, працювали ці організації окремо одна від одної, і в умовах безгрошів’я, безладу, частої 
зміни влад і періодичного припинення роботи інституту врешті-решт функціонування своє 
припинили.  

Лише в 1921 році в Київському політехнічному інституті нарешті було утворено 
повноцінний профспілковий комітет – осередок об’єднаної профспілки співробітників освіти 
«Робос». Назва профспілки була загальноприйнятою тоді абревіатурою, що розшифровувалася 
як «Робітники освіти». З огляду на те, що 1 вересня 1922 року на базі агрономічного факультету 
КПІ було утворено окремий Київський сільськогосподарський інститут, який упродовж кількох 
років працював в тих само приміщеннях і на тих самих площах, що і раніше, природно, що 
місцевком об’єднав профспілки обох вишів. Організація діяла під контролем нової влади, яка з 
притаманною їй тоді рішучістю зобов’язала вступити в новостворену спілку всіх, хто мав якесь 
відношення до навчання. Втім, характер її діяльності був усе ж таки далеким від політики, про 
що свідчать хоча б утворені в інститутському профкомі комісії: тарифно-нормовочна, 
культосвітня, комісія «по розподілу пайків, прозодежі та інш.» тощо. До речі, ці комісії є й 
наочною ілюстрацією тодішніх проблем співробітників КПІ, які довелося розв’язувати (а радше 
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навіть не розв’язувати, а полегшувати) профкому тих часів. Головною з них була бідність і 
відсутність найелементарніших, потрібних для життя і роботи речей.  

Між іншим, тодішня аполітичність профкому КПІ не залишилася непоміченою: його 
членам нарікали, що на засіданнях правління вони розглядали питання «виключно 
господарчого характеру або поодинокі випадки конфліктів з адміністрацією… Культробота за 
браком коштів та відсутністю потрібної ініціятиви майже не провадилась…». Які саме питання 
хвилювали інститутську профспілку, яскраво демонструє 
протокол загальних зборів Комслужу КПІ, що відбулися 30 
червня 1921 року. На порядку денному серед інших стояли 
питання  про, скажімо наприклад, заготівлю дров, про 
поліпшення матеріального побуту працівників інституту, для 
чого пропонувалося організувати при ньому шкіряну та 
миловарну артілі, про можливість розподілу між 
найнужденнішими  членами колективу залишків урожаю, 
отриманого за рік до того на інститутській станції 
випробовування сільгоспмашин і знаряддя (була тоді така при агрономічному факультеті) та 
подібні.  

Ситуація змінилася в 1923 році, що, напевно, можна пояснити насамперед тим, що 
Громадянська війна закінчилася, а разом з нею в минуле поступово почали відходити й 
багаторічні злидні воєнної пори. Нова влада почала уважніше придивлятися до профспілок. 
Тож уже на початку року профспілкова організація КПІ та КСГІ була реорганізована в 
місцевком №11 тієї ж загальноміської профспілки «Робос». До його керівних органів увійшли 
представники обох навчальних закладів. А президію місцевкому очолив викладач КПІ, відомий 
тоді авіаконструктор і популяризатор авіації, один із засновників Авіаційного науково-
технічного товариства КПІ Андрій Касьяненко. Проте питання в місцевкомі йому довелося 
вирішувати суто земні, які тоді хвилювали переважну більшість з шести сотень членів 
інститутської профспілки. Наприклад, у складі президії було створено спеціальну городню 
комісію, яка розподілила серед викладачів і працівників клапті землі вже згадуваної дослідної 
станції КПІ, що містилася на хуторі Грушки (нині це територія, обмежена вулицями 
Гарматною, Василенко, бульваром Лепсе і проспектом Комарова). Ці городи оброблялися 
почасти індивідуально, почасти – групами, в які об’єднувалися працівники інституту, й 
забезпечили в ті голодні часи значну допомогу для їхніх сімей.  Місцевком організував також 
касу взаємодопомоги, що у випадках найгострішої скрути давала й кошти своїм членам навіть 
без повернення. З огляду на невисоку платню, яку отримували працівники освіти, профспілка 
домагалася виділення для них талонів на пільгове користування комунальними послугами, 
виділяла для них талони до лазні, пільгові трамвайні посвідчення і навіть пільгові квитки до 
орендованого кінотеатру. Водночас члени профспілки – викладачі КПІ й КСГА – взяли активну 
участь у роботі з ліквідації неписьменності, організованій міською профспілкою «Робос». 
Частіше стали вони брати участь і в загальнодержавних кампаніях: у тому ж таки 1923 році 
загальними зборами профспілки  КПІ й КСГА було прийнято рішення про колективний вступ 
до Мопру – Міжнародної організації допомоги борцям революції, створеної за рішенням 4-го 
конгресу Комінтерну.    

Певна річ, партійні й державні органи не могли дозволити профспілкам працювати поза 
зоною власного контролю, тож їхня діяльність поступово набула певного, а за кілька років – і 
значного ідеологічного забарвлення. Однак справедливості заради слід визнати, що навіть тоді  
питання допомоги людині, забезпечення її повсякденних потреб і задоволення культурних 
запитів залишалися для інститутської профспілки серед найголовніших. Недарма ж разом із 
гуртками з вивчення марксизму-ленінізму тут створювалися й швацька та взуттєва майстерні, 
фабрика-кухня, спортзали; організовувалися екскурсії та туристичні походи, забезпечувалися 
можливості для літнього відпочинку студентів та викладачів і багато чого ще. Одне слово – 
займалася тим, для чого, власне, і створюються профспілки.  

Дмитро Стефанович 
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НАРОДНА АКАДЕМІЧНА ХОРОВА КАПЕЛА КИЇВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО 
ІНСТИТУТУ 

 
«Капела – співуча родина: історія хору КПІ, спогади і творчість 

капелістів». Книга з такою назвою вийшла друком у травні 2009 р. 
Вона є своєрідним автопортретом унікального колективу – Народної 
академічної хорової капели Київського політехнічного інституту, яка 
восени 2007 р. відсвяткувала 60-річчя з дня заснування.  

Історія капели почалася з того, що другокурсниця Київської 
консерваторії Лідія Падалко прийшла до КПІ концертмейстером 
ансамблю. Через два місяці вона очолила цей ансамбль, а невдовзі 
перетворила його в невеликий хор. На першу репетицію зібралося 20 
студентів. А через два роки в капелі було вже 70 учасників.  

Кілька десятиліть історії капели – це невпинний творчий пошук, 
це виступи в інституті, в будинках культури, це участь у різноманітних конкурсах, де капела 
неодмінно ставала призером або переможцем, і дуже складна робота для хормейстерів – адже 
кожні 5 років склад колективу майже повністю оновлюється.  

За 60 років змінювався не лише склад, змінювалися і керівники. В книзі є їхні спогади і 
спогади про них. Лідія Падалко, Марія Палффі, Віктор Іконник, Віталій Лисенко, Галина 
Горбатенко, Юрій Галатенко, Віктор Рудь, Руслан Бондар. Останні двоє відроджували капелу в 
1998 році, після того як її історія призупинилась. Цікаво, що, як і засновниця капели, на той час 
вони були студентами Київської консерваторії ім. П.І.Чайковського.  

«Наша кафедра культури» – так називали свій колектив учасники хору, «ми жили при 
капелізмі» – з усміхом говорять колишні капелісти. «Співочо-естетичний тур життя» – такі 
слова є у дипломах, які після закінчення інституту видавали випускникам у капелі.  

Для капелістів хор був не лише самодіяльним мистецьким колективом, а й школою життя, 
школою духовного становлення, школою колективної творчості.  

Головне місце у книзі займають спогади учасників хору – починаючи з Іди Попової, Марії 
Ушеренко, Галини Морозенко, що прийшли до нього, відповідно, у 1947, 1948, 1949 рр., і 
закінчуючи тими, хто сьогодні вчиться в КПІ і співає в капелі.  

Кожний писав про своє – і вийшла розмаїта мозаїка, яка ввібрала барви далеких повоєнних 
сорокових – п'ятдесятих, обнадійливих шістдесятих, застійних сімдесятих і далі, далі – до 
сьогодення. Це видання – біографії і долі сотень талановитих юнаків та дівчат, які не лише 
торували свою стежку в житті, а й шукали в ньому сенс, наповнювали будні енергетикою співу, 
радістю творчості, світлом дружби. У ньому – спомини про неповторну юність, вдячність 
подвижникам-учителям, залюбленість у вірних друзів.  

Капела найперше – велика співуча родина. Є в неї своя славна історія та обнадійливе 
майбутнє, свої патріархи і “немовлята”, є лідери, які досягли певних висот у житті, й ті, що 
скромно, проте з гідністю несуть горде ім'я “капеліст”. Капелісти багаті традиціями, спільною 
пам'яттю, пісенно-поетичним талантом. І доказом цього є ця книжка. Такою може похвалитися 
далеко не кожний колектив. Свої внески до неї зробили автори спогадів, присвят і пісень.  

А ще цією книгою капелісти довели, що уроки в школі колективної творчості, які вони 
пройшли в інституті й капелі, ними не забуті. Книга від початку і до кінця підготовлена самими 
капелістами. Близько ста колишніх і нинішніх учасників капели написали спогади, ще більше 
збирали фотографії та інші матеріали. Упорядники книги Сергій Цушко (він же – редактор) і 
Володимир Ігнатович – теж колишні капелісти. І кошти на видання зібрали теж серед 
капелістів.  

Книга вийшла, почала жити самостійним життям. Історія капели збагатилася ще однією 
сторінкою. Далі буде...  

В.Миколаєнко  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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НАШ ДЕВІЗ – БУТИ ПЕРШИМИ [ДОПОВІДЬ РЕКТОРА М.З. ЗГУРОВСЬКОГО НА СЕСІЇ 
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ 30.09.07] 

 
Доповідь ректора НТУУ “КПІ” академіка НАН України М.З. 

Згуровського на сесії професорсько-викладацького складу 30 серпня 
2007 року 

Шановні колеги, шановні гості наших зборів! 
Через декілька днів університет вступає в ювілейний, уже сто 

десятий навчальний рік, шістнадцять з яких він працює і розвивається 
в незалежній Україні. Дозвольте привітати вас із Днем Незалежності нашої держави та з 
початком нового навчального року і побажати міцного здоров’я і плідної роботи. 

Можна відзначити, що 2006/2007 навчальний рік колектив університету працював 
ритмічно, творчо та плідно. Це стосується всіх напрямів – навчального, науково-інноваційного, 
міжнародного та соціально-господарського. 

Остаточно визначено головну стратегію подальшого розвитку КПІ, яка передбачає 
здійснення комплексних послідовних перетворень у напрямку наближення КПІ до європейської 
та світової моделі дослідницьких університетів. 

Ця стратегія вимагає органічного поєднання навчальної, наукової та інноваційної 
діяльності КПІ з метою підвищення його ролі у високотехнологічному розвитку економіки 
країни та зростанні конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг. 

Слід зазначити, що в листопаді 2005 року Рада Європи прийняла комюніке, спрямоване на 
модернізацію європейських університетів і перетворення кращих з них у дослідницькі. Ці 
університети, на відміну від більшості традиційних, прискорено розвиваються відповідно до 
трикутника знань, який поєднує навчання, дослідження та інновації в цілісний і гармонійний 
процес. Таким чином, об’єднана Європа, приділяючи величезну увагу масовій освіті, найбільше 
покладається саме на дослідницькі університети у подоланні науково-технологічного 
відставання від інших регіонів світу.  

Узагальнюючи кращий міжнародний досвід і розповсюджуючи його на КПІ, під 
дослідницьким університетом ми розуміємо таке освітньо-наукове середовище, в якому:  

• наука передає для навчання останні досягнення, формуючи передовий зміст освіти, 
освітня ж компонента наповнює наукову та інноваційну сферу талановитою молоддю. Метою є 
підготовка майбутніх учених та конструкторів, які володіють сучасною методологією науки і 
практичними навичками творення нового. В такому університеті практично зникає межа між 
“дослідженням”, “впровадженням” і “дипломною чи курсовою роботою”, між “викладачем ”, 
“ученим” і “конструктором”;  

• навколо дослідницького університету формується інтелектуально наповнене інноваційне 
середовище у формі наукових і технологічних парків, бізнес-інкубаторів з метою створення 
високотехнологічної продукції, трансферу технологій і прискореного економічного розвитку 
відповідного регіону і країни в цілому;  

• в дослідницькому університеті здійснюється інформаційна відкритість освіти, науки та 
інновацій через спільний інформаційний простір і спільні інформаційні ресурси;  

• в дослідницькому університеті реалізується сприйнятливість світового досвіду та 
здійснюється входження до міжнародної системи освіти, науки та інноватики. 

Дослідницькі університети мають забезпечити якісно новий рівень підготовки фахівців на 
основі взаємного проникнення та взаємного збагачення фундаментальних і прикладних 
наукових досліджень, інноваційної діяльності, освітнього процесу та виробництва. 

Такі університети мають готувати не тільки вчених і творців нової техніки, а й фахівців, які 
пробуджують, мотивують і стимулюють підприємництво та комерціалізацію науки суспільно 
сумлінним шляхом. 

Дослідницькі університети мають бути міждисциплінарними з менш вузькою 
спеціалізацією навчальних планів та з більш відкритою й мобільною системою навчання для 
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студентів і викладачів. При цьому всі традиційні цінності університетської освіти та наукової 
методології повинні залишатися недоторканними. 

Нашим університетом зроблені перші суттєві кроки щодо наближення до зазначеної моделі 
дослідницьких університетів. Традиційно розвинута в КПІ навчальна й дослідницька робота на 
інституціональному рівні була доповнена третьою компонентою трикутника знань – 
інноваційною. В грудні минулого року Законом України було створено науковий парк 
“Київська політехніка” з метою органічного поєднання досліджень з виробництвом і ринковою 
реалізацією високотехнологічної продукції та постійним кадровим супроводженням цього 
процесу. Розпорядженням уряду в липні цього року було визначено порядок застосування цього 
закону. 

На квітневій колегії МОН України було ухвалено рішення про проведення експерименту, 
згідно з яким КПІ надається статус дослідницького університету для відпрацювання всіх 
складових зазначеної моделі. 

Відповідно до цього статусу перед нами постає завдання підготовки кадрів і проведення 
наукових досліджень для “проривного” розвитку економіки України по групі пріоритетних 
напрямків. Держава висуває до нас підвищені вимоги, але й закріплює за нами відповідний 
статус на інституціональному рівні. Цим статусом мають гарантуватися відповідні графіки 
роботи викладачів, які б дозволяли їм підвищувати свою кваліфікацію та проводити наукові 
дослідження, адекватна оплата праці, необхідний соціальний пакет, можливо – підвищена 
стипендія студентам. Фінансове забезпечення нашого університету повинно бути достатнім, 
щоб мінімізувати частку неякісно підготовлених фахівців за рахунок платного навчання та 
відійти від застосування подвійних стандартів в оцінюванні знань цієї групи студентів.  

Відповідно до викладеної стратегії та покладених на нас завдань ми маємо по-новому 
підходити до всіх напрямків діяльності університету. 

Навчальна робота має вдосконалюватися за наступними взаємопов’язаними складовими: 
Перше. Нам необхідно чітко визначитися з пріоритетами навчальної діяльності КПІ і 

відповідно до них зайняти свою нішу в освітянському просторі держави. Протягом останніх 16 
років відбулося суттєве розшарування вищої освіти на масову або базову вищу освіту, що надає 
загальні знання більшості студентів, але не обов’язково залучає до навчання розвинуту науку, і 
передову вищу освіту, яка готує високоякісний, конкурентоспроможний людський капітал на 
основі використання в навчанні наукових досліджень та інновацій. Остання ланка включає 
магістерську підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, підготовку 
наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру. Обом ланкам ми маємо 
приділяти велику увагу, надавати відповідну допомогу і підтримку, хоча основне завдання КПІ 
– це підготовка магістрів, кандидатів та докторів наук. Зазначу, що в кращому дослідницькому 
університеті світу Масачусетському технологічному інституті на одного студента базового 
рівня (бакалаврату) приходиться 7 студентів вищого рівня, що навчаються за програмами 
магістрів, докторів філософії або підвищення кваліфікації. В КПІ це співвідношення в 14 разів 
гірше, тобто на одного студента вищої форми підготовки, що навчається в магістратурі, 
аспірантурі, докторантурі чи в системі підвищення кваліфікації, приходиться два студенти 
бакалаврської форми підготовки. Зрозуміло, що місце КПІ не серед великої кількості технічних 
ВНЗ, що здійснюють переважно масову підготовку фахівців для сфери послуг і експлуатації 
техніки, а серед дуже обмеженої кількості дослідницьких університетів, що спеціалізуються на 
елітній, інноваційній моделі підготовки інженерів з метою створення нової техніки і технологій. 
Цей принцип висуває на перше місце фундаментальну фізико-математичну освіту. Людина, що 
її має, є значно продуктивнішою в практичній діяльності, ніж та, яка поверхово ознайомилася з 
багатьма дисциплінами, навчилася натискувати кнопки складних приладів, не розуміючи суті 
явищ, що в них відбуваються. 

Тому нам, як ніколи, доведеться підсилити фундаментальну підготовку як у навчанні, так і 
в наукових дослідженнях. Критичні технології не можуть створюватися без складного 
математичного моделювання, глибинного розуміння властивих їм фізичних, хімічних, 
біологічних процесів на молекулярному рівні та в наномасштабі. Успішна ринкова реалізація 
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наукоємної продукції потребує глибоких знань соціології, іноземних мов, психології, економіки 
та права як фундаментальних дисциплін. Для створення таких знань належить переглянути 
зміст навчання, побудувати принципово нові навчальні плани і програми наукових досліджень, 
починаючи вже з рівня бакалаврської підготовки. 

Друге. Маємо здійснити дієву інтеграцію навчання та наукових досліджень. Уже на рівні 
бакалаврської підготовки, надаючи студентам фундаментальні знання, необхідно вчити їх 
мислити цілісними науковими теоріями і діяти на практиці відповідно до методів отримання 
таких фундаментальних знань. На рівні ж магістерської підготовки навчання без використання 
передової науки є неможливим. Тому обсяги підготовки магістрів у КПІ будуть визначатися 
фактичною наявністю з кожної спеціальності науково-педагогічних шкіл, які реально проводять 
наукові дослідження і здатні забезпечити підготовку магістрів на базі цих досліджень. 
Навчальні плани для підготовки магістрів мають включати 50% годин для викладання циклу 
системоутворюючих навчальних дисциплін і 50% годин для проведення дослідницької роботи 
за попередньо затвердженою темою магістерської дисертації. Як перший крок, проведено 
моніторинг усіх кафедр університету на наявність науково-педагогічних шкіл, здатних 
здійснювати магістерську підготовку, та необхідної навчально-лабораторної бази, і відповідно 
до цього визначені обсяги такої підготовки (своєрідне внутрішнє держзамовлення). 

Третє. Дуже важливою проблемою для КПІ, як і для всієї вищої технічної освіти України, є 
гармонійна взаємодія з ринком праці. Для КПІ, як технічного університету, це практично 
вимагає пошуку розумного балансу між універсальністю знань, їх фундаментальним 
характером і прагматичною орієнтацією на реальні проблеми економіки країни. Ми вже бачимо 
значні зміни в промисловому, експортно-орієнтованому секторі України, зокрема, в напрямку 
підвищення його конкурентоспроможності, особливо в галузі інформаційних технологій, 
складному приладобудуванні, машинобудуванні, хімічній та металургійній промисловості. Ці 
та інші галузі зараз відчувають гострий дефіцит висококваліфікованих кадрів, підготовлених за 
інноваційною моделлю. Їм потрібні інженери з глибокою фундаментальною підготовкою, 
здатні створювати конкурентоспроможні системи і технології. Ці фахівці мають вільно 
володіти англійською мовою, інформаційними технологіями, основами ринкової економіки і 
управління. І тут ми зіткнулися з новим і несподіваним для нас викликом. Хоч ми і випускаємо 
щорічно понад 3500 інженерів, з них 97% працевлаштовуємо, але лише дуже незначна їх 
частина задовольняє передові підприємства і компанії за названими вимогами. Тобто, дипломів 
видаємо багато, а повноцінних сучасних фахівців готуємо одиниці. Тому у великих компаніях 
уже сьогодні платять величезні гроші, десятками і сотнями залучаючи інженерів з-за кордону. 

Моніторинг відгуків роботодавців про наших випускників показав, що майже 80% з них 
працевлаштовуються не за прямим фахом – менеджерами, адміністраторами, водіями, 
охоронцями і т.п. Близько третини з них працюють на державних та муніципальних 
підприємствах, близько третини – у різноманітних товариствах, 13% – на дрібних 
індивідуальних або приватних підприємствах. 

Тільки кожний десятий володіє іноземною мовою на достатньому рівні. У 50% 
випускників КПІ кваліфікація не відповідає новим вимогам роботи, яку необхідно виконувати. 
Одна чверть потребують суттєвого додаткового навчання, 16% не володіють комп’ютерною 
технікою. 

Тобто, основні претензії роботодавців зводяться до того, що в масовому вимірі наші 
випускники не навчені самостійно вирішувати нові нестандартні завдання, більшість з них не 
володіють фундаментальними, системоутворюючими знаннями, вони погано володіють 
англійською мовою, при задовільній теоретичній підготовці в галузі інформаційних технологій 
вони не мають досвіду роботи з сучасними програмними продуктами і обчислювальними 
системами, недостатніми є їх економічні, правові та управлінські знання. Усе це говорить про 
слабку взаємодію більшості кафедр з ринком праці. Випускові кафедри фактично зняли з себе 
відповідальність за всі складові підготовки своїх випускників. Часто вони не цікавляться, хто і 
як читає їх студентам математику, фізику, інформатику, іноземні мови, як ці складові 
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узгоджуються між собою і формують цілісну модель їх випускника. Це є серйозною, системною 
проблемою КПІ, а також ставить перед нами запитання: кого ми готуємо, для кого і навіщо?  

Четверте. Наступною важливою складовою нашої роботи є формування і відбір якісного 
контингенту студентів. Природно, що при постійному підвищенні вимог до вступу і до 
навчання в КПІ, за умови постійного погіршення демографічної ситуації загальна кількість заяв 
від абітурієнтів останніми роками зменшується. Разом з тим, на більшість спеціальностей ще 
залишається можливість відбирати якісний склад студентів, включаючи іноземних громадян. 
Зокрема, майже 77% студентів першого курсу – це випускники системи доуніверситетської 
підготовки, і майже кожний третій першокурсник – це медаліст. Усього на денну форму 
навчання за держзамовленням цього року було зараховано 4 тисячі 331 студент, 770 студентів – 
за контрактом. На заочну форму за держбюджетом зараховано 417 студентів та 269 за 
контрактом. 

У цілому конкурс по університету склав – 1.7 претендентів на одне місце. При цьому на 
факультет лінгвістики (англійська мова) він склав 8,87, у ВПІ (редагування) – 8,44, на 
факультет права – 5,44, на факультет соціології – 3,14, менеджменту – 2,66, на ФІОТ – 2,25. 
Хоча з низки спеціальностей, де не проводилася активна профорієнтаційна робота і тривалий 
час не вдосконалювалися зміст і форми навчання, ми вперше в цьому році зіткнулися з 
недобором студентів.  

Усього цього року ми недобрали 82 місця до плану прийому за держзамовленням з 17 
спеціальностей. Аналіз конкурсної ситуації показав, що спеціальності, за якими має місце 
найнижча якість навчання за результатами моніторингу залишкових знань, мали також недобір 
студентів на перший курс. Уже проведено 4 тури такого моніторингу з фундаментальних і 
фахових дисциплін, іноземної мови, інформаційних технологій, відгуків роботодавців та 
оцінювання дипломних проектів. Ви маєте газету з цими даними. Найкращі результати 
показують студенти фізико-технічного інституту, факультету інформатики та обчислювальної 
техніки. Тяжіють до аутсайдерів за якістю залишкових знань студенти окремих спеціальностей 
ПБФ, ФЕА, ТЕФ, ІФФ та ЗФ. 

Усі спеціальності, за якими був недобір студентів, знаходяться в нижній частині таблиці за 
якістю залишкових знань, особливо з циклу фундаментальних дисциплін. Незаперечним стає 
факт, що основою успішної моделі навчання в КПІ є фундаментальна підготовка. Там де вона є 
слабкою, усі інші складові цієї моделі втрачають сенс, а відповідні спеціальності втрачають 
перспективу існування в найближчому майбутньому.  

Ця інформація є критично важливою для завідувачів відповідних кафедр, деканів 
факультетів, Методичної і Вченої рад університету. Вона виявляє саме ті слабкі ланки в 
діяльності університету, де ми втрачаємо конкурентоспроможність. Очевидно, за рядом 
напрямків ми працюємо у відриві від потреб суспільства, виходячи з кількості та якості 
затребуваних фахівців, змісту їх знань, практичних навичок. 

З метою збереження стандартів якості та визнаних науково-педагогічних шкіл КПІ ми 
повинні дуже виважено поставитися до запровадження системи зовнішнього тестування. 
Визнаючи її як ефективний інструмент моніторингу якості шкільної освіти, ми маємо зберегти 
унікальну систему доуніверситетської підготовки КПІ та власну систему тестування й фахових 
вступних випробувань з профільних дисциплін. Пошук талановитих молодих людей не може 
обмежитися лише формалізованим, одноразовим зовнішнім тестом. Потрібні олімпіади, творчі 
конкурси, професійна орієнтація, багаторазові перевірки знань та інші форми виявлення 
індивідуальних здібностей дітей, що лежить в основі системи доуніверситетської підготовки 
нашого закладу. Не вийшло б так, що абітурієнт, який склав на високу оцінку зовнішній тест, не 
зможе навчатися на першому курсі КПІ. 

П’яте. Постійне вдосконалення змісту навчання адекватно до потреб часу і суспільства, 
вдосконалення методик, дидактичного та інформаційного забезпечення залишається 
невід’ємною складовою нашої роботи.  

Минулого року Методична рада університету розпочала розробку університетського 
стандарту фундаментальної, фахової, гуманітарної та соціально-економічної підготовки. 
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Іншими словами, ми почали розробляти комплекс нових, обов’язкових вимог до випускників 
КПІ і до педагогів, які мають забезпечити цей стандарт. Відсутність у нас такого стандарту 
означає, що ми до кінця так і не визначилися зі своїми зобов’язаннями щодо якості, обсягів та 
структури підготовки фахівців для економіки країни.  

Ми почали з визначення оптимального обсягу кредитного модуля, інтеграції змістовно 
пов’язаних дисциплін. З метою зменшення навантаження викладачів та стимулювання 
систематичного навчання студентів протягом семестру розроблено новий графік навчального 
процесу, який спрямований на пошук оптимального співвідношення між аудиторною і 
самостійною роботою. 

Важливою передумовою підвищення якості навчання є наявність сучасних навчальних 
лабораторій, комп’ютерних класів та обладнаних аудиторій. Хоча щороку кількість сучасних 
лабораторій збільшується, темпи оновлення навчально-лабораторної бази сучасною технікою 
нас жодною мірою не можуть задовольнити.  

Серцевиною навчально-наукової роботи в КПІ є Науково-технічна бібліотека імені 
Григорія Івановича Денисенка. За рік понад 46 тисяч читачів отримують 1 млн 550 тисяч 
примірників різної літератури, з них 48 тисяч нових видань, 28500 – підручників та посібників. 
Хоча це і поважні цифри, вони є дуже скромними порівняно з бібліотеками кращих технічних 
університетів США та Європи, де читачі на 90% користуються електронними джерелами, а 
бібліотека, поряд із традиційною діяльністю, стає величезним сховищем систематизованих 
електронних даних і методичним центром з їх використання. Маємо активізувати 
інформатизацію бібліотеки, розширити її доступ до Internet та європейських і світових 
бібліотечних мереж. 

Одним із слабких місць навчального напрямку в КПІ є недостатня кількість власних 
методичних розробок для забезпечення навчального процесу. 14 підручників, 65 навчальних 
посібників та 206 методичних розробок, виданих у минулому навчальному році 
“Політехнікою”, майже вдвічі поступається кількості виданої навчальної літератури в КДУ ім. 
Шевченка і в 10 разів – у МДУ м. Ломоносова. Активніше до цієї роботи мають поставитися 
факультети та кафедри. Викладачі мають розширити своє спілкування зі студентами через 
Інтернет, виставляючи на сайтах свої методичні розробки, тестові та контрольні завдання, 
розповсюджуючи навчальні матеріали на електронних носіях, проводячи консультації та інші 
види навчальної роботи. 

З метою ширшого залучення викладачів до цієї роботи було продовжено виконання 
пілотного проекту “Дистанційне навчання для підготовки бакалаврів”, у якому беруть участь 8 
факультетів та 11 кафедр, силами яких розроблено 400 лекцій, 140 практичних робіт, 184 
лабораторні роботи та понад 2500 тестів. Перші кроки виявили високу ефективність цієї роботи, 
до якої мають бути залучені всі без винятку кафедри. Очевидно, що підвищення кваліфікації 
практично всіх викладачів КПІ насамперед доцільно здійснити саме у сфері застосування 
інформаційних технологій у навчальному процесі. Це завдання повинно стати пріоритетним для 
навчального департаменту КПІ та Українського інституту інформаційних технологій в освіті.  

Говорячи про навчальну роботу, не можна не торкнутися ще одного її сегменту – це участь 
кафедр у підвищенні кваліфікації фахівців та перепідготовці кадрів для народного 
господарства. Хоча за останні роки кількість слухачів цієї системи збільшилася майже втричі і 
нині становить 4,5% від загальної кількості тих, хто навчається в КПІ, тільки шоста частина 
випускових кафедр проводить цю роботу за 11 напрямами та 17 спеціальностями, що не можна 
ніяк порівняти з результатами західних університетів, де обсяг цієї роботи сягає четвертої 
частини всієї навчальної діяльності університету. Обсяги перепідготовки кадрів для народного 
господарства є найбільш точним показником затребуваності тієї чи іншої спеціальності ринком 
праці, її конкурентоспроможності. Ця ланка передової вищої освіти має стати для кожної 
випускової кафедри одним з головних її пріоритетів. 

Шосте. Вирішальну роль у нашій роботі відіграють викладачі університету. Сьогодні не 
можна ставитися до освіти, як до процесу накопичення знань. У сучасних умовах це передусім 
розвиток аналітичних здібностей і критичного мислення у студентів. Це вміння навчатися, 
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вміння самостійно сприймати нові знання і встигати за змінами, вміння вирішувати нові, 
нестандартні завдання. Ці властивості здатний прищепити студенту тільки педагог. Усі наші 
цілі стануть недосяжними, якщо не буде змінюватися сам педагог, не будуть покращуватися 
умови його роботи і життя.  

Сьогодні у нас працює 2 тисячі 255 викладачів, серед яких кількість професорів (254) та 
доцентів (1009) практично не змінюється протягом трьох років, а кількість асистентів за 
минулий рік зросла на 89 осіб за рахунок залучення випускників магістратури та аспірантури. 
Дещо збільшилась кількість викладачів віком до 35 років порівняно з двома попередніми 
роками, а їх середній вік зменшився (з 51,7 у 2005 році до 51 у 2006 році). 

Педагогічне навантаження викладачів за останні 2 роки зменшилося з 857 до 754 годин на 
рік, що є передумовою для покращення їх самостійної та наукової роботи. Але воно є ще 
великим для дослідницького університету. Звичайно, критичним є питання про покращення 
матеріального становища викладачів. Хоча за останні три роки заробітна плата професорів, 
доцентів, асистентів зросла майже в чотири рази, зрозуміло, що це неадекватна винагорода за їх 
працю, особливо у світлі нових завдань, які ми ставимо перед собою.  

Постійне покращення матеріального становища викладачів, їх соціальний захист, 
зменшення аудиторного навантаження на користь творчої та наукової роботи, регулярне 
підвищення кваліфікації, омолодження викладацького складу з одночасним підвищенням вимог 
до професійних кондицій викладачів є завданням кожного інституту, факультету і кафедри в 
рамках університетської програми «Кадри». 

Шановні колеги! Наукова робота завжди була невід’ємною складовою діяльності КПІ. В 
дослідницькому ж університеті вона набуває принципово нового значення, органічно 
поєднуючись з навчальним процесом, інноваційною діяльністю і впровадженням у практику 
нової техніки. 

На жаль, за останні 16 років ця ланка зазнала величезного спаду. Обсяги її фінансування в 
приведених величинах за цей час зменшилися принаймні у 8 разів. Лише протягом двох 
останніх років вони почали помітно зростати і в минулому році досягли 36 млн грн, що в 
загальному бюджеті університету складає 12%. Це ще дуже скромні обсяги. Вони мають бути 
(за прикладом технічних університетів Європи й Америки) на рівні 50% і вище. Важливо 
зазначити, що сьогодні суттєво зросли запити промисловості на виконання наукових 
досліджень. Тому слово лише за нашими науковцями, за їх активністю, за 
конкурентоспроможністю й актуальністю їх розробок.  

Суттєво погіршилася за якісними і кількісними показниками підготовка наукових кадрів 
вищої кваліфікації. Ми вже багато років “тупцюємо” навколо 11-15 захистів докторських 
дисертацій на рік і близько 40-50 кандидатських, що майже в 2,5 разу менше ніж в КДУ ім. 
Шевченка і в 8 разів менше ніж, наприклад, в Магдебурзькому технічному університеті. Ось і за 
вісім місяців поточного року захищено лише 11 докторських і 61 кандидатська дисертація. 
Причин цьому декілька. Це і падіння престижу наукової діяльності в країні, і деградація 
наукоємної промисловості, але найголовніше полягає в тому, що ми протягом останніх 16 років 
роз’єднали підготовку кадрів і проведення наукових досліджень. Фактично ми перейшли до 
більш спрощених, масових форм навчання без науки, за принципом “повтори”. Тобто система 
навчання перестала бути замовником на наукові дослідження. 

Як наслідок, понад 20 кафедр не підготували жодного доктора чи кандидата наук за 
останні 5 років. За цей час лише 3% викладачів підготували докторів наук і 11% – кандидатів 
наук. 

З метою активізації наукової діяльності викладачів, у нових контрактах із завідувачами 
кафедр, деканами, професорами та доцентами передбачені завдання щодо обов’язкової участі 
викладачів у наукових дослідженнях, підготовці наукових кадрів, включаючи керівництво 
магістерськими, кандидатськими та докторськими дисертаціями, залучення студентів до 
наукової роботи та інше.  

Та все ж серед викладачів є чимало дуже активних науковців, які тісно поєднують наукові 
дослідження з навчальним процесом. За досягнення в навчально-науковій діяльності орденом 
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“За заслуги” ІІ ступеня нагороджений Юрій Іванович Якименко, звання “Заслужений діяч науки 
і техніки” отримали Георгій Михайлович Луцький, Петро Олексійович Киричок та Віктор 
Іларіонович Гур. Вітаємо наших колег і бажаємо їм подальших здобутків.  

З метою підтримки викладачів, які широко залучають до наукових досліджень аспірантів і 
студентів, Вчена рада НТУУ “КПІ” ухвалила рішення про започаткування номінацій 
“Викладач-дослідник” і “Молодий викладач-дослідник” (віком до 35 років). 

Володарі цих звань визначені. Вони впродовж 2007 року будуть отримувати 
двадцятивідсоткову надбавку до основного окладу і на них, сподіваємося, будуть рівнятися й 
інші викладачі. Ухвалено рішення проводити подібні конкурси щорічно і визначати найкращих 
викладачів-дослідників. 

У 2006/07 навчальному році до виконання наукових досліджень залучалось 2 тисячі 356 
студентів. Це лише 17% від кількості студентів вищої ланки (надбакалаврської підготовки). 
Розуміючи, що в дослідницькому університеті всі 100% студентів цієї ланки мають навчатися 
на основі участі в наукових дослідженнях, ми повинні розширити цей вид навчально-наукової 
роботи як мінімум у п’ять разів. Водночас, кількість кваліфікаційних робіт, виконаних з 
використанням результатів наукових досліджень, зросла порівняно з минулим навчальним 
роком для магістерських робіт на 12% і становить 794 роботи, для бакалаврських на 28,7% і 
становить 811 робіт. Це приблизно 10% зростання. Лідерами в цій роботі стали Інститут 
енергозбереження та енергоменеджменту, хіміко-технологічний, теплоенергетичний та 
інженерно-фізичний факультети.  

У 2007 році значно активізувалася інноваційна діяльність університету. З прийняттям 
Закону України “Про науковий парк “Київська політехніка”” та відповідного Розпорядження 
КМ України відкрилася можливість для широкого впровадження напрацювань науковців 
університету, що затребувані ринком високотехнологічної продукції. Урядом визначені сім 
пріоритетних напрямків його діяльності та формуються відповідні інноваційні програми. 
Пріоритети відносяться до високоефективної енергетики, технологій інформаційного 
суспільства, удосконалення управління на державному та регіональному рівнях, розвитку 
транзитного потенціалу України, розвитку біотехнологій. 

У співпраці з ІЕЕ, ФЕА, ТЕФ, ФЕЛ, ІХФ до роботи наукового парку долучився ряд 
провідних вітчизняних та зарубіжних компаній. Серед них ДП “НВК газотурбобудування”, м. 
Київ, “Зоря” – “Машпроект”, м.Миколаїв, ДП завод “Генератор”, м.Київ, ДП завод “Арсенал”, 
м.Київ, усього 25 підприємств і компаній.  

Таким чином, у сфері наукових досліджень та їх інноваційного впровадження перед КПІ 
відкриваються як нові, величезні можливості, так і з’являються нові виклики, що потребують 
докорінної перебудови головних напрямків роботи університету. 

Навчально-виховна робота як і раніше була спрямована на досягнення головної мети – 
підготовку нового покоління фахівців, патріотів своєї держави, людей високої культури і 
моралі.  

Поетапне введення рейтингової системи оцінювання знань студентів та кредитно-
модульної системи організації навчального процесу, регулярні атестації, ректорський контроль 
сприяли більш ритмічній та успішній роботі студентів протягом семестру. 

Порівняно з минулим навчальним роком частка відмінників залишилася приблизно на рівні 
13 %, а відмінників і хорошистів – зросла до 40 %. На 5% зменшилася частка студентів, що 
навчаються лише на “задовільно”. Зменшилася кількість студентів, що не витримали вимог 
КПІ: якщо минулого року було відраховано 2578 студентів денної форми навчання, то цього 
року – 2301. Ці втрати є природними для елітної інженерної підготовки. 

Нам потрібно більше уваги приділяти кращим студентам, і особливо тим, які є гордістю 
нашого університету. У минулому році 27 студентів КПІ стали переможцями та призерами 
міжнародних і всеукраїнських олімпіад з математики, програмування, інформаційної безпеки, 
енергозбереження та енергоменеджменту, з обробки металів тиском, з гідравлічних та 
пневматичних машин, з радіотехніки, фізики, деталей машин та конструювання, з електронних 
апаратів та інших дисциплін. 
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Особливо хочу відзначити успіх студентів фізико-технічного інституту. В минулому 
навчальному році вони вибороли сім нагород на міжнародних олімпіадах та десять – на 
загальноукраїнських. 

Золотою медаллю нагороджений Олександр Рибак на ХІІ Міжнародній олімпіаді з 
математики, що проходила у вересні 2006 р. в Ірані. Перше командне місце вибороли Кирило 
Веденський, Володимир Гігіняк, Олександр Рибак та третє командне місце – Володимир 
Ткачук, Володимир Качуровський у півфіналі чемпіонату світу з програмування серед команд 
країн Південно-Східної Європейської зони у квітні 2007 р. в Румунії. Два третіх місця посіли 
Федір Зубач та Дмитро Батюк на XIV Міжнародній математичній олімпіаді для студентів 
університетів у липні 2007 року в Благоєвграді в Болгарії. Дипломом фіналіста нагороджена 
Ксенія Ігнатович на ІІІ Міжнародній студентській олімпіаді CISCО з мережевих технологій, 
2007 рік, Москва.  

Переможцями та призерами всіх всеукраїнських студентських олімпіад з математики, 
програмування та інформаційної безпеки стали Олександр Рибак, Дмитро Батюк, Ростислав 
Гамалія, Кирило Веденський, Володимир Гігіняк, Федір Зубач та Вадим Ключніков. Перше 
абсолютне місце посів Максим Дмитренко на Всеукраїнському конкурсі юних раціоналізаторів 
та винахідників “Природа–людина–виробництво–екологія” (березень 2007 р., м.Київ). 

Ці вищі досягнення студентів були б неможливими без самовідданої творчої роботи 
великої групи викладачів фізико-технічного інституту. Але в першу чергу хочу висловити 
подяку організатору і натхненнику всіх високих перемог, директору інституту Олексію 
Миколайовичу Новікову, викладачам-наставникам чемпіонів доцентам Олені Остапенко, 
Роману Кадоб’янському, Ірині Ждановій.  

Про повнокровне життя наших студентів поза лекційними аудиторіями свідчать численні 
освітньо-наукові та культурно-масові заходи, проведені студентськими організаціями та 
органами студентського самоврядування. Це конференції та семінари, дні факультетів, 
конкурси “Містер та Міс КПІ” , творчі зустрічі та інше. 

Зокрема, наукове товариство студентів та аспірантів організувало відкриту літню школу-
семінар «Досягнення сучасної інформатики, математики та фізики», круглий стіл “Системний 
аналіз – сучасний погляд”, міжнародну студентську олімпіаду з програмування “КПІ-Оpen”. 

Велику допомогу студентам надає студентська соціальна служба, яка опікується ними в їх 
адаптації до університетського життя, профілактикою негативних явищ у студентському 
середовищі та популяризацією здорового способу життя. За рік цією службою надано понад 
2000 послуг студентам університету. 

Активно діє студентський центр праці, який допоміг працевлаштуватися 473 студентам, 
провів 19 презентацій підприємств та організацій, представив експозиції КПІ на 6 
спеціалізованих виставках. 

На жаль, у великій студентській родині трапляються і різного роду правопорушення. 
Важливо, що за останні роки їх кількість стабільно зменшується і вони набувають легшого 
характеру. Так, якщо в 2003/2004 навчальному році зафіксовано 753 правопорушення, в 
2004/2005 – 516, то в минулому навчальному році – вже 428. Частка важких правопорушень, 
таких як бійки, пограбування, вживання алкоголю і наркотичних засобів знизилася приблизно 
на 20%, замість цього зросла кількість порушень перепускного режиму в гуртожитках.  

Шановні колеги! Міжнародна діяльність є однією з традиційних для КПІ, але її якісно 
новий розвиток на сучасному етапі є одним з важливих пріоритетів на шляху становлення 
нашого університету як дослідницького. Її головними напрямками є: 

1. Підготовка іноземних громадян; 
2. Розвиток співпраці з міжнародними організаціями, університетами-партнерами, з 

науковими парками, іноземними компаніями, фірмами. 
Нас особливо хвилює перший напрямок цієї роботи. Сьогодні в КПІ навчається 1 060 

іноземних студентів та аспірантів. Їх частка в структурі контингенту є невеликою і складає 5%. 
Ми свідомо пішли на зменшення кількості іноземних громадян, встановивши рівні вимоги до їх 
вступу та якості навчання з громадянами України та підвищивши рівень оплати за навчання і 



 

 625 

проживання. При цьому, фінансові надходження за навчання іноземних студентів у минулому 
році збільшилися на 120 тисяч доларів США, за проживання в гуртожитках – на 15 тисяч 
доларів.  

Здійснивши ці кроки, ми, з одного боку, отримали якісніший контингент іноземних 
студентів, а з другого – збільшили кошти для покращення умов їх навчання та проживання. Але 
наша мета залишається незмінною: вийти за цим показником на рівень провідних університетів 
Європи (10%–20% іноземних студентів) за умови забезпечення високої якості їх підготовки. 

Нас хвилює зниження кількості іноземних аспірантів і докторантів протягом останніх 10 
років та результативності їх навчання. Їх кількість знизилася вдвічі, а результативність захистів 
– з 54% до 45 %. Це пояснюється зниженням рівня наукових досліджень і, відповідно, рівня 
наукового керівництва за цей період. 

Проблеми створення сприятливих побутових умов для проживання іноземних громадян, їх 
безпеки, якісного медичного обслуговування, контролю за їх навчанням продовжують 
залишатися одними з найгостріших. Факультети та кафедри, які прийняли іноземних студентів 
та аспірантів, мають брати безпосередню участь у вирішенні цих проблем, по-перше тому, що 
це їх студенти, і підрозділи своїм ставленням до них створюють відповідний імідж КПІ за 
кордоном, а по-друге тому, що іноземні громадяни сплачують за навчання вдвічі більше, ніж 
громадяни України, причому переважна частина цих коштів спрямовується на розвиток самих 
підрозділів. 

Існує також проблема кадрового забезпечення міжнародної діяльності на всіх рівнях, яка, 
на наш погляд, уже стає критично важливою. Маємо здійснити цільову підготовку кадрів для 
цього сектору університету силами факультетів лінгвістики, соціології, менеджменту та 
маркетингу. 

Щодо другого напряму міжнародної діяльності, то він розвивався досить успішно. 
Покращувалась співпраця із впливовими міжнародними організаціями та виконувалися 
численні міжнародні проекти, які сприяли підвищенню авторитету КПІ у світі, наближенню 
його до найкращих європейських університетів. 

Шановні колеги! Важливою запорукою успішної роботи колективу є ритмічна діяльність 
адміністративно-господарських служб КПІ, зусилля яких були спрямовані на утримання 
матеріальної бази університету, на створення сприятливих умов для роботи і навчання, 
вирішення соціальних проблем членів нашого колективу. 

За останній рік було зроблено багато важливих справ щодо наближення стану будівель 
КПІ, його території, парку, баз відпочинку, великої інфраструктури до сучасних потреб, хоча 
попереду нас чекають ще величезні обсяги робіт. У цьому відношенні важливим є постійне, 
цільове спрямування коштів усіх підрозділів університету на розвиток їх матеріальної та 
навчально-лабораторної бази згідно із затвердженими програмами. 

При проведенні ремонтних робіт основна увага приділялась ремонту покрівель, фасадів 
корпусів, навчальних аудиторій і лабораторій, місць загального користування, інженерних 
мереж, студентських гуртожитків, роботам із благоустрою території та іншим. 

Ці роботи виконувалися виробничо-експлуатаційним комбінатом, сторонніми 
організаціями, студентськими будівельними загонами, власними силами підрозділів. 

Особливо хочу відзначити активну роботу факультетів електроніки, ФЕА, ХТФ, ТЕФ, 
ФІОТ, ФПМ та інститутів: енергозбереження та енергоменеджменту, механіко-
машинобудівного та військового інституту телекомунікацій та інформатизації. Хочу висловити 
подяку керівникам та колективам цих підрозділів. 

Що ж до утримання великого господарства студмістечка, то тут, попри багатьох проблем, 
робота проводилася безперебійно. Виконано величезний обсяг робіт практично в усіх 
гуртожитках, що дозволило поселити більше іногородніх студентів, ніж у минулому році (в 
гуртожитках зараз проживає понад 14 тисяч осіб). 

Важливим є комплекс соціальних питань, і передусім покращення житлових умов великої 
групи співробітників КПІ. У цьому році ми продовжимо будівництво двох студентських 
гуртожитків та житла на пільгових умовах.  
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Постійно покращуються умови для оздоровлення та відпочинку студентів і співробітників 
КПІ. У пансіонаті “Маяк” цього року оздоровилося 1900 співробітників із сім’ями та 980 
студентів, в таборі “Політехнік” – 151 студент та 116 співробітників, в спортивному 
студентському таборі “Глобус” – 280 студентів та співробітників, у таборі “Сосновий” – 20 
співробітників.  

У комплексі зі студентською поліклінікою університетський санаторій-профілакторій, який 
обслуговує 4 тисячі студентів на рік, став важливим лікувально-оздоровчим центром КПІ. На 
часі суттєве покращення його матеріальної бази. 

Наші соціальні служби дбали про покращення громадського харчування, про надання 
матеріальної допомоги молодим матерям (їх було 70), про медичний огляд співробітників, які 
працюють у шкідливих умовах, про роботу столу замовлень, про організацію безкоштовного 
харчування в їдальні університету 55 ветеранів нашого університету. 

Шановні колеги! Завершуючи доповідь, хочу акцентувати вашу увагу на основних 
завданнях, які ми маємо виконати в новому навчальному році та ближчому майбутньому. 

У навчальній роботі головним завданням колективу є забезпечення високої якості 
підготовки студентів КПІ на основі глибокої інтеграції навчального, наукового та інноваційного 
процесів, покращення відбору студентів, підвищення кваліфікації викладачів, впровадження 
новітніх методів і технологій навчання, удосконалення його змісту, оновлення навчальних 
планів і програм з урахуванням вимог дослідницького університету. 

Нам належить вжити заходів щодо активізації навчально-наукової роботи викладачів та 
підсилення їх відповідальності. З цією метою необхідно вдосконалити систему конкурсного 
обрання викладачів, доповнивши контракти додатковими конкретними  завданнями щодо 
використання в навчальному процесі сучасних прогресивних технологій, оновлення 
методичного забезпечення навчальних дисциплін, обов’язкової участі викладачів у наукових 
дослідженнях та підготовці науково-педагогічних кадрів. 

Кадрова політика кафедр має бути зорієнтована на гармонійне поєднання досвідчених, 
активно працюючих викладачів, з молоддю, випускниками магістратури та аспірантури. 

Потрібно активізувати роботу системи підвищення кваліфікації та стажування викладачів, 
зокрема, з інформаційних технологій, іноземних мов, економіко-правових та управлінських 
питань. 

Важливим завданням є подальше вдосконалення системи контролю якості навчання 
студентів на основі щосеместрового моніторингу їх залишкових знань, відгуків роботодавців 
про якість підготовки випускників, і на підставі цього вдосконалення навчально-наукового та 
інноваційного процесів. 

У навчально-виховній роботі наші зусилля мають бути спрямовані на стимулювання 
студентів до якісного навчання, їх обов’язкової участі в наукових дослідженнях кафедр, на 
виховання у них суспільної активності, патріотизму, чесності та порядності. 

Наукову роботу маємо спрямувати на подальшу інтеграцію з навчальним процесом, на 
впровадження наукових розробок у виробництво, на залучення до виконання наукових 
досліджень усіх кафедр університету. Нормою має стати залучення штатних науковців до 
викладацької роботи і всіх викладачів до наукових досліджень, стовідсоткове занурення 
студентів старших курсів у науково-дослідну діяльність. 

Нам потрібно найближчим часом збільшити у 2-3 рази кількість аспірантів і докторантів, 
кількість захистів кандидатських і докторських дисертацій, збільшити кількість охоронних 
документів на промислову та інтелектуальну власність. 

КПІ повинен бути попереду інших університетів не тільки за загальним обсягом 
фінансування наукових розробок, а й за обсягами наукових робіт на одного викладача, 
кількістю аспірантів чи пошукачів кандидатських дисертацій на одного доктора чи професора. 

Міжнародна діяльність має бути зорієнтована на інтеграцію КПІ у Європейську систему 
вищої освіти та науки, розширення контактів з міжнародними організаціями, університетами-
партнерами та науковими центрами з усього світу. Залишаються актуальними завдання 
підвищення якості підготовки студентів-іноземців, створення для них належних умов 
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проживання, безпеки, медичного обслуговування. Ми маємо розширити участь викладачів і 
науковців у виконанні міжнародних наукових програм, організації та проведенні міжнародних 
конференцій з актуальних питань навчальної та наукової роботи, збільшити кількість 
аспірантів-іноземців і значно підвищити ефективність захистів їх дисертацій. 

У соціальній сфері та господарській діяльності ми повинні покращити умови навчання, 
роботи та відпочинку членів нашого колективу, підсилити їх соціальний захист, вжити заходів 
щодо будівництва студентських гуртожитків, житла для співробітників, оновлення навчально-
лабораторної бази університету. Продовжити проектування міні-спорткомплексу, нових 
навчальних корпусів та корпусу наукового парку, реконструкцію баз відпочинку “Політехнік”, 
”Сосновий”, “Глобус”. Продовжити програму благоустрою території університету. 

Шановні друзі! Усе, що ми запланували, може бути виконано тільки за умови злагодженої, 
творчої роботи всього колективу університету, як це було раніше, як має бути і надалі. Ще раз 
вітаю вас з новим навчальним роком, бажаю міцного здоров’я, творчих здобутків у вашій 
благородній праці. 

Дякую за увагу. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

СМОГОРЖЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ  
ДО 115-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

Видатний український математик, талановитий педагог 
Олександр Степанович Смогоржевський (1896–1969) працював у 
Київському політехнічному інституті з жовтня 1930 року і до кінця 
життя. Пройшов усі  педагогічні щаблі: асистент, доцент, професор, 
завідувач кафедри вищої математики, а пізніше – завідувач кафедри 
математичної фізики. Його наукові дослідження в галузі геометрії, 
зокрема, в теорії геометричних побудов на евклідовій та гіперболічній 
площинах, у розв’язанні складних конструктивних задач геометрії 
Лобачевського, конструктивних задач за допомогою обмежених 
засобів тощо  набули всесвітньовідомого визнання. Його книги  
«Геометрические построения в плоскости Лобачевского», «Метод 
координат», «Линейка в геометрических построениях», «Основы 
геометрии» та деякі інші перекладено англійською, японською, болгарською, китайською, 
чеською мовами. Під  його талановитим керівництвом кафедра вищої математики КПІ виросла 
у могутній колектив фахівців. 

Видатний математик і педагог 
О.С.Смогоржевський почав працювати на посаді асистента кафедри вищої математики 

хіміко-технологічного інституту (одного з інститутів, які були утворені тоді на базі КПІ) з 1 
жовтня 1930 р. На кафедру його запросив тодішній завідувач академік Всеукраїнської академії 
наук (ВУАН) Михайло Пилипович Кравчук. 

Разом з М.П. Кравчуком О.С. Смогоржевський працював також в Інституті математики, в 
Київському державному університеті та ін. За сприяння М.П. Кравчука О.С. Смогоржевський у 
червні 1934 р. брав участь у роботі ІІ Всесоюзного математичного з’їзду в Ленінграді. Їхня 
перша спільна стаття вийшла ще в 1927 році. А в 1934 р. було видано 1-шу частину (407 стор.) 
посібника для студентів і самоосвіти «Вища математика», авторами якого були М.Кравчук, 
П.Касяненко, С.Кулик, В.Можар, О.Смогоржевський. 

Перші наукові праці О.С. Смогоржевського належали до теорії ортогональних та 
унітарних перетворень. Потім, узагальнюючи відповідні результати академіка М.П.Кравчука, 
Олександр Степанович досліджував побудову систем ортонормальних поліномів, пов’язаних із 
деякими імовірнісними схемами. 
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На початку 40-х рр. минулого століття, під впливом праць Б.Я. Букреєва, Олександр 
Степанович спрямовує свої наукові інтереси на теорію геометричних побудов у геометріях 
Евкліда та Лобачевського. В 1939 р. виходить з друку його монографія «Елементи теорії 
трикутника», яка і сьогодні є довершеною та вичерпною працею за цією тематикою. 

Працюючи в КПІ у передвоєнні роки, він одночасно завідував кафедрами математики в 
Гідромеліоративному та геометрії в Педагогічному інститутах. У 1940 р. О.С. Смогоржевський  
разом з академіками М.М. Боголюбовим та Б.В.Гнєдeнко сприяв організації кафедри алгебри та 
геометрії у складі фізико-математичного факультету Чернівецького державного університету та 
обранні її наукового напрямку. З 1945 року кафедру очолив учень О.С.Смогоржевського 
М.Г.Бєляєв. 

У роки Великої Вітчизняної війни Олександр Степанович працював у 
Середньоазіатському індустріальному інституті (м. Ташкент). Був нагороджений медаллю «За 
доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» (1946 р.). 

Після повернення з евакуації, у вересні 1944 р., Олександр Степанович захистив 
докторську дисертацію «Функції Гріна лінійних диференційних та квазідиференційних систем в 
області одного виміру» і був затверджений у вченому ступені доктора фізико-математичних 
наук. 2 грудня 1944 р. його було призначено на посаду завідувача кафедри вищої математики 
КПІ. У 1945–1950 рр. О.С. Смогоржевський був одночасно професором кафедри геометрії 
механіко-математичного факультету Київського державного університету, якою керував 
професор Б.Я. Букреєв.  

Олександр Степанович читав курси: «Аналітична геометрія», «Математичний аналіз», 
«Теорія функцій комплексної змінної», «Теорія ймовірностей», «Тензорне числення» та ін.  

«1946 рік. У навчальні аудиторії вперше прийшли зовсім різні студенти: і ті, хто 
пройшов шляхами війни, і зовсім юні, що тільки закінчили середню школу. Олександр 
Степанович усіх нас тепло привітав <…> Його лекції завжди вражали глибиною думки і 
яскравістю форми і були для нас серйозною школою», – згадували студенти повоєнних років 
Ф.П.Яремчук, Т.М. Бартновська та В.Г. Лозовик. 

У другій половині 1940-х рр. О.С. Смогоржевський організував та очолив перший 
математичний семінар в КПІ, основною темою якого була неевклідова геометрія з акцентом на 
геометричних побудовах. У семінарах брали участь математики багатьох вузів України, а також 
Росії.  

У повоєнний період виходять його книги: «Геометрические построения в плоскости 
Лобачевского» (1951 р.), «Метод координат» (1952 р.), «О геометрии Лобачевского» (1957 р.), 
підручник для університетів і педагогічних інститутів «Основи геометрії» (2-ге вид.,1954 р.), 
«Линейка в геометрических построениях» (1957 р.). О.С.Смогоржевський не тільки вперше 
розв’язав деякі складні конструктивні задачі геометрії Лобачевського, а й започаткував новий 
напрям – розв’язок конструктивних задач за допомогою обмежених засобів. 

Його праці з геометрії (у співавторстві з О.С. Столовою) «Справочник по теории плоских 
кривых третього порядка» (1961 р.) и «О некоторых плоских алгебраических кривых» (1965 р.) 
стали фундаментальними посібниками для науковців. 

«Книги Олександра Степановича, <…> є моїми настільними книгами; читаючи їх, я 
відчуваю живу розмову з автором», – відзначав проф. В.С. Мартиненко. 

У 50-60-ті рр. О.С. Смогоржевський був визнаним головою київської школи геометрів. 
Він висвітлює свої досягнення в цій галузі на ІІІ Всесоюзному математичному з’їзді та на І 
Всесоюзній геометричній конференції. 

«Курс аналітичної геометрії він читав дуже красиво, захоплено, – пише у своїх спогадах 
О.В. Забара, донька В.А. Зморовича. – Іспити приймав своєрідно, <…> і дозволяв до іспиту 
підготувати всі математичні викладення і користуватися ними. Ми повинні були лише 
розуміти і уміти пояснити. І завдання виявилося непростим...». 

Під керівництвом Олександра Степановича кафедра математики, що складалась у 1944 р. 
із 7 осіб, виросла в могутній колектив спеціалістів, на базі якого в 1952 р. були створені дві 
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кафедри: математичної фізики, яку він очолив, і вищої математики на чолі з проф. 
В.А.Зморовичем. Ці кафедри об’єднали понад півсотні математиків. 

«Протягом десятків років я працював на кафедрі, яку очолював О.С. Смогоржевський, – 
згадував професор В.С.Мартиненко. – В колективі кафедри панувало психологічне поле 
доброзичливості, були справді високі вимоги до викладачів, але не було жодних конфліктних 
ситуацій. Кожен з викладачів намагався працювати, як Олександр Степанович». 

Він шукав та дбайливо виховував талановиту молодь. До неї належав і український 
математик Євген Вікторовський, нині відомий усьому світу. За клопотанням Олександра 
Степановича, у 1956 р. спеціалізована Вчена рада радіотехнічного факультету КПІ одностайно 
присудила йому науковий ступінь доктора фізико-математичних наук за захист кандидатської 
дисертації «Интегральные кривые разрывного поля направлений». 

Під керівництвом О.С. Смогоржевського закінчили аспірантуру та успішно захистили 
кандидатські дисертації 15 чоловік. Серед них: М.П.Хоменко, Р.Й.Демаховська, 
М.В.Скородумов, М.Г.Андрієвська, В.С.Мартиненко, Л.І.Мозкова та ін. Вони стали чудовими 
викладачами та науковцями. 

За плідну науково-педагогічну діяльність та заслуги у підготовці наукових та інженерних 
кадрів професор О.С. Смогоржевський був нагороджений двома орденами Трудового 
Червоного Прапора (1948, 1953 рр.), у 1966 році йому присвоїли почесне звання заслуженого 
діяча науки УРСР. 

До останнього подиху О.С. Смогоржевський працював у КПІ. Пам’ять про нього 
бережуть у Київському політехнічному. 

Л.С.Баштова, м.н.с. ДПМ при НТУУ «КПІ» 
 
Розповідає донька 
Народився Олександр Степанович 6 березня 1896 року в селі Лісові Бирлінці на 

Вінниччині в сім’ї священика. З любов’ю батько згадував дитинство у своїх споминах «Камінці 
з мозаїки мого життя», описував навколишню природу: «У верховіттях дерев весело щебечуть 
пташки, в траві стрибають зелені коники, повітря насичене мелодійним гудінням комах, 
неначе тихенько дзвенять незримі струни». 

У 1908 році вступив до першого класу Немирівської чоловічої гімназії. У гімназії він 
виділяється серед своїх однокласників математичними здібностями, знанням латинської мови. 
Згадує Олександр Степанович (цитую із його «Камінці з мозаїки мого життя»): 

«Вдало розв’язував задачі з алгебри та геометрії. Якось влітку, на канікулах між 
четвертим та п’ятим класами, потрапив мені до рук підручник видатного київського 
математика – професора В.П.Єрмакова – з аналітичної геометрії на площині, і я того ж таки 
літа як слід простудіював цю книгу. Пізніше ознайомився з деякими іншими галузями вищої 
математики. Товариші прозвали мене «професором».  

У 1916 році Олександр закінчив гімназію із золотою медаллю. В його атестаті зрілості 
була приписка: «Проявил блестящие способности и любовь к математическим наукам». У 
цьому ж році Олександр вступає до Новоросійського (Одеського) університету на фізико-
математичний факультет. Але пробув в університеті тільки місяць до призову на військову 
службу. У 1918 році демобілізувався і з осені 1918 року почав працювати завідуючим вищою 
початковою школою (згодом переіменованою в семирічну трудову школу) в селі Холодівка. 

25 квітня 1920 року одружується з учителькою цієї школи Зінаїдою Хром’як, родом з 
Холмщини. «У цей день гарно цвіли яблуні», – згадує батько.  

У ці роки йому пощастило познайомитись з талановитим композитором Миколою 
Леонтовичем. Згадує О.Смогоржевський: 

«Візьмеш, мати, піску жменю 
Та й посієш на каменю… 
Коли пісок з каменю зійде. 
Тоді твій син з війни прийде… 
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Та не на війні загинув цей видатний український композитор. Загинув він у селі Марківці, в 
будинку свого батька священика від руки бандита чи військового (?)»…  

Згадував батько і свою любов, потяг до малювання: «написав, як кажуть митці пензля, – 
для Холодівського драматурга декорації. Особливо вдалим вийшов краєвид… 
І ось – перший спектакль. Підняли завісу, і в залі прокотився приглушений гомін здивування і 
захоплення».  

У 1923 році Олександр Степанович переїхав з сім’єю до села Кирнасівка, де обійняв 
посаду завідуючого семирічною школою. 

Але мрія про вищу школу не залишала Олександра Степановича, і в 1925 році він вирішив 
вступити до Київського інституту народної освіти (КІНО). Вступні іспити з математики 
(письмовий іспит), фізики і хімії приймав молодий професор Михайло Пилипович Кравчук. Він 
поставив Олександру Степановичу з математики і фізики «5», з хімії «4». Олександр 
Степанович став студентом Київського інституту народної освіти. Ще раніше Олександр 
Степанович ґрунтовно ознайомився з роботами академіка Граве «Енциклопедія математики» та 
«Курс вищої алгебри» (700 сторінок). На першому курсі Олександр Степанович приніс Граве 
свою першу наукову роботу. Граве передав її М.П.Кравчуку. Михайло Пилипович зробив ряд 
зауважень до статті, Олександр Степанович переробив статтю і приніс її безпосередньо до 
Михайла Пилиповича. Михайло Пилипович істотно доповнив статтю та запропонував 
надрукувати її як спільний твір. Так в 1927 році в «Записках КІНО» побачила світ стаття «Про 
ортогональні перетворення». 

Пише батько: «На моє щастя, вийшло положення про екстернат, і за півтора року – з 
грудня 1927 і до червня 1929 року включно я склав екстерном іспити за весь курс фізико-
математичного факультету, понад 40 іспитів… 20 грудня 1928 року я встановив своєрідний 
рекорд, склавши за цей день п’ять екзаменів!... Не буду описувати всіх перипетій цього 
нелегкого періоду мого життя, – це склало б цілу епопею».  

Закінчує інститут. М.Кравчук радить вступати до аспірантури, пише рекомендацію. Ось 
точна її копія: 

«Можу рекомендувати т. О.Смогоржевського, як людину з видатними математичними 
здібностями та знаннями. Ще студентом першого курсу КІНО він подав до Н.-Д. Катедри 
математики працю, яка розвинулася в самостійний дослід і була надрукована. З того часу він, 
хоч і в надзвичайно недогідних обставинах, невпинно розвивався, і безперечно дуже швидко 
може виробитися на цінного наукового робітника. Він безперечно буде одним із кращих 
аспірантів і працездатністю, і хистом, і самостійністю думки. 

Проф. Мих. Кравчук.14.VІ.1929». 
Та тоді існувала комісія у справах добору кандидатів в аспірантуру за соціальною 

ознакою. Олександр Степанович змушений був повернутись у село до вчительської праці. 
Наступного літа прийшов до Олександра Степановича лист від М.П.Кравчука із 

запрошенням посісти посаду асистента в Хіміко-технологічному інституті, де М.П.Кравчук 
завідував кафедрою вищої математики. На базі Політехнічного інституту були утворені нові 
навчальні заклади, в тому числі Хіміко-технологічний інститут, в якому Олександр Степанович 
став працювати з 1 жовтня 1930 року.  

У 1934 році дочірні навчальні заклади колишнього Політехнічного інституту об’єдналися, 
отже, інститут відродився, але під назвою Індустріального. Кафедру вищої математики очолив 
М.П.Кравчук. Олександр Степанович став його заступником. На кінець 1936 року, коли 
Індустріальний інститут представив Олександра Степановича до професорського звання, в 
нього вже була готова докторська дисертація «Функції Гріна лінійних диференціальних систем 
в одновимірній області». Машинописний її примірник разом з друкованими працями 
Олександра Степановича інститут надіслав до Вищої атестаційної комісії, яка на своєму 
засіданні від 23 червня 1938 року затвердила Олександра Степановича у вченому званні 
професора. В цей час Олександр Степанович уже декілька років працює в університеті і в 
Інституті математики Академії наук УРСР під керівництвом Михайла Пилиповича.  



 

 631 

21 лютого 1938 року М.П.Кравчука заарештували «за український буржуазний 
націоналізм, шпигунство». Незадовго перед цим розпочалось ганебне відкрите цькування 
великого вченого – збори в Інституті математики, засідання Президії Академії наук УРСР, в 
університеті. Цих зібрань Олександр Степанович не відвідував.  

В Академії наук і в університеті Олександра Степановича звільнили з роботи, в 
Індустріальному інституті його від звільнення врятував новий завідувач кафедри професор 
Ю.Д. Соколов. На засіданні кафедри ніхто з її членів не виступив проти Михайла Пилиповича, 
але протокол засідання кафедри був не на користь Михайла Пилиповича і Олександр 
Степанович не підписав його. Він залишився вірним своєму вчителю, морально і матеріально і 
далі допомагав його сім’ї.  

У своїх спогадах Олександр Степанович писав: «Цю виключно обдаровану людину, 
надзвичайно чесну людину, що була у розквіті творчих сил, зацькували, облили брудом, загубили. 
Не можна цього забути. Ганьба ворогам Михайла Пилиповича, що бачили в його особі 
небезпечного конкурента і всіма правдами і неправдами прагнули усунути його. Ганьба й тим, 
хто потурав їм, вигадуючи в припадку якоїсь божевільної вакханалії нові й нові наклепи на 
нього. Мир його світлій пам’яті!» 

З початком війни наша сім’я виїхала до Ташкента. Там Олександр Степанович працював 
професором кафедри вищої математики Середньоазіатського індустріального інституту. У 
вересні 1944 року сім’я повернулась до Києва. Під час війни обоє синів Олександра 
Степановича були на фронті, молодший його син загинув під Сталінградом. 

У Києві Олександра Степановича призначили завідувачем кафедри вищої математики в 
КПІ.  

І знову велика плідна наукова та педагогічна праця!... 
Дивовижною людиною був батько, палко любив природу, пісні – душу народу. Він писав: 

«…Звучання пісень, сильних не стільки своїми мелодіями, скільки словами і втіленими в них 
думками, цими блискітками людського розуму. Благородство задуму, глибина внутрішнього 
змісту – ось що прикрашає пісню». 

А як любив нас – своїх дітей і онуків!... Зумів прищепити нам інтерес до науки, любов до 
праці, був прикладом і щирості, і людяності, і високої порядності. 

Треба згадати і його захоплення шахами. У радянських і зарубіжних виданнях 
опубліковано понад 100 його шахових задач, є серед них і премійовані. Чудово знав історію, 
світову літературу. Згадував сміючись: «…іноді, щоб надати своїй науковій доповіді більшої 
виразності, я не гребував латинню (aurea mediocritas – золота середина), а в слушні моменти 
цитував уривки з віршованих творів…» 

Безперечно, що наукові учні, колеги, студенти Олександра Степановича пам’ятатимуть 
співпрацю зі своїм Учителем, не забудуть його добро, надзвичайну працелюбність, 
вимогливість, принциповість, творче натхнення, яке вони черпали від нього, збагачуючись 
духовно та інтелектуально.  

Н.О.Смогоржевська-Ільченко 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ОГІЄВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ. ПЛАТАН ПРОФЕСОРА 

 
Ars longa, vita brevis 

(Життя коротке, мистецтво вічне) 
Гіппократ  

10 травня 2010 р. виповнилося 120 років з дня народження 
засновника радіотехнічного факультету КПІ професора Володимира 
Васильовича Огієвського... 

У 1997 р. я брав участь у Європейській конференції з 
мікрохвильової техніки в Єрусалимі. В рамках культурної  програми 
мені пощастило відвідати Гефсиманський сад, де ростуть старі оливи, 
яким понад 2000 років. Перебуваючи на цьому святому місці, по-
особливому відчуваєш, як швидко плине час і яке неоціненне значення 
для прийдешніх поколінь має збереження історичних пам’яток про події 
Минулого та їхніх Вчителів ... 

Є своє “гефсиманське дерево” й у Київського політехнічного інституту. Це платан, який у 
1965 р. на пагорбі за нещодавно побудованим радіокорпусом (сьогодні корпус № 12) посадив 
професор Володимир Васильович Огієвський разом зі своїми учнями – аспірантами та 
студентами кафедри теоретичних основ радіотехніки, яку він очолював. Одним із садівничих 
пощастило бути й мені. Саджанець платана Володимиру Васильовичу подарував садівник 
санаторію в Немирові. В культурі Давньої Греції платан, який може рости до 2000 років, 
асоціюють з навчанням та наукою. Вважається, що саме під платанами проводив наукові 
дискусії зі своїми учнями Гіппократ.  

У 1965 р. професору КПІ В.В.Огієвському виповнилося 75 років. 
Вже позаду були роки напруженої праці по становленню в інституті 
радіотехнічної спеціальності, підготовки кадрів для нової галузі, 
виховання видатних учнів. Саджаючи це дерево, Володимир Васильович 
був упевнений, що воно довгі роки буде свідком передачі справи всього 
його життя в руки вихованців – майбутніх вчених, викладачів, 
організаторів науки та виробництва. 

Українські корені 
Батько Володимира Васильовича, Василь Дмитрович Огієвський, 

народився в 1861 р. у м. Кролевець на Сумщині. Середню освіту здобув у 
Полтавській військовій гімназії, вищу – в С.-Петербурзькому лісовому 
інституті. В 1888–1892 рр. він був помічником лісничого Одоєвського лісництва Тульської 
губернії й водночас викладав у місцевій лісовій школі. Саме тоді, а точніше 10 травня 1890 р., в 
м. Крапивна у нього народився син Володимир. Усе своє життя Василь Дмитрович присвятив 
лісовій справі, став відомим вченим. У 1912–1918 рр. В.Д. Огієвський був професором 
Петербурзького лісового інституту. В 1920–1921 рр. – професором кафедри лісівництва 
Київського політехнічного інституту.  

Через відсутність школи в тих місцях, де працював батько, Володя Огієвський отримав 
початкову освіту вдома. В 1903 р. родина переїжджає до Києва, де мешкає в основному взимку, 
а все літо дорослі й малеча живуть у лісництві. В цьому ж році Володя поступає до 4-го класу 
Київського реального училища. Вчився він добре. З атестаційного листа видно, що за 
результатами навчання в 4-му класі його назвали “Першим учнем”. Восени 1905 р. за участь у 
страйку його виключають з училища. Через це навесні 1907 р. випускний екзамен Володя здає 
екстерном. У цьому ж році вступає на механічне відділення Київського політехнічного 
інституту. Його навчання в КПІ тривало протягом 1907–1914 рр. з перервою в два роки, тому 
що у 1911–1912 рр. він проходив військову службу в 4-й Іскровій роті в м. Києві, де вперше 
познайомився з радіозв’язком. Після проходження військової служби, одержавши звання 
“прапорщик запасу”, Володимир повертається до рідного інституту. 
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З початком Першої світової війни Огієвського мобілізують до діючої армії. Вже 26 липня 
1914 р. Володимир призначений помічником начальника 3-ї Польової іскрової станції. 6 серпня 
1914 р. у складі роти виступає в похід, а 12 вересня стає помічником начальника станції при 
штабі Головнокомандуючого арміями Південно-Західного фронту. Військова кар’єра 
Володимира Васильовича стрімка: 22 вересня 1914 р. був призначений начальником станції при 
штабі Головнокомандуючого арміями Південно-Західного фронту.   

Будівничий перших систем радіозв’язку та радіомовлення 
Ще триває Перша світова війна. 21 жовтня 1917 р. Володимир Васильович був 

“представлен к производству в чин поручика”. Але обставини складаються так, що ламається 
весь уклад життя в Російській імперії: в Петербурзі відбуваються відомі жовтневі події. В армії 
посилюються революційні настрої, створюються відомі військові комітети, які беруть на себе 
керівництво. Володимира Огієвського обирають членом полкового і дивізіонного комітетів та 
делегатом на Всеросійський з’їзд військових телеграфістів. У грудні 1917 р. він їде до 
Петрограда. Наказом Народного комісара з військових справ № 102 від 27 січня 1918 р. 
засновується Рада військового радіотелеграфа. Володимир Огієвський обирається до складу цієї 
Ради, а в лютому 1918 р. стає її головою. Саме як голова радянського Радіотелеграфа 19 квітня 
1918 р. Володимир Васильович був присутнім на засіданні РНК під головуванням В.І. Леніна. В 
кінці 1918 р. було визначено за необхідне створити в Москві нову приймально-передавальну 
радіостанцію незгасаючих коливань для організації надійного оперативного зв’язку між 
фронтами громадянської війни. На той час такого зв’язку не було. В.В.Огієвський 
призначається начальником цієї ще неіснуючої радіостанції і помічником відповідального 
керівника робіт. Влітку 1920 р. обладнання радіостанції було закінчене, а наприкінці 1920 р. в 
урочистій обстановці, в присутності представників управління зв’язку Червоної армії, було 
проведено випробування радіостанції. Зв’язок був встановлений зі всіма вказаними пунктами: 
станція вступила в експлуатацію.  

У 1928–1929 рр. В.В.Огієвський консультує будівництво потужних радіомовних станцій в 
Одесі, Харкові, Дніпропетровську, Тирасполі. В червні 1929 р. його призначено відповідальним 
виконробом на будівництві київської радіостанції. Треба сказати, що до побудови радіомовних 
станцій в УРСР Володимир Васильович широко залучав своїх студентів, які брали в ній активну 
участь. Так, у 1928 р. при побудові радіостанції в Одесі радіолабораторія КПІ взяла на себе 
зобов’язання поставити для неї фільтрові високовольтні конденсатори. Такі конденсатори до 
цього часу ввозилися в СРСР із Німеччини. В Союзі розробленням таких конденсаторів 
займалася тільки Нижньогородська радіолабораторія, але її конденсатори витримували напругу 
не більше 7 кіловольт, до того ж виготовлялися з імпортного матеріалу. В радіолабораторії КПІ 
В.В.Огієвським був розроблений і запропонований оригінальний простий метод виготовлення 
високовольтних фільтрових конденсаторів, що давав можливість використовувати виключно 
вітчизняну сировину. Перший зразок, виготовлений особисто В.В.Огієвським, витримав 
35 кіловольт. У 1929 р. в експериментально-виробничій майстерні лабораторії радіотехніки 
інституту з ініціативи та під керівництвом В.В. Огієвського було налагоджено виробництво 
високовольтних конденсаторів для радіостанцій. Виготовлені тут фільтри мали менші розміри 
та були дешевші за ті, що купували у німецької фірми “Лоренц”. Це дало змогу вже в 1931 р. 
зовсім відмовитися від імпорту німецьких фільтрів.  

У роки Великої Вітчизняної війни В.В. Огієвський працює в Уральському 
індустріальному інституті й одночасно є консультантом з питань радіо в Академії імені 
Жуковського, в радіотехнічній лабораторії 4-го спецвідділу Народного комісаріату внутрішніх 
справ, у Свердловському філіалі Науково-дослідного інституту № 3 бере участь у розробленні 
акустичних приладів. За участь у вирішенні завдань воєнного 
часу В.В.Огієвського нагороджено медаллю “За доблесну працю 
у Великій Вітчизняній війні”. 

Засновник радіоспеціальності в КПІ 
У 1921 р. В. Огієвського було переведено до Києва на 

посаду начальника військової радіостанції. У цьому ж році він 
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починає викладати в Київському військовому училищі зв’язку та на електротехнічному 
факультеті КПІ. Заснований восени 1918 р. електротехнічний факультет почав одним із перших 
швидко набирати обертів, незважаючи на те, що коштів на облаштування нових лабораторій і 
аудиторій не було. 

Радіоспеціалізація в Київському політехнічному інституті зародилася саме на 
електротехнічному факультеті. В 1921 р. В.В.Огієвський організовує радіолабораторію, що 
стала базою для розвитку радіотехнічної спеціальності, а в подальшому – радіотехнічного 
факультету. При радіолабораторії виникає спочатку маленька майстерня, де студентами 
монтувалася спеціальна апаратура для радіолабораторії інституту і для різних установ. Тут була 
побудована короткохвильова установка для магістрального радіозв’язку Південно-Західної 
залізниці, яка експлуатувалася там кілька років. Враховуючи зростання інтересу студентів і 
співробітників КПІ до радіосправи, в 1924 р. у стінах радіолабораторії Володимир Васильович 
організовує радіогурток, а в 1925 р. виходить в ефір перша в СРСР аматорська колективна 
радіостанція R1KPI (Росія–Перша–Київський політехнічний інститут). Вся її приймально-
передавальна апаратура була виготовлена членами гуртка. В.Огієвський сам працював з 
достатньою швидкістю на ручному ключі і саме йому було довірено провести перший сеанс 
двостороннього радіозв’язку з позивним “R1KPI”.  

Організацією радіолабораторії на електротехнічному факультеті КПІ в 1921 р. 
В.В.Огієвським було розпочато читання загального курсу радіотехніки. В 1928 р. на 
електротехнічному факультеті було виокремлено спеціалізацію “Радіотехніка”. На всіх курсах 
були сформовані групи студентів за радіоспеціалізацією. Майстерні радіолабораторії, 
пов’язуючи педагогічний  персонал та студентів із виробництвом і допомагаючи поповнювати 
обладнання радіолабораторії, відіграли велику роль у розвитку радіоспеціальності в інституті.   

У 1930 р. на базі електротехнічного факультету КПІ було створено Київський 
енергетичний інститут, що мав радіотехнічний факультет і кафедру радіотехніки (зав. кафедри і 
декан радіотехнічного факультету – В.В.Огієвський). З 1931 р. цей інститут регулярно випускає 
радіоінженерів.  У ході подальших реорганізацій з 1934 р. радіоспеціальність існує самостійно, 
з 1938 р. – у складі спеціального факультету, а з 1944 р. – знову у складі радіотехнічного 
факультету КПІ, деканом якого призначають професора В.В. Огієвського.  

У 1962 р. Володимир Васильович йде з посади декана, залишаючись при цьому 
завідувачем кафедри теоретичних основ радіотехніки (ТОР) і членом Вченої ради факультету.  

Посади деканів радіотехнічного факультету після 1962 р. обіймали учні В.В. Огієвського: 
професори В.П.Тараненко, Я.К. Трохименко, доценти Ю.В. Михацький, В.О. Гойжевський, В.І. 
Правда, Є.А. Нелін. 

Продовжуючи традиції минулих десятиліть свого вчителя щодо поєднання навчання з 
практичною реалізацією нових радіозасобів, вихованці В.В. Огієвського доценти О.Я. 
Бокринська, В.О. Гойжевський, Ю.П. Гудзенко в 60-80-ті рр. сформували на кафедрі ТОР 
наукові групи за участю викладачів, штатних науково-інженерних працівників, студентів, які 
виконали десятки науково-технічних проектів з оборонної тематики за завданнями уряду. Саме 
виконання цих важливих державних завдань створювало умови для високої якості підготовки 
фахівців, залучення до наукового пошуку студентів і аспірантів кафедри, в тому числі і мене. 
Основам дослідницької діяльності я навчався у Олександри Якимівни Бокринської й Анатолія 
Вікторовича Кисляковського. На наукових семінарах за участю М.Т.Бови, Ю.Г.Кулешова, 
Я.К.Трохименка та багатьох інших ми формувалися як молоді вчені, вдячні за науку своїм 
вчителям.  

Кількість працівників науково-дослідного сектору кафедри, що виконувала зазначені 
завдання уряду, упродовж кількох років сягнула за сотню. Сьогодні я пригадую, як у день свого 
80-річчя професор В.В.Огієвський розпочав свій виступ перед колективом кафедри словами: 
“Головним завданням свого життя я вважав, що не треба заважати людям жити і працювати…” 
Ці слова були перервані тривалими і щирими оплесками. Адже за всі довгі роки своєї наукової 
та педагогічної діяльності він заклав високі принципи та традиції працелюбності, 
принциповості та поваги до людей як на кафедрі, так і на факультеті, завдяки чому мав 
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надзвичайно високий авторитет серед колег. А учні В.В.Огієвського в 1960-х роках лагідно і з 
глибокою пошаною називали його між собою “дед”. 

Талановиті і вдячні учні 
Професор В.В.Огієвський виховав декілька поколінь висококваліфікованих спеціалістів – 

докторів і кандидатів наук, лауреатів Державних премій, керівників заводів, науково-дослідних 
інститутів та конструкторських бюро вітчизняної радіоелектронної промисловості. Майже на 
всіх підприємствах радянської радіоелектронної промисловості працювали інженери – учні 
професора В.В. Огієвського. 

Творець перших космічних апаратів, Генеральний конструктор космічної техніки СРСР 
С.П.Корольов, згадуючи свої студентські роки в КПІ, говорив про В.В. Огієвського як про 
взірець для інженера. У книзі “Королев. Хроника” Я.Голованов пише: “Из всех лабораторных 
занятий более всего нравился Королеву практикум по электротехнике, который вел Огиевский, 
старый радиотехник... Это был спокойный властный человек, который никогда не придирался и 
не старался расположить к себе веселыми шуточками, а упрямо требовал того, что был вправе 
требовать. Для Королева он олицетворял человека дела. Таким должен быть настоящий 
инженер”. 

У 1932 р. випускником Київського енергетичного інституту став один із 
найталановитіших вихованців Володимира Васильовича Семен Ісакович Тетельбаум, який 
отримав кваліфікацію інженера-електрика в галузі радіотехніки і був залишений при інституті 
на посаді інженера-конструктора. Ще навчаючись в інституті, він сконструював чимало зразків 
радіоапаратури, яку виробляли серійно. Одночасно з практичною діяльністю С.І. Тетельбаум з 
1932 р. обіймає посаду асистента кафедри радіотехніки, яку очолював В.В. Огієвський. Семен 
Ісакович читає лекції, керує лабораторними заняттями з усіх основних радіотехнічних курсів. 
Його викладання було тісно пов’язане з найбільш актуальними питаннями науково-дослідної 
роботи. У грудні 1934 р. С.І.Тетельбаум захистив кандидатську дисертацію. В 1935 р. йому 
було присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук і присвоєно звання доцента 
кафедри радіотехніки. В грудні 1939 р. С.І. Тетельбаум успішно захистив докторську 
дисертацію, у 1940 р. став професором, а в 1948 р. – членом-кореспондентом АН УРСР.  

Одним із талановитих учнів В.В. Огієвського був Наум Пилипович Воллернер, який 
очолював кафедру радіоприймальних пристроїв на радіофакультеті з 1945 по 1979 рр. Пізніше, 
згадуючи про своє навчання в інституті, він говорив, що спочатку вступив на вечірнє відділення 
факультету. “Когда отменили вечернее отделение и не было параллельного дневного такого же 
уровня, мой учитель проф. Огиевский сказал “прыгайте” и я прыгнул с третьего курса 
вечернего на четвертый курс дневного и закончил факультет в 1935 году”. Ставлячи 
В.В.Огієвського першим у ряду своїх вчителів, Наум Пилипович підкреслював його високу 
кваліфікацію у своїй галузі й високу інтелігентність. У 1939 р. Н.П.Воллернер захистив 
кандидатську дисертацію, а в 1952 р. – докторську. На кафедрі Н.П.Воллернера велися науково-
дослідні роботи за завданням Військово-морського флоту СРСР у галузі завадостійкого 
приймання та обробки сигналів, спектрального аналізу, теорії похибок і конструювання 
радіоелектронних засобів. Великий обсяг виконуваних робіт дав змогу Науму Пилиповичу 
створити першу в КПІ проблемну лабораторію, яка в 1963 р. переїхала в новозбудований з 
ініціативи і під керівництвом Н.П.Воллернера корпус (сьогодні корпус № 11) і стала називатися 
КБ “Шторм”. І нині цей корпус політехніки називають корпусом Воллернера. 

З нагоди сімдесятип’ятиріччя свого Вчителя випускник радіофаку 1963 р. Ю.Є. 
Рогальський пише:  

Прожить суждено не многим 
Такие три четверти века, 
Такие пройти дороги 
Ученого и Человека!  
Володимир Васильович часто проводив консультації для студентів у гуртожитку та у себе 

вдома, де їх пригощала дружина Володимира Васильовича Валентина Олександрівна. 
Від’їжджаючи на батьківщину, випускник РТФ КПІ Ахмед Мохамед з Йемену сказав: “Я 
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залишаю в Києві людину, за яку, якщо потрібно, готовий віддати життя”. Вихованець 
Огієвського Аль Анесі Ахмед із Йемену так підписує свого листа до Володимира Васильовича: 
“Вечно уважающий Вас сын”. Китаєць Чен Цзи Ган писав до Огієвського: “Я дуже часто 
згадую Вас, Вашу манеру розмови, посмішку. Ви не лише навчили 
вчитися, але й чесно працювати і правильно жити”, а в кінці листа його 
син зробив приписку: “Бажаю російському дідусеві жити 10 тисяч 
років, як живуть сосни в південних горах” ... 

Визнання та вдячна пам’ять 
У 1948 р. Київському політехнічному інституту виповнилося 50 

років. Згідно з наказом міністра вищої освіти СРСР за успішну роботу 
у справі підготовки інженерно-технічних кадрів для народного 
господарства СРСР у зв’язку з п’ятдесятиріччям з дня заснування КПІ 
було оголошено подяку багатьом співробітникам інституту, в тому 
числі і професору, декану радіотехнічного факультету Володимиру 
Васильовичу Огієвському. 27 жовтня 1953 р. В.В. Огієвського нагороджено орденом Леніна. 
Професора В.В. Огієвського було нагороджено також орденом Трудового Червоного Прапора, 
багатьма медалями, Грамотою Президії Верховної Ради СРСР. Він мав звання “Заслужений 
працівник вищої школи”, “Почесний радист”. 

Не стало Володимира Васильовича 26 лютого 1979 р., він не дожив до свого 90-річчя 
декілька місяців. Сьогодні справу його життя з підготовки радіоінженерів продовжує 
радіотехнічний факультет, у корпусі № 17 є навчальна лабораторія імені професора В.В. 
Огієвського, кращі студенти отримують стипендію імені професора В.В.Огієвського. 
Підготовку фахівців-зв’язківців, започатковану ще в 20-х роках В.В.Огієвським, відновлено у 
1993 р. при організації за моєї ініціативи нової кафедри засобів телекомунікацій, яка стала 
базовою при створенні у 2002 р. Інституту телекомунікаційних систем. Радіоаматорську справу 
свого Вчителя сьогодні продовжує М.І.Сергієнко – керівник активно працюючого радіоклубу 
“Політехнік”. У Державному політехнічному музеї знаходяться унікальні радіоекспонати і 
документи професора В.В.Огієвського, які недавно передала його донька Ія Володимирівна 
Огієвська, кандидат мистецтвознавства. 

Знайти платан професора В.В. Огієвського серед безлічі дерев, що ростуть сьогодні на 
території університету, можна так. На пагорбі за корпусом № 12 є сходи, які ведуть до корпуса 
Воллернера. Платан росте ліворуч від сходів. На його стовбурі, що біля землі, є хворобливі 
нарости, потім стовбур платана очищується від зеленувато-сірої кори і вже блискучий жовто-
коричневий спрямовується до неба. В цьому спрямуванні є щось символічне: справа всього 
життя Вчителя В.В. Огієвського продовжується його учнями.  

М. Ю. Ільченко, випускник кафедри ТОР КПІ 1964 року 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ЗМОРОВИЧ ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ  
ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВЧЕНОГО-МАТЕМАТИКА І ПЕДАГОГА 

 
Валентин Анатолійович Зморович народився 6 вересня 1909 р. в 

сім’ї викладача гімназії в Києві. В 1928 р. він став студентом фізико-
математичного факультету Київського інституту народної освіти  (нині 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка), який 
закінчив у 1932 р. Істотний вплив на формування його як вченого і 
педагога справили засновники Київської математичної школи – 
академіки АН УРСР Д.О. Граве, М.П. Кравчук, член-кореспондент Н.І. 
Ахієзер. 

У 1932 р. за рекомендацією М.П. Кравчука та Н.І. Ахієзера 
Валентин Анатолійович почав педагогічну роботу в Київському 
політехнічному інституті (на той час – індустріальному). 

У 1934 р. вийшла друком перша  наукова робота, в 1937 р. В.А.Зморович захистив 
кандидатську дисертацію, а в 1950 р. – докторську на тему «Дослідження з теорії аналітичних 
та узагальнених аналітичних функцій». Через деякий час йому було присвоєно звання 
професора. 

У роки війни в колективі вчених та інженерів Київського індустріального інституту під 
час евакуації до Ташкента виконував науково-технічні роботи для оборони країни. 

З 1952 по 1973 рр. він завідувач кафедри вищої математики КПІ, потім до 1987 р. – 
професор кафедри вищої математики № 1 КПІ. 

Створені В.А.Зморовичем лекційні курси відзначались глибиною думки та яскравою 
лекторською майстерністю і викликали захоплення не тільки студентської молоді, але й 
професійних викладачів. 

Провідна тема його досліджень – геометрична теорія аналітичних функцій. Головним 
об’єктом тут були спеціальні класи функцій, регулярних та однолистих в крузі, круговому 
кільці, необмеженій круговій  області, та n-зв’язних кругових областях. Теорія ґрунтувалась на 
побудованих В.А. Зморовичем узагальненнях класичних інтегральних формул Пуассона, 
Шварца, Рісса-Херглотца та поширення їх на n-зв’язні кругові області (ці формули з повним 
правом можна назвати формулами В.А. Зморовича). Після цього важливі класи аналітичних 
функцій набули зображення у вигляді Стілтьєсових функціоналів над сімейством (або кількома 
сімействами – у випадку багатозв’язних областей) неспадних функцій обмеженої варіації. Цей 
метод ним було названо методом структурних формул. 

Багато уваги В.А. Зморович приділяв обчисленню та дослідженню збіжності невласних 
інтегралів, які цікавили свого часу багатьох видатних математиків світу (гамма-функція, дзета-
функція Ойлера-Рімана та ін.). В останні роки його математичний талант розкрився в 
критичному огляді окремих результатів і досліджень математиків з різних країн світу в царині 
його власних математичних інтересів. В.А. Зморович побудував узагальнення інтегралу 
Шварца на n-зв’язні кругові області (n – будь-яке натуральне число) у вигляді значно 
зручнішому, ніж у Мєшковського. Критично розглядаючи наукові результати інших 
математиків, він не тільки узагальнював їх, але, бувало, і знаходив неточності в їх працях. 

В.А. Зморович багато років плідно керував науковим семінаром на кафедрі вищої 
математики КПІ, який мав наукові зв’язки з болгарськими, румунськими математиками, був 
широко відомим у Росії, Польщі, США. На цьому семінарі неодноразово виступали його учні: 
доктори фізико-математичних наук Л.О. Дундученко, П.М. Тамразов, І.П. Мітюк. З цього 
семінару вийшло багато кандидатів фіз.-мат. наук – учнів В.А.Зморовича: В.Г. Лозовик, С.А. 
Касьянюк, В.О. Похилевич, А.А. Гудзь, І.К. Коробкова, Н.І. Черней, О.А. Якубенко та інші. 

В.А. Зморович ініціював захист кандидатської дисертації на спеціалізованій науковій раді 
КПІ геніального математика Є.Є. Вікторовського, якому наукова рада одностайно присудила 
після захисту вчений ступінь доктора фізико-математичних наук. 
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Почуття відповідальності, людяність, порядність, принциповість завжди були притаманні 
В.А. Зморовичу. Прикладом вияву цих якостей було ставлення до його вчителя академіка М.П. 
Кравчука, якого в 1938 р. безпідставно було заарештовано. Валентин Анатолійович разом із 
дружиною (вона була на той час асистентом М.П. Кравчука) не приєдналися до хору засуджень 
опального вченого. Навпаки, вони завжди були впевнені в його невинуватості і не приховували 
своєї позиції. 

Плідна творча, науково-педагогічна діяльність В.А. Зморовича свого часу була відзначена 
двома орденами Пошани та медалями. Помер Валентин Анатолійович у лютому 1994 року. 

Усі, хто спілкувався з В.А. Зморовичем назавжди запам’ятали його як видатного вченого, 
талановитого педагога, принципову і чуйну людину. 

О.В.Зморович, О.А.Якубенко 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

МОЗГОВОЙ МИКОЛА ІЛАРІОНОВИЧ – ВИДАТНИЙ ВИНАХІДНИК  
І ВЧЕНИЙ ВИПУСКНИК КПІ 

 
 
Сьогодні майже дві третини світового обсягу сталі отримують 

киснево-конверторним методом. А вперше у світовій практиці 
продувку рідкого чавуну киснем зверху здійснив 22 квітня 1936 року 
випускник КПІ Микола Іларіонович Мозговой – у півторатонному 
агрегаті на Київському заводі «Більшовик». 

М.І. Мозговой народився в 1901 р. у Києві в сім’ї службовця. У 
1919 р. закінчив 8-му київську гімназію, в 1920 р. був зарахований на 
механічний факультет Київського політехнічного інституту. Під час 
навчання виявляв значний інтерес до металургії. Дипломний проект 
виконував під керівництвом відомого вченого-металурга професора 
В.П.Іжевського і проректора КПІ професора Т.Т. Усенка. Після 
закінчення інституту в 1926 р. пройшов стажування на одному з 
підприємств м. Миколаєва, у 1927 р. був зарахований до аспірантури КПІ і направлений у 
Ленінград для роботи в Діпромезі, де велась підготовка проектів підприємств металургійної 
промисловості. 

У 1929 р. Микола Іларіонович захворів ревматизмом, приїхав у Київ, де лікувався до 1931 
р. Після одужання знову поїхав у Ленінград, але в 1932 р. хвороба повторилася і він повернувся 
в Київ, де лікувався до 1933 р. 

Перебуваючи в Києві, М.І. Мозговой розмірковував про вдосконалення металургійного 
виробництва і дійшов висновку, що суттєво підвищити продуктивність сталеплавильних 
агрегатів можна, застосувавши продування рідкого чавуну  чистим киснем. На початку 1933 р. 
він обґрунтував цю ідею в доповіді в Українській академії наук. Доповідь отримала позитивну 
оцінку, але  Головне управління металургійної промисловості Наркомтяжпрома СРСР 
поставилось негативно до його ідеї. 

Тоді М.І. Мозговой звернувся до Ленінградського відділення АН СРСР, але отримав 
відповідь про неможливість реалізації його пропозицій у зв’язку з ймовірністю вибуху при 
введенні кисню в рідкий метал. М.І. Мозговой не здався, звернувся в Академію наук України, і 
в 1934 р. Інститут хімії АН УРСР дав згоду на проведення дослідів з вивчення кінетики 
хімічних реакцій взаємодії кисню з рідким чавуном. 

Після вдалих експериментів на заводі «Більшовик» та неодноразових звернень АН УРСР 
Головне управління металургійної промисловості Народного комісаріату важкої промисловості 
СРСР дало згоду провести досліди з прискорення плавок у мартенівських печах у 1936 р. на 
московському заводі «Серп і молот».  
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У 1937-1938 рр. на заводі «Більшовик» були проведені дослідження і розроблені способи 
обробки рідкого чавуну чистим киснем зверху з використанням графіто-кварцевих трубок у 
ковшах з наступним заливанням чавуну в мартенівську піч для доведення. У 1938 р. в Академії 
наук УРСР було організовано металургійний сектор для розробки пропозицій Миколи 
Мозгового. В 1939 р. на заводі «Більшовик» також досліджувалась можливість подачі 
пилоподібних речовин у ківш з рідким чавуном зі струменем кисню. 

У вітчизняній літературі новий процес одержав назву киснево-конверторного. 
У 1940 р. М.І. Мозговой звернувся з ідеєю отримання сталі продувкою рідкого чавуну 

технічним киснем до віце-президента АН СРСР І.П. Бардіна, випускника КПІ 1910 р. Уважно 
вислухавши повідомлення М.І.Мозгового, І.П.Бардін запропонував йому переїхати до Москви і 
прийняв рішення допомагати йому. За сприяння І.П.Бардіна М.І.Мозговой виступав з 
доповіддю в уряді СРСР про перспективу виконаних ним досліджень. 

На підставі звернення М.І.Мозгового народний комісар чорної металургії СРСР 
І.Т.Тевосян 29 вересня 1945 р. видав розпорядження про організацію в ЦНДІЧерметі науково-
дослідної лабораторії під загальним керівництвом академіка І.П.Бардіна. За порівняно короткий 
термін було доведено можливість використання кисню в металургії з перспективою отримання 
значного економічного ефекту.  

За період з 3 лютого 1945 р. по 22 червня 1946 р. проведено 
137 плавок на кисневому дутті: на заводі «Динамо», 
Косогорському металургійному заводі, в експериментальному 
науково-дослідному інституті металорізальних верстатів. Термін 
проведення плавок 6-20 хвилин, залежно від кількості поданого 
кисню, співвідношення об’єму конвертора і металу. Отримана 
сталь розливалась у форми для фасонного лиття, а також у 
виливниці для отримання зливків вагою 750 кг. Аналіз 
результатів проведеної роботи: метод використання кисневого 
дуття в конверторі заслуговує на велику увагу, вимагає всебічного вивчення і вдосконалення. 
Вихід сталі 95-96%, засвоєння кисню близько 100%. Макроструктура зливків і заготовок, 
механічні властивості прокатаної сталі при 20оС задовільні. 

Згідно зі звітом про науково-дослідну роботу «Отримання сталі продуванням чавуну (в 
конверторі) технічно чистим киснем по методу інженера Мозгового М.І.», написаним під 
редакцією к.т.н. Л.І.Леви в 1946 р., – це початок принципово нового способу виробництва сталі 
в СРСР – киснево-конверторного процесу. У звіті були представлені теоретичні основи нового 
процесу і рекомендації для їх практичного використання. 

У грудні 1946 р. М.І.Мозговой отримав авторське свідоцтво СРСР №91996 «Спосіб 
виробництва сталі продувкою в конверторі киснем або збагаченим киснем повітрям» з 
пріоритетом від 31 грудня 1946 р. 

У 1948 р. спосіб продувки мартенівської ванни киснем було впроваджено на заводі «Серп 
і молот». 

У 1949 р. М.І.Мозговой у складі групи вчених і керівників промисловості на чолі з 
І.П.Бардіним був удостоєний Сталінської премії першого ступеня «За розробку технології і 
промислове впровадження кисню в металургії для інтенсифікації мартенівського процесу». 

В СРСР вперше киснева продувка чавуну в промисловому масштабі в конверторах була 
освоєна в 1956 р. на заводі ім. Г.І.Петровського в Дніпропетровську, а в 1957 р. було введено в 
експлуатацію киснево-конверторний цех на металургійному комбінаті «Криворіжсталь». 
Україна стала другою державою у світі (після Австрії), яка успішно освоїла промислове 
використання кисневих конверторів. В Україні функціонують 7 киснево-конверторних цехів, до 
складу яких входить 21 плавильний агрегат. У світі експлуатуються близько 700 конверторів. 

Широке впровадження кисню в металургію внесло значні зміни в технологію доменного і 
сталеплавильного виробництва, забезпечило підвищення продуктивності агрегатів, істотне 
зменшення витрат палива і значне зниження собівартості сталі. 
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Слід згадати, що вперше конверторний процес отримання рідкої сталі продувкою рідкого 
чавуну повітрям через дно конвертора, футерованого дінасом, запропонував Г.Бесемер, який у 
1856 р. отримав патент на свій спосіб. Процес названо ім’ям винахідника – бесемерівським. У 
1878 р. Дж. Томас запропонував продувку чавуну повітрям в конверторі з основною 
футерівкою (доломітом) – томасівський процес. У 1949-1950 рр. в Лінці і Доновіці (Австрія) 
проводились дослідження з продування чавуну в конверторі киснем, і там же в 1952-1953 рр. 
проведені перші промислові киснево-конверторні плавки. 

У період з 1955 по 1975 рр. бесемерівський і томасівський процеси і їх різновиди були 
практично витіснені киснево-конверторними процесами, головним чином, з подачею кисневого 
дуття зверху. Але пріоритет використання кисню для продувки в металургійних агрегатах 
чавуну і сталі належить випускнику КПІ інженеру М.І. Мозговому. 

М.І. Мозговой працював в ЦНДІЧерметі до 1958 р. керівником лабораторії, старшим 
науковим співробітником, керівником групи, і був звільнений за власним бажанням у зв’язку з 
інвалідністю (2 група). Помер М.І.Мозговой в 1959 році. 

Заслуги Миколи Іларіоновича Мозгового у світовій і вітчизняній металургії дуже значні. 
Бажано провести в 2011 р. Міжнародну наукову конференцію, присвячену 110-річчю від дня 
народження і пам’яті М.І. Мозгового і запросити учасників з іноземних держав, а також 
розмістити в Державному політехнічному музеї при НТУУ «КПІ» інформацію про нього та 
його досягнення в металургії. 

Д.Ф.Чернега, завідувач кафедри металургії чорних і кольорових металів, 
 член-кореспондент НАН України 

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ФЕЩЕНКО-ЧОПІВСЬКИЙ ІВАН АДРІЯНОВИЧ  
ВИЗНАЧНИЙ МЕТАЛОЗНАВЕЦЬ І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ  

ДО 125-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

 
Іван Адріянович Фещенко-Чопівський (1884-1952) – визначний 

металознавець і громадський діяч України. Член кореспондент 
Польської академії наук та численних науково-технічних товариств 
Англії, Німеччини, США.  

Автор понад 140 наукових праць, у тому числі 23 монографій, 
опублікованих німецькою, англійською, польською, українською та 
російською мовами з проблем дифузії, хіміко-термічної та термічної 
обробки. Зробив певний внесок у побудову діаграм стану залізо-
вуглець з урахуванням домішок фосфору, кисню, силіцію та стануму, 
дослідив процеси поверхневого зміцнення легованих сталей, їх 
магнітні характеристики. Проводив також дослідження в галузі 
фізичної хімії. Створив методологію побудови подвійних та потрійних 
діаграм стану, розробив принцип системного підходу для теоретичного аналізу рівнянь хімічної 
термодинаміки, розробив концепцію сполучення пластичної деформації з термічною обробкою 
металів.  

Родоначальник металознавства в Західній Україні та Польщі. Найважливіший науковий 
доробок – тритомна монографія “Металознавство” (польською мовою (1930-1936)), двотомник 
“Природні багатства України” та “Економічна географія України” (1918-1919). 

З довідника “Хто є хто в КПІ”  
Іван Фещенко-Чопівський народився 20 січня 1884 року в м. Чуднові колишньої Волині. 

У 1903 році закінчив Житомирську гімназію і вступив до Київського політехнічного інституту.  
Роки навчання в КПІ (1903-1908) припали на досить складний в історичному плані період. 

Українців у Політехніці студіювало мало. Студенти гуртувалися в “земляцтвах”. Українська 
Громада при КПІ постала десь у 1907 році. Під час революційних подій 1905 року Іван 
Фещенко-Чопівський розпочав свою активну громадську діяльність як національно свідомий 
українець. Відкриття у 1906 році київської “Просвіти” активізувало його громадсько-культурну 
діяльність. 12 травня 1907 року відбулися засновницькі збори київського Українського 
наукового товариства.  

Як член товариства студент Чопівський робив свій внесок і у формування української 
наукової термінології. Працюючи в термінологічній комісії Київського УНТ та в 
термінологічній комісії української студентської громади при КПІ, доклався до підготовки 
“Природо-технічного словника”. Як член лекційної комісії “Просвіти” систематично читав 
лекції в Троїцькому народному домі та на периферії Києва, читав українською (“мужицькою”) 
мовою. У 1910 році російський уряд визнав діяльність київської “Просвіти” високо шкідливою 
та припинив її.  

Влітку 1908 року Іван Фещенко-Чопівський захищає дипломний проект “Мартенівська 
фабрика”, отримує вимріяне звання інженера-технолога І ступеня і все глибше закорінюється в 
національний український рух – стає одним з активних діячів української партії соціалістів-
федералістів. Ця партія об'єднувала українських інтелігентів зі щироукраїнськими 
поміркованими поглядами. Головою партії був Сергій Єфремів (репресований у 30-х роках – 
Авт.), видатний і шанований літературознавець, публіцист, громадський діяч. Деякий час до 
цієї партії належав і Михайло Грушевський, який згодом вийшов через свої більш соціалістичні 
уподобання.  

1917 року І. Фещенко-Чопівський поринув у вир визвольної боротьби. Як член 
Центральної Ради стає головою Київської міської Національної Ради та головою Губерніальної 
Ради Київщини. Він рішуче виступає проти спроби уряду України порозумітися з Керенським 
та українською фракцією більшовиків. На форумі Малої Ради вимагає конкретних протидій, що 
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призвело 22 січня 1918 року до проголошення Четвертого Універсалу і означало проголошення 
незалежної Української Народної Республіки. На пропозицію М. Грушевського І. Фещенко-
Чопівський готує матеріали про природні багатства та господарчі можливості України. 
Протягом 1918 і 1919 років виходить двотомна праця “Природні багатства України”, а в 1921 
році – двотомна “Економічна географія України”.  

... Після заборони польським урядом діяльності українських інституцій на її території, І. 
Фещенко-Чопівський повертається до своєї професійної праці металознавця. На початку 1922 
року він став старшим асистентом кафедри металознавства Варшавської політехніки. Згодом 
надійшла пропозиція ректора гірничої академії з м. Кракова організувати металургійний 
напрямок, що започаткувало майбутню кар'єру вченого світового рівня.  

Репрезентуючи польську технічну думку, І. Фещенко-Чопівський завжди переживав, що 
плоди його праці збирає не українська, а польська наука. Свої наукові праці підписував завжди 
українським “Іван”, а не “Ян”, що багатьма в Польщі сприймалося негативно, як прояв 
українського націоналізму. До кінця свого життя вчений залишався переконаним, що 
покликання вчених і їх священний обов'язок – передавати свої знання і досвід молодим 
поколінням. Особливо опікувався своїми молодими земляками, що вступали до академії. З 
ініціативи І. Фещенка-Чопівського був створений для української молоді стипендійний фонд ім. 
Симона Петлюри.  

Активно включався І. Фещенко-Чопівський в громадське життя Кракова, в місцевій 
“Просвіті” виступав з доповідями національно-патріотичного спрямування. Для молодих 
техніків започаткував “Свято української техніки”, яке в 30-х роках відбувалося щорічно в день 
опікунки гірників Святої Варвари.  

У період так званої “українізації Радянської України” відновив зв'язки з давніми колегами 
рідної Київської політехніки, харківським “Науково-технічним Вісником”. Зустрічався з 
харківською делегацією на ІІ з'їзді українських інженерів у Львові (1926 р.). Мав бажання 
співпрацювати з ученими дніпропетровського журналу “Досягнення металургії в СРСР та за 
кордоном”, але редакція не була готова до публікацій українською мовою, а на переклад 
російською автор не погоджувався.  

“Блиснула можливість повернення на Батьківщину, – писав І. Фещенко-Чопівський, – 
коли після смерті мого вчителя В.Чижевського (1926 р.) надійшло офіційне урядове 
запрошення до повернення в колишню альма-матер”. Вимогою було “каяття” вченого... “Як 
сильно хотілося мені повернутися додому, мріялося попрацювати на рідній землі, для своїх, а 
не для чужих! Але ж дороги для мене через “каяття”, для мене, який пішов на еміграцію в ім'я 
незалежності й соборності України, не було – це було б проти мого сумління”.  

Під час німецької окупації Польщі Фещенко-Чопівський очолив спочатку Український 
допомоговий комітет для українських емігрантів, який згодом трансформувався у філію 
Українського національного об'єднання (УНО). Активна патріотична діяльність УНО призвела 
до арешту 24 січня 1944 року понад 20 провідних діячів. Завдяки заступництву впливових 
діячів УНО з Берліна і тому, що обшук у квартирі професора був безрезультатним, його 15 
лютого 1944 року звільнили з в'язниці.  

27 січня 1945 року до Катовиць ввійшли перші частини Червоної Армії, а в середині 
березня 1945 року І. Фещенка-Чопівського, не зважаючи на запевнення уряду Польщі, було 
заарештовано і відправлено в м. Київ (у Лук'янівську в'язницю), де воєнним трибуналом військ 
НКВС Київської області його було визнано винним у тому, що “був антирадянськи 
налаштованим, в 1918-1919 роках був членом “Української Центральної Ради”, займав в уряді 
“Самостійної України” посади міністрів, за дорученням Петлюри вів переговори з питань 
забезпечення Петлюрівської армії зброєю і боєприпасами, добивався визнання Антантою уряду 
“Самостійної України”, а з травня 1941 року був членом Української націоналістичної 
організації УНО, а потім головою Катовицької обласної управи УНО” і засуджено до 10 років 
позбавлення волі у виправно-трудових таборах.  
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Помер Іван Фещенко-Чопівський 2 вересня 1952 року в таборі села Абезь Республіки 
Комі, де і похований. Лише в 1996 році громадській делегації Львівщини вдалося встановити і 
освятити хрест на його могилі.  

Ярослав Гелетій, голова правління просвітянського Фонду ім. Івана Фещенка-
Чопівського “Джерело”, к.т.н., член НСЖУ  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 

РАВСЬКА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА. ЩАСТЯ – ЦЕ БУТИ ПОТРІБНОЮ ЛЮДЯМ 

 
Теплими квітневими днями свій ювілей святкує доктор технічних 

наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Наталія 
Сергіївна Равська. 

Цю енергійну, розумну, принципову жінку знають і поважають у 
нашому університеті та далеко за його межами. Що ж в ній є такого 
особливого, що запам'ятовується вже навіть після однієї зустрічі з 
Наталією Сергіївною, запам'ятовується надовго, і завжди ці спогади 
приємні. Часто буває так, що природа дає людині те, що на перший 
погляд не є першочерговим і обов'язковим у житті. Наталію Сергіївну 
бог щедро наділив гострим розумом, який дозволяє швидко бачити 
суть, допитливістю, яка з роками не вщухає, працездатністю, яка 
дозволила досягти великих результатів, життєлюбством та 
відкритістю. 

Ще у шкільні роки у маленької Наташі виявився неабиякий хист до точних наук, до 
математики, проявилася велика жага до всього нового, до «задач, які не вирішуються». Тому не 
дивно, що вибір, куди вступати після школи, був однозначний – КПІ! В п'ятдесяті роки ХХ 
століття вступити до КПІ на механічні спеціальності було важко. То був дійсно конкурсний 
вступ з величезною кількістю іспитів. Ще під час вступу активну, розумну, принципову 
абітурієнтку помітив тодішній декан механічного факультету професор Сергій Олексійович 
Картавов. Студентські роки були цікавими і насиченими: відмінниця, староста групи, майстер 
спорту з академічної греблі, активна учасниця освоєння цілини (нагороджена медаллю «За 
освоение целинных земель»). 

Випускниця 1960 року, інженер-механік за спеціальністю «Технологія машинобудування, 
металорізальні верстати та інструменти» вирішила, що стати справжнім інженером можна 
тільки працюючи на виробництві. Н. С. Равська приходить на завод «Генератор», де за 16 років 
проходить шлях від інженера до заступника начальника великого механічного цеху оборонного 
підприємства, начальника галузевої лабораторії Міністерства електронної промисловості СРСР.  

У 1975 році без відриву від виробництва Наталія Сергіївна захищає кандидатську 
дисертацію на тему «Дослідження галузі застосування та різальних властивостей інструменту з 
безвольфрамових твердих сплавів». Того ж року чл.-кор. НАН України, професор Петро 
Родіонович Родін запрошує Наталію Сергіївну на кафедру інструментального виробництва (з 
2009 року – кафедра інтегрованих технологій машинобудування). 

У 1982 році Наталія Сергіївна отримує звання доцента, а в 1991 році  захищає дисертацію 
на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук. Робота на тему «Розробка прогресивних 
різальних інструментів на основі моделювання їх роботи за методом самоорганізації» 
дозволила вирішити важливі для промисловості питання оптимізації геометричних та 
конструктивних параметрів різального інструмента та режимів його експлуатації. Результати її 
наукового пошуку знайшли широке застосування на провідних підприємствах різних галузей 
промисловості, зокрема авіаційної, автомобілебудівної. Науково-технічні розробки, виконані 
під керівництвом Н.С. Равської, знайшли своє визнання і за кордоном. Так, було успішно 
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виконано замовлення однієї з німецьких фірм на розробку та впровадження відрізних дискових 
пил з нерівномірним кроком зубів для різних умов їх застосування. 

У 1992 році Н. С. Равській було присвоєно вчене звання професора по кафедрі 
інструментального виробництва. Сьогодні Наталія Сергіївна – знаний і шанований учений у 
галузі формоутворення поверхонь при механічному обробленні, проектування різальних 
інструментів, моделювання процесів різання та експлуатації різальних інструментів. 2 
підручники, 12 навчальних посібників, 4 монографії, 280 наукових статей, 39 патентів, наукове 
консультування 3 докторських і керівництво 27 кандидатськими дисертаціями – гідний 
доробок, яким можна пишатися. Багато вчених цінують Наталію Сергіївну і за її роботу в 
спеціалізованій вченій раді із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Від самого 
початку створення ради вона сумлінно вела роботу вченого секретаря, і вже майже 20 років є 
незмінною головою цієї ради. 

З 1996 по 2010 рік Н. С. Равська завідувала кафедрою інструментального виробництва 
Механіко-машинобудівного інституту НТУУ “КПІ”. Велика організаційна робота з проведення 
наукових досліджень, вдосконалення навчального процесу, розвитку матеріальної бази 
дозволила кафедрі в дуже непрості часи зайняти гідне місце серед провідних кафедр нашого 
університету. Властиве жінкам прагнення розрадити, допомогти своїм співробітникам у 
життєвих, побутових ситуаціях дозволило Наталії Сергіївні Равській згуртувати колектив, 
створити комфортні, творчі умови для діяльності кафедри. Зусиллями Н.С. Равської та 
директора Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України академіка 
М.В.Новикова  був створений спільний науково-дослідний центр, де на базі ІНМ студенти-
інструментальники старших курсів раз на тиждень слухають лекції провідних учених НАН 
України та виконують наукові дослідження. Особистий авторитет Н.С.Равської допоміг 
створенню в 2002 році Спільного українсько-німецького факультету машинобудування. 
Завдяки далекоглядності Наталії Сергіївни, у 2007 році на базі кафедри інструментального 
виробництва був створений Спільний центр CAD/CAM технологій між НТУУ «КПІ» та 
компанією DELCAM plc (Велика Британія). Постійний пошук нового привів до впровадження 
на кафедрі підготовки спеціалістів і магістрів за новою спеціалізацією – технічний дизайн. Усе 
це вивело кафедру інструментального виробництва на якісно новий рівень, розширило сферу 
наукових і навчальних інтересів та дозволило їй трансформуватися в кафедру інтегрованих 
технологій машинобудування. 

Значущість науково-технічних розробок була гідно оцінена державою – у 1998 році 
Наталія Сергіївна Равська отримала почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». 
Не менш вагомим є визнання рідної Alma Mater – від самого початку введення в КПІ у 2006 
році конкурсу «викладач-дослідник» Наталія Сергіївна є щорічним його переможцем. 

Усе, за що береться Наталія Сергіївна, в чому впевнена, що приносить користь студентам, 
викладачам, науковцям кафедри, університету, горить в її жіночих руках, не даючи вже багато 
років спокою ані їй самій, ані тим, хто поруч. 

Я знаю, що для себе Наталія Сергіївна вже давно вивела формулу щастя – бути потрібною 
людям. Ви ніколи не побачите її саму, біля неї завжди аспіранти і докторанти, колеги по КПІ 
або з інших університетів. До неї часто звертаються за порадою і допомогою, і вона всім 
встигає допомогти. 

Тож, побажаємо їй довгих років життя, натхнення та успіхів!  
В.А. Пасічник, завідувач кафедри інтегрованих технологій машинобудування 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ХХХII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  
ЕЛЕКТРОНІКА І НАНОТЕХНОЛОГІЇ 

 
10-11 квітня 2012 року в НТУУ «КПІ» відбулася XXXII 

Міжнародна науково-технічна конференція «Електроніка і 
нанотехнології». Організатором конференції поряд з іншими 
кафедрами факультету електроніки виступила кафедра фізичної 
та біомедичної електроніки. До програмного та організаційного 
комітетів конференції увійшли такі відомі вчені, як академік 
НАН України, професор Ю.І.Якименко, професори Клаус-
Йорген Вольтер, В.І.Тимофєєв, В.Я.Жуйков, В.Б.Максименко, 
О.П.Мінцер, Ю.М.Поплавко та інші.  

Загалом у конференції взяли участь більше 300 учасників, серед яких 60 докторів наук, 90 
кандидатів наук, 150 аспірантів та студентів. Було представлено 119 доповідей, за матеріалами 
яких було опубліковано Збірник праць конференції англійською мовою. 

 Окрім учасників з різних міст України (Київ, Львів, Харків, Вінниця), у конференції 
взяли участь  представники Росії (Москва, Санкт-Петербург, Черноголовка), Вірменії, 
Азербайджану, Німеччини, Англії, Мексики, Молдавії. Активну участь взяли представники 
таких компаній з розробки медичної техніки та інформаційно-алгоритмічного забезпечення в 
системах діагностики, як «ЮТАС», НПО «Телеоптик», НМЦ «МІТ», «Пульс». Були 
представлені доповіді від НТУУ «КПІ», НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗУ, НМУЦ ІТіС 
ЮНЕСКО НАНУ, НДІ «Оріон», Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАНУ, 
Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Інституту фізики напівпровідників 
ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ, Національного інституту раку, НУ «Львівська політехніка»,  
Вінницького НТУ, НЦ Серцево-судинної хірургії ім.Бакулєва РАМН, Державного інженерного 
університету Вірменії, Технічного університету Молдови, Технічного університету Дрездена та 
багатьох інших університетів. Вагому підтримку конференції забезпечила Central Ukraine 
(KIEV) Joint ED/MTT/COM/ CPMT/SSC IEEE Chapter. 

На конференції відбулись пленарні засідання та засідання двох 
секцій:  перша секція була присвячена електронним компонентам, 
пристроям та системам, мікро- та нанотехнологіям, друга – електронним 
технологіям у біомедицині. Була представлена також сесія стендових 
доповідей за активною участю студентів та аспірантів НТУУ «КПІ».  

Під час конференції було заслухано доповіді про сучасні 
нанотехнології, проектування компонентів електронних схем, про 
новітні розробки інформаційного та технічного забезпечення систем 
обробки сигналів та зображень, перспективи розвитку біомедичних 
приладів та систем з використанням нанотехнологій. Відбулося 
обговорення можливостей міжнародного співробітництва та залучення 
студентів до наукових розробок у галузі нанотехнологій.   

Інф. “КП” 
З 1980 року в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний 

інститут» проходить міжнародна науково-технічна конференція, заснована видатним 
вченим, докт.техн.наук, проф. В.П. Сігорським. Організатором конференції спільно з іншими 
кафедрами факультету електроніки виступає кафедра фізичної та біомедичної електроніки. 
У квітні 2012 року конференція відбудеться в XXXII раз.  

У конференції 2011 року взяли участь понад 350 учасників, серед яких 85 докторів наук, 
98 кандидатів наук, 250 аспірантів та студентів. Окрім учасників з різних міст України (Київ, 
Львів, Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький, Полтава, 
Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Бердянськ, Алчевськ) з доповідями та повідомленнями на 
конференції виступили представники Росії, Вірменії, Німеччини, Південної Кореї, США, 
Мексики. У її роботі активну участь брали представники таких компаній з розробки медичної 
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техніки та інформаційно-алгоритмічного забезпечення у системах діагностики, як “Ютас”, 
НПО “Телеоптик”, НМЦ “МІТ”, “ДКТ-корп”. Були представлені доповіді від НТУУ “КПІ”, 
НДІ Мікроприладів, ІФН ім. В.Є.Лашкарьова, КНУ ім. Т.Г.Шевченко, НМАПО ім.Шупика 
МОЗУ, КБ “Феофанія”, Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова, НМУЦ ІТіС ЮНЕСКО 
НАНУ, НМУ ім.О.О.Богомольця, ДУІКТ, НУ “Львівська політехніка”, Львівського НУ 
ім.І.Франка, НТУ “Харківський політехнічний інститут”, НЦ Серцево-судинної хірургії 
ім.Бакулєва РАМН, Московського ДУ ім.Ломоносова, Ульянівського ДТУ, ДІУ Вірменії.  

Робота конференції буде проводитися за такими напрямками:  
СЕКЦІЯ 1 ЕЛЕКТРОННІ КОМПОНЕНТИ, ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ:  
• Наноструктури і нанотехнології в електроніці;  
• Компонентна база мікро- та наноелектроніки;  
• Мікро- та наносистеми електроніки;  
• Методи математичного моделювання електронних компонентів, вузлів і систем;  
• Обробка сигналів в електронних пристроях та перетворювальна електроніка. 
СЕКЦІЯ 2 ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ У БІОМЕДИЦИНІ:  
• Електронні нанотехнології в біомедицині;  
• Біокомпоненти наносистем;  
• Математичне моделювання нанобіосистем;  
• Електронні засоби діагностики та лікування захворювань;  
• Цифрові методи обробки біомедичних сигналів;  
• Взаємодія фізичних полів з біооб’єктами.  

 
 
 

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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Розділ 11.  РЕЙТИНГ НТУУ «КПІ» 2012    
НА ШЛЯХУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 
Болонський процес – структурна реформа вищої освіти  

на європейському просторі 
 

 
Процес об'єднання Європи, його поширення на схід і на прибалтійські країни 

супроводжується формуванням спільного освітнього і наукового простору та розробкою єдиних 
критеріїв і стандартів у цій сфері в масштабах усього континенту. Цей процес дістав назву 
Болонського від назви університету в італійському місті Болонья, де були започатковані такі 
ініціативи.  

Розглянемо головні принципи Болонського процесу та відповідність вищої освіти України 
його вимогам з огляду на перспективу інтеграції нашої системи в європейський освітній і 
науковий простір.  

Зміст і головні складові Болонського процесу  
Інтеграційний процес у науці й освіті має дві складові: формування співдружності 

провідних європейських університетів під егідою документа, названого Великою хартією 
університетів (Magna Charta Universitatum), та об'єднання національних систем освіти і науки 
в європейський простір з єдиними вимогами, критеріями і стандартами. Головна мета цього 
процесу - консолідація зусиль наукової та освітянської громадськості й урядів країн Європи для 
істотного підвищення конкурентоспроможності європейської системи науки і вищої освіти у 
світовому вимірі (наприклад, протягом останніх 15-20 років вона значно поступається 
американській системі), а також для підвищення ролі цієї системи в суспільних перетвореннях. 
Болонський процес мав свою передісторію, що полягає в розробленні та підписанні 
представниками країн Європи Лісабонської конвенції (1997р.) про визнання кваліфікацій для 
системи вищої освіти європейського регіону та Сорбоннської декларації (Париж, Сорбонна, 
1998 р.) щодо узгодження структури системи вищої освіти в Європі. Сам же Болонський процес 
на рівні держав було започатковано 19 червня 1999 року в Болоньї (Італія) підписанням 29 
міністрами освіти від імені своїх урядів документа, який назвали «Болонська декларація».  

Цим актом країни-учасниці узгодили спільні вимоги, критерії та стандарти національних 
систем вищої освіти і домовилися про створення єдиного європейського освітнього та 
наукового простору до 2010 року. У межах цього простору мають діяти єдині вимоги до 
визнання дипломів про освіту, працевлаштування та мобільності громадян, що істотно 
підвищить конкурентоспроможність європейського ринку праці й освітніх послуг. Власне, цим 
документом було задекларовано прийняття загальної системи порівняльних освітньо-
кваліфікаційних рівнів, зокрема через затвердження додатка до диплома; запровадження в усіх 
країнах двох циклів навчання за формулою 3 + 2, при цьому перший, бакалаврський цикл має 
тривати не менше трьох років, а другий, магістерський - не менше двох років, і вони мають 
сприйматися на європейському ринку праці якраз як освітні і кваліфікаційні рівні; створення 
систем кредитів відповідно до європейської системи трансферу оцінок, включно з постійним 
навчанням; сприяння європейській співпраці щодо забезпечення якості освіти, розробка 
порівняльних критеріїв і методів оцінки якості; усунення перешкод на шляху мобільності 
студентів і викладачів у межах визначеного простору. 

Наступний етап Болонського процесу відбувся у Празі 19 травня 2001 року, де 
представники 33 країн Європи підписали Празьке комюніке. Головні рішення цього саміту такі: 
країни знову підтвердили свою позицію щодо цілей, визначених Болонською декларацією; 
учасники високо оцінили активну участь у процесі Європейської асоціації університетів (EUA) 
та національних студентських спілок Європи (ESIB); вони відзначили конструктивну допомогу 
з боку Європейської комісії та висловили свої зауваження щодо подальшого процесу, беручи до 
уваги різні цілі Болонської декларації.  
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На саміті було виділено важливі елементи Європейського простору вищої освіти, а саме: 
постійне навчання протягом усього життя; мотивоване залучення студентів до навчання; 
сприяння підвищенню привабливості та конкурентоспроможності європейського простору 
вищої освіти для інших регіонів світу (зокрема, аспекти транснаціональної освіти).  
Третій етап Болонського процесу відбувся в Берліні 18-19 вересня 2003 року, де було підписано 
відповідне комюніке. Принципово нове рішення Берлінського саміту - поширення 
загальноєвропейських вимог і стандартів уже й на докторські ступені. Установлено, що в 
країнах - учасницях Болонського процесу - має бути один докторський ступінь - «доктор 
філософії» у відповідних сферах знань (природничі науки, соціогуманітарні, економічні та ін.). 
Була запропонована формула триступеневої освіти (3-5-8), згідно з якою не менше трьох років 
відводиться для отримання рівня «бакалавр», не менше 5 років - для отримання рівня «магістр» 
і не менше 8 років для отримання вченого ступеня «доктор філософії». Важливо, що освітньо-
кваліфікаційні рівні і вчений ступінь розглядаються як складові цілісної системи освіти 
людини. Акцентовано увагу на потребі сприяти європейському простору вищої освіти. Було 
приділено особливу увагу важливості контролю і дотримання європейських стандартів якості 
освіти на усьому просторі. Ці стандарти в Європі розробляє і підтримує відома міжнародна 
організація, що має назву «Європейська мережа з гарантування якості (European Network 
Quality Assurance - ENQA)». Розроблено додаткові модулі, курси та навчальні плани з 
європейським змістом, відповідною орієнтацією й організацією. Наголошено на важливій ролі, 
яку мають відігравати вищі навчальні заклади, щоб зробити реальністю навчання протягом 
усього життя. Зазначено, що європейський простір вищої освіти та європейський простір 
дослідницької діяльності - дві взаємопов'язані частини спільноти знань. Важливо, що з 
урахуванням цих нових рішень до Болонської співдружності разом з іншими шістьма країнами 
було прийнято і Росію (отже, до Болонського процесу сьогодні входять 40 країн Європи). 
Зрозуміло, що з огляду на глибокі традиції російської освіти і науки Російській Федерації буде 
непросто відмовитися від багатьох переваг своєї системи, наприклад від двох вчених ступенів, в 
перспективі - від Вищої атестаційної комісії як державного органу контролю за стандартом 
наукових ступенів та ін.  

Четвертий саміт Болонського процесу відбувся 19-20 травня 2005 року в Бергені 
(Норвегія), де було прийнято відповідне комюніке. 

Отже, Болонський процес - це процес структурного реформування національних систем 
вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних інституційних перетворень у 
вищих навчальних закладах Європи. Його метою є створення до 2010 року європейського 
наукового та освітнього простору задля підвищення спроможності випускників вищих 
навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на європейському 
ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої школи. Для досягнення цієї 
мети було запропоновано прийняти зручні та зрозумілі градації дипломів, ступенів і 
кваліфікацій; увести в своїй основі двоступеневу структуру вищої освіти; увести 
взаємовизнаний на європейському просторі вчений ступінь доктора філософії; використати 
єдину систему кредитних одиниць (систему ECTS - European Community Course Credit Transfer 
System), яку ще називають системою кредитних одиниць, системою кредитних заліків, 
системою кредитних рівнів, системою залікових одиниць, кредитною системою взаємовизнання 
тощо; увести уніфіковані і взаємно визнані на європейському просторі додатки до диплома; 
напрацьовувати, підтримувати і розвивати європейські стандарти якості із застосуванням 
порівняльних критеріїв, механізмів і методів їх оцінки відповідно до вимог ENQA; усунути 
наявні перепони для розширення мобільності студентів, викладачів, дослідників і управлінців 
вищої школи.  

На всіх етапах Болонського процесу було проголошено, що цей процес добровільний; 
полісуб'єктний; такий, що ґрунтується на цінностях європейської освіти і культури; такий, що 
не нівелює національні особливості освітніх систем різних країн Європи; багатоваріантний; 
гнучкий; відкритий; поступовий. 
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Але не слід ідеалізувати Болонський процес. Він нерівномірний, суперечливий, складний. 
Його цілі ще дуже гіпотетичні. Як приєднання до цього процесу, так і неприєднання мають свої 
переваги та ризики. Втім, з урахуванням усіх «за» і «проти» для країн, які прагнуть до 
економічного і суспільного розвитку і, зрештою, вступ до Європейського Союзу (ЄС), 
альтернативи Болонському процесові немає. Ми вже значно спізнюємося щодо цього.  
 
І чим більше зволікатимемо з рішучими кроками, тим важчим для нас буде вступ до Болонської 
співдружності. Якщо на установчій конференції в Болоньї 1999 року до перших 29 країн майже 
не висували суттєвих вимог, то вже на Празькому саміті 2001 року до наступних чотирьох 
кандидатів вони були досить серйозними, а сім країн, які входили до Болонської співдружності 
на Берлінському саміті 2003 pоку, змушені були витримати справжній іспит. Безперечно, вступ 
до цієї співдружності наступних країн на Бергенському саміті 2005 року буде дуже складним.  

Для того, щоб вступити до Болонської співдружності і, головне, стати її повноправним 
членом, Україні треба буде піти на суттєві перетворення в системі вищої освіти і науки. 
Найважливіше при цьому провести ґрунтовний порівняльний аналіз вітчизняної системи науки 
й освіти з європейською (за болонською моделлю). За результатами цього аналізу визначити, 
що потрібно буде змінити в нашій системі, і започаткувати відповідні реформи.  

Ці реформи вже не зможуть бути «косметичними». Вони мають стосуватися глибинних 
основ нашої освіти й науки. Здійснюючи їх, ми повинні будемо відповісти на запитання: чого і 
як слід навчати в сучасному світі гострої конкуренції? Ми не зможемо уникнути реальної 
інтеграції вітчизняної науки й освіти. Через складності з розпізнаванням освітньо-
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» виникне потреба започаткувати еквівалентну систему 
другого рівня. Особливо це важливо для підготовки і кваліфікації інженерів в умовах 
креативної практики, що має закінчуватися обов'язковим винахідництвом і створенням нової 
техніки. Доведеться приймати нелегкі рішення стосовно системи наукових ступенів кандидатів 
і докторів наук та принципів їх присудження.  

На шляху цих реформ виникне ще багато складних проблем. Але особливість 
найближчого періоду в тому, що уникнути зазначених перетворень уже неможливо, бо, не 
проводячи реформ або зволікаючи з ними, наша країна підсилюватиме ізоляційні явища як з 
боку Європи, так і з боку Росії, дедалі більше поглиблюючи власну суспільну й економічну 
кризу.  

Напрямки структурного реформування вищої освіти України з огляду на 
Болонський процес  

Враховуючи незворотність Болонського процесу, ми маємо усвідомлювати, що для нашої 
системи вищої освіти він є дуже непростим. Нам важче, ніж будь-якій іншій країні, яка не має 
таких глибинних традицій у галузі фундаментальної природничої й інженерної освіти, 
приєднатися до багатьох загальноєвропейських рішень, нівелюючи власні багатовікові наробки 
у цій галузі. Якраз наша вища освіта, лише в інженерії, виховала винахідника вертольотів Ігоря 
Сікорського, відкривачів космосу Сергія Корольова і Володимира Челомея, конструктора 
неперевершених авіаційних двигунів Архипа Люльку, фундатора твердотільної електроніки 
Бенціона Вула, вона дала світові п'єзодвигун і високошвидкісний транспорт на магнітній 
подушці. І цей перелік можна довго продовжувати.  

Тому нові виклики ми повинні прийняти не тільки переносячи на наше підґрунтя досвід 
інших держав, але й пропонуючи європейському співтовариству свої доробки, досягнення, 
пропозиції, своє бачення проблем. Тобто потрібно досягти гармонійного поєднання 
європейських нововведень і кращих вітчизняних традицій. Але ми повинні відверто визнати, 
що за останні роки у сфері вищої освіти України, особливо технічної, накопичилися складні 
проблеми, вирішення яких залишається на порядку денному, навіть незважаючи на наявність чи 
відсутність таких факторів, як Болонський процес.  

Ці проблеми становлять так би мовити деякий мартиролог нашої вищої освіти.  
1. Надлишкова кількість навчальних напрямів і спеціальностей, відповідно 76 та 584. 

Кращі ж світові системи вищої освіти мають у 5 разів менше.  
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2. Недостатнє визнання у суспільстві рівня «бакалавр» як кваліфікаційного рівня, його 
незатребуваність вітчизняною економікою. Як правило, прийом до вузу ми здійснюємо не на 
бакалаврат, а на спеціальність.  

3. Загрозлива у масовому вимірі тенденція до погіршення якості вищої освіти, що 
наростає з часом.  

4. Збільшення розриву зв'язків між освітянами і працедавцями, між сферою освіти і 
ринком праці.  

5. Невиправдана плутанина у розумінні рівнів спеціаліста і магістра. З одного боку, має 
місце близькість програм підготовки спеціаліста і магістра, їхня еквівалентність за освітньо-
кваліфікаційним статусом, а з іншого - вони акредитуються за різними рівнями, відповідно за 
III і IV.  

6. Ми змирилися з нехтуванням передовими науковими дослідженнями у закладах освіти, 
які є основою університетської підготовки. Наша система наукових ступенів складна у 
порівнянні з загальноєвропейською, що ускладнює мобільність викладачів і науковців в Європі.  

7. Неадекватно до потреб суспільства і ринку праці вирішується доля такої 
розповсюдженої ланки освіти, як технікуми і коледжі, це при тому, що їхня чисельність в 
державі у чотири рази більша, ніж ВНЗ III та IV рівнів акредитації разом узятих.  

8. Відійшла в минуле колись добре організована для централізованої економіки система 
підвищення кваліфікації та перепідготовки. Нової системи, що задовольняла б потреби 
ринкової економіки, в Україні не створено. Тому дуже важливий загальноєвропейський 
принцип «освіта через усе життя» поки що в умовах нашої держави не може бути в повній мірі 
реалізований.  

9. Університети України не беруть на себе роль методологічних центрів, новаторів, 
піонерів суспільних перетворень, за якими має йти країна. Рівень автономії ВНЗ у цих питаннях 
значно нижчий від середньоєвропейського. Не виконують роль методологічних керманичів 
заклади освіти, що мають статус національних, у той час, коли їхня кількість досягла близько 
40% від загальної кількості ВНЗ III та IV рівнів акредитації.  

Ці та інші перешкоди погіршують розпізнавання нашої системи вищої освіти зовнішнім 
світом, підсилюють ізоляціоністські тенденції, погіршують мобільність наших студентів, 
викладачів і науковців в межах європейського освітнього простору і ринку праці.  

Зменшити ці перешкоди - означає для нас опинитися, образно кажучи, на першому 
поверсі величезної будівлі, яка має назву «Європа знань».  

«На другому поверсі» на нас чекають дуже серйозні структурні перетворення. Це - 
модернізація системи контролю якості освіти, узгодження дворівневої системи з європейською 
моделлю, введення загальноєвропейських кредитних заліків і термінів навчання, уведення 
вченого ступеня доктора філософії.  

Як визначено у «Саламанському зверненні» (2001 р.), якість - це основоположна умова 
для визнання, для довіри, сумісності та привабливості в європейському просторі. Берлінське 
комюніке (2003 р.) визначає якість освіти як основу створення європейського простору.  

Для нас важливими, зважаючи на сказане, є декілька положень: моніторинг якості освіти 
має бути повним, постійним, прозорим, об'єктивним; якість і акредитація, які міцно пов'язані 
між собою, висувають перед непогано розвиненою нашою системою ліцензування й акредитації 
нові завдання щодо використання європейських стандартів якості, і тому наша участь в 
європейській мережі з гарантування якості у вищій освіті (система ENQA) обов'язкова вже в 
найближчий час; контроль якості повинен зосередитися не тільки на контролі навчального 
процесу, кадрів, науково-методичного забезпечення, матеріальної бази тощо, а, в першу чергу, 
на контролі знань студентів і особливо випускників, визначаючи їхню компетентність і 
спроможність задовольняти вимоги ринку праці; акредитуватися мають не тільки навчальні 
заклади і спеціальності, але й окремі освітні програми, це те, з чим поки що ми не стикалися; 
окрім внутрішньої оцінки якості неминуча зовнішня оцінка, яку підтримує ENQA і яка надає 
можливість оцінювати навчальні програми за межами своєї країни за загальними критеріями.  
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Щодо узгодження дворівневої системи, то ця проблема не була б занадто складною, якби 
перед нашою системою освіти не постала в повному обсязі проблема вирішення долі технікумів 
і коледжів.  

Вердикт громадськості та держави з цього питання може визначитись на перетині 
декількох рішень, наприклад, повністю інтегрувати кращі технікуми і коледжі в заклади III, IV 
рівнів акредитації, створивши їм умови для надання освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр», решту ж трансформувати в заклади середньої професійної освіти для надання 
випускникам рівня висококваліфікованих робітників.  

Відповідальне рішення ми маємо прийняти стосовно освітньо-кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст». Очевидно, поки спеціалісти затребувані нашою економікою, цей рівень варто 
зберігати. Доцільніше паралельно вводити за формулою 4+2 освітньо-кваліфікаційний рівень 
«магістр» відповідної галузі. Магістр інженерії, магістр права, магістр з бізнес адміністрування 
та інші. Реальна ж доля рівнів «спеціаліст» і «магістр» в нашій країні вирішиться з часом у 
відповідності до їхньої затребуваності на ринку праці, який також поступово буде інтегруватися 
у загальноєвропейський.  

Аналогічний підхід можна було б застосувати до системи наукових ступенів в Україні. 
Згідно з Берлінським комюніке 2003 року нам було б вигідно додатково до наявної системи 
«кандидата та доктора наук» ввести науковий ступінь «доктора філософії» у відповідності до 
міжнародних стандартів. Для багатьох науковців були б зняті перешкоди у мобільності на 
європейському науковому й освітянському просторі. Традиційна ж система наукових ступенів 
була б, як і раніше, затребувана на внутрішньому ринку праці до того часу, поки доля як 
першої, так і другої систем остаточно не вирішиться у майбутньому.  

Вже багато було написано і сказано про впровадження європейської системи 
взаємовизнання кредитних одиниць. Міністерство освіти і науки України започаткувало 
експеримент з визначення особливостей кредитно-модульної системи, подібної до ECTS. У 
листопаді 2003 року у м. Львові відбулася науково-практична конференція, присвячена цим 
питанням. Не торкаючись суті цієї системи зазначимо, що альтернативи її впровадженню в 
Україні немає. Зробивши це, ми знімемо суттєву перешкоду в розпізнаванні нашої системи 
вищої освіти зовнішнім світом. 

При здійсненні вказаних структурних перетворень важливо надати широкі права ВНЗ у 
прийнятті європейських стандартів - повністю чи частково і в певні терміни. Це тим паче 
важливо, що самі ВНЗ добре розуміються на тому, що врешті-решт привабливість їхніх закладів 
у абітурієнтів та студентів прямо залежить від того, який вибір зробили ці ВНЗ я як швидко 
вони цей вибір втілюють в життя.  

Усі документи Болонського процесу та пов'язані з ними задачі, в першу чергу, пов'язані із 
студентами. Вони є центром, навколо якого вибудовується вся система.  

Лісабонська конвенція та Сорбонська і Болонська декларації визнали, що основною 
метою підписаних документів є полегшення доступу мешканцям кожної держави Європи і 
студентам навчальних закладів до освітніх ресурсів та ринків праці інших країн.  

Але ж яким практичним чином дати можливість молоді використати ці права?  
Тут формулюють три необхідні та достатні принципи, які, на жаль, є найважчими для 

виконання в нашій державі. Це - мобільність членів освітянського простору, в першу чергу 
студентів; привабливість освітянських послуг та можливість працевлаштування.  

Об'єднує ці три принципи те, що вони, по суті, виходять за рамки суто системи освіти, 
вони - прерогатива держави, і в наших вітчизняних умовах вони можуть бути виконані в 
процесі соціоекономічного інтегрування нашої країни в європейський простір.  

Мобільність - важлива якісна особливість європейського простору, вона передбачає 
мобільність людей між вищими навчальними закладами та між державами.  

В Україні їй заважають системні невідповідності, візовий режим, економічні 
характеристики нашої країни, зрештою різниця між рівнем життя в Україні та країнах ЄС. Але, 
коли йдеться про інтернаціоналізацію освіти, що є освітянським крилом глобалізації, зусилля 
держави мають бути ексклюзивними.  
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Привабливість ВНЗ для студентів - це великої ваги комплексна компонента, яка включає 
перспективу для кар'єри, що надає університет, якість та вартість навчання, вартість 
проживання, доступність побутових послуг, наявність стипендіальних програм, повага до 
європейських та світових цінностей, відсутність міжнаціональних та релігійних конфліктів, 
відповідність європейським освітянським стандартам тощо. 

Працевлаштування - це третій принцип, що лежить в основі забезпечення прав молодої 
людини на транснаціональну освіту.  

Болонська декларація підтвердила, що можливість влаштування на роботу - це основне 
питання для вищих закладів у всій Європі; це стратегічна мета, яка не має альтернативи. 
Працевлаштування - це індикатор успіхів всього Болонського процесу в цілому. Він настільки 
важливий, що в дискусіях про доцільний термін навчання на будь-якому рівні учасники дійшли 
висновку, що навчатися, використовуючи принцип «навчання через усе життя», треба доти, 
поки не знайдеш роботу.  

Таким чином, вищий освітянський поверх європейського простору можуть займати 
держави, які повністю сприяють студентському самовиявленню, що головним чином 
забезпечується золотою тріадою - мобільністю, привабливістю, працевлаштуванням.  

Це прерогатива, компетенція і обов'язок держави перед молоддю України, системою 
української освіти та перед європейською співдружністю. 

Деякі висновки 
Болонський процес - це процес розпізнавання однієї освітньої системи іншою в 

європейському просторі. Якщо майбутнє України пов'язане з Європою, то не можна надалі 
стверджувати, що Болонський процес має для нас лише просвітнє та пізнавальне значення. 
Надання високої оцінки національній системі освіти не має заспокоювати нас і стримувати 
глибинне її реформування.  

Всесвітнє визнання нашої освіти та висока якість навчання - це досягнення попередньої 
епохи, попередньої системи влади, попереднього покоління.  

Нині можна з жалем констатувати, що незважаючи на природні досягнення освіти, які 
забезпечує нова соціополітична система (демократичність, гнучкість, незаідеологізованість), в 
масовому вимірі освіта стала менш якісною, а переважна більшість випускників вищих 
навчальних закладів (особливо нових) не конкурентоспроможна на європейському ринку праці. 
Це зобов'язує менше говорити про власні досягнення, а все більше аналізувати світові та 
європейські тенденції реформування освіти і відповідно до цього напружено і послідовно 
вдосконалювати нашу професійну сферу діяльності.  

Водночас участь системи вищої освіти України в болонських перетвореннях має бути 
спрямована лише на її розвиток і набуття нових якісних ознак, а не на втрату кращих традицій, 
зниження національних стандартів її якості. Орієнтація на Болонський процес не має 
призводити до надмірної перебудови вітчизняної системи освіти. Навпаки, її стан треба глибоко 
осмислити, порівнявши з європейськими критеріями і стандартами, та визначити можливості її 
вдосконалення на новому етапі. При цьому еволюцію системи освіти не слід відокремлювати 
від інших сфер суспільства. Вона має розвиватися в гармонійному взаємозв'язку з суспільством 
в цілому, беручи на себе роль його провідника.  

Модернізація системи вищої освіти в Україні (Закон «Про вищу освіту» та ряд 
нормативних актів Міністерства освіти і науки) має деякі спільні ознаки з Болонським 
процесом (уведення ступеневої системи освіти), але за більшістю напрямів вона йому не 
відповідає. Це пов'язано з тим, що вихідні концепції такої модернізації не були зорієнтовані на 
інтегрування національної системи освіти в Європейський простір. Вони більшою мірою мали 
«внутрішній» характер і переважно зводилися до «прилаштування» системи вищої освіти до 
нових внутрішніх реалій. На сучасному етапі концепцію реформування вищої освіти слід 
докорінно переглянути і створити програму послідовного її зближення з європейським освітнім 
і науковим простором. 

Уряд України має прийняти усвідомлене політичне рішення, яке б ґрунтувалося на 
потребі проведення зазначених реформ та було б покладено в основу рішучої зовнішньої 
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політики держави, спрямованої на інтеграцію вітчизняної системи вищої освіти в європейський 
простір.  

Ми починаємо рух до Болонського процесу. На цьому шляху важливо, щоб нас не 
спіткала небезпека. Вона в тому, аби наші перетворення не виявилися поверховими, 
косметичними і не звелися лише до конференцій і обговорень. Вони мають бути такими, щоб 
досягти бажаної мети – надати молоді можливість, співпрацюючи з Європою, розбудувати 
Україну і зробити усіх нас громадянами прекрасного європейського континенту. 

М. З. Згуровський, ректор НТУУ «КПІ» 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

ТЕРНИСТА ДОРОГА ДО  ВЕРШИНИ П'ЄДЕСТАЛУ 
 

Звітна доповідь ректора НТУУ «КПІ» М. З. Згуровського  
на конференції трудового колективу 12 вересня 2011 р. 

 
Шановні делегати конференції!  
Щороку ректор звітує перед конференцією трудового 

колективу та виступає з доповіддю про роботу університету на 
сесіях професорсько-викладацького складу КПІ. Разом з тим 
існує нормативно встановлена вимога про звіт ректора перед 
трудовим колективом за виконання свого контракту перед 
закінченням терміну його дії. Цей термін закінчується 1 
листопада 2011 року. Тому дозвольте мені прозвітувати про 
результати своєї роботи за попередні 7 років. 

Зазначений період був пов'язаний з глибокими 
політичними і економічними змінами в житті нашої країни, які торкнулися усіх сфер діяльності 
суспільства: соціальної, наукової, освітньої. За цих умов КПІ продовжував втілювати свою 
стратегію, прийняту на початку незалежності країни, розбудовував університет європейського 
зразка, вдосконалював демократичні засади управління ним, залишався вірним своєму 
покликанню – готувати висококваліфікованих фахівців, бути в авангарді розвитку вищої 
технічної освіти. Багаторічна напружена робота колективу університету сьогодні отримує 
високу оцінку на національному і міжнародному рівнях. Уже три роки поспіль КПІ міцно 
утримує першість серед українських ВНЗ за результатами незалежного рейтингу «Компас», 
який ґрунтується на оцінюванні нашої роботи випускниками і роботодавцями. Окрім того, в 
цьому році наш університет увійшов до 700 університетів світового класу, а це 4% від усіх 
університетів світу (за рейтингом британської газети “Таймс”, відомим під назвою QS). 

Усвідомлюючи той факт, що тільки конкурентоспроможна освіта і наука на 
європейському і світовому просторі є підґрунтям для ефективного розвитку держави, ми 
поставили перед собою мету перетворити КПІ на острівець прориву, тобто на ВНЗ високого 
європейського рівня. Саме тому у 2004 році КПІ підписав Велику хартію університетів 
Болонської співдружності, маючи наміри розвивати європейські стандарти автономії і 
академічних свобод, зберігаючи при цьому напрацьовані більш ніж за 100 років традиції 
інженерної освіти Київської політехніки.  

Враховуючи світовий досвід, у 2005-2006 рр. вченими КПІ було напрацьовано перші в 
Україні концептуальні положення моделі дослідницького університету. Вони були покладені в 
основу нового Статуту КПІ, затвердженого постановою Уряду в 2007 році. Завдяки цьому з 1 
грудня 2007 року в нашому університеті почав здійснюватися пілотний проект «Дослідницький 
університет КПІ», головною ідеєю якого стало органічне поєднання передової інженерної 
освіти, високоефективних наукових досліджень та інновацій.  
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З метою втілення нової моделі діяльності університету у 2007 році було розроблено й 
ухвалено Вченою радою пакет документів, який являв собою, я б сказав, нову конституцію КПІ. 
Вводилися в дію новий Статут університету, Положення про Дослідницький університет КПІ, 
Положення про магістратуру, Положення про працевлаштування, програма «Майбутнє 
України», основні принципи визначення рейтингу науково-педагогічних працівників, «Порядок 
проведення моніторингу якості підготовки фахівців», Положення про цільову магістерську 
підготовку для НАН України, система показників оцінки діяльності факультетів та інститутів. 

Трансформуючись до нової моделі, ми почали підсилювати фундаментальність 
навчання. Ми виходили з того, що без фундаментальних знань неможливе розуміння природи 
процесів і явищ. Людина, яка отримала глибоку фундаментальну освіту, здатна формулювати 
складні задачі, керувати процесами, комплексно, системно оцінювати усі наслідки тих чи інших 
управлінських рішень. 

Для забезпечення такої підготовки необхідно було впроваджувати прогресивні технології 
наукоємного інноваційного навчання, поглиблювати інтеграцію з ринком праці, покращувати 
фінансове, матеріально-технічне та методичне забезпечення нашої роботи, постійно 
здійснювати самоаналіз якості підготовки фахівців.  

З метою реалізації основних засад дослідницького університету у 2005 році нами було 
створено Відділення цільової підготовки для НАН України, яке за 9-ма напрямами забезпечує 
тісну взаємодію багатьох кафедр КПІ з більш ніж 30 академічними установами академії.  

Важливою складовою стратегії розвитку КПІ стала переорієнтація університету з 
кількісних на якісні показники його діяльності. Суттєво підвищивши вимоги до знань 
абітурієнтів при вступі (введення обов'язкового екзамену з фізики, встановлення мінімального 
прохідного балу з фахових дисциплін на рівні 150) та до знань студентів у процесі навчання, ми 
свідомо пішли на природне 20% зменшення контингенту студентів в КПІ без зменшення 
загального фонду фінансування університету. Шість років роботи за цією стратегією повністю 
підтвердили слушність прийнятих рішень. Нас визнають роботодавці як кращий ВНЗ країни за 
якістю підготовки фахівців. Зменшивши контингент студентів до 32 тисяч, КПІ вийшов на 
оптимальний баланс з кількістю абітурієнтів відповідно до поточного перебігу демографічної 
кризи. Ми суттєво поліпшили відношення кількості студентів до кількості викладачів, довівши 
його до 10:1. Ми розвантажили гуртожитки і аудиторний фонд, забезпечивши 100% 
проживання іногородніх студентів в кампусі КПІ і перевівши навчання в університеті в одну 
зміну. 

Вагомою складовою забезпечення цієї стратегії стало впровадження у 2006 році 
комплексної системи моніторингу якості підготовки фахівців, яка не має аналогів у інших 
навчальних закладах України. На сьогодні це найбільш об'єктивний інструмент для оцінювання 
залишкових знань студентів. Він забезпечує незалежний моніторинг залишкових знань 
студентів старших курсів з фундаментальних, професійно-орієнтованих і фахових дисциплін, з 
інформаційних технологій, англійської мови; дає можливість контролю якості дипломних 
проектів; віддзеркалює оцінку наших випускників роботодавцями. Всього за 6 років 
самоаналізом було охоплено 1200 дисциплін, 143 спеціальності, близько 59 тис. студентів. 

Університет постійно намагається відстоювати свої позиції як на ринку освітніх послуг, 
так і на ринку праці активно співпрацюючи з підприємствами, установами і організаціями. 
Завдяки високим рейтингам КПІ, системним заходам, спрямованим на підвищення якості 
навчання, за минулі роки середній конкурс до університету стабільно зростав. Якщо в 2004 році 
він був на рівні 1,5 особи на місце, то протягом двох останніх 
років середній конкурс складав 2,7. При цьому дуже важливо, що 
відбулося суттєве зростання попиту на базові інженерні напрями: 
машинобудівні, хімічні, матеріалознавчі, технологічні.  

За звітний період нами проводився комплекс заходів щодо 
розширення зв`язків з роботодавцями. З 2007 року 
працевлаштування випускників КПІ відбувалося відповідно до 
власного положення, на основі прямих угод з підприємствами. Ця 
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система передбачає також регулярні зустрічі випускників і кафедр з роботодавцями у рамках 
заходів «Ярмарка професій» та «Ярмарка вакансій». Значущими подіями для університету 
стали підписання угод з Федерацією роботодавців України, з лідерами в галузі космічних і 
авіаційних технологій – КБ «Південне» і АНТК ім. Антонова, з групою компаній ДФ – лідером 
хімічної і титанової промисловості, з групою компаній ДТЕК – лідером паливно-енергетичного 
комплексу України та іншими гігантами вітчизняної промисловості. Усього на сьогодні діє 
2130 таких угод.  

З метою покращення якісного складу майбутніх студентів протягом останніх років ми 
розвиваємо систему ранньої професійної орієнтації талановитої молоді шляхом здійснення 
програми «Майбутнє України». Вона передбачає проведення наукових конференцій для 
школярів, наукових та інженерних виставок, олімпіад за технічними напрямами, днів відкритих 
дверей, розміщення інформації в ЗМІ, на сайтах підрозділів, розширення співпраці з Малою 
академією наук, подальше розгортання мережі закладів доуніверситетської підготовки.  

В університеті активно впроваджувалися інформаційні технології, зокрема, 
реалізовувалася підготовка дистанційних курсів, електронних посібників, створення 
віртуальних лабораторій. Розробляється і впроваджується наступна черга автоматизованих 
інформаційних систем для забезпечення навчального процесу. Комп'ютерна мережа УРАН, 
суперкомп'ютерний центр, світовий центр даних активно використовуються як внутрішніми, 
так і зовнішніми користувачами. Створено спеціальний обчислювальний кластер для наукової 
роботи студентів. Діє автоматизована система планування навчального процесу та формування 
розкладу занять. Вводиться в дію електронний кампус, який робить значно ефективнішою 
співпрацю викладача та студента. 

Кадрова політика, яку ми проводимо упродовж багатьох років, – це створення сплаву 
завзятої молоді та мудрої, досвідченої професури. Ми виходимо з того, що не лише вік визначає 
можливість подальшої роботи викладача, а і його активність та професіоналізм. Завдяки цій 
багаторічній політиці у нас сформувався найбільший прошарок досвідчених викладачів 
продуктивного, творчого віку. Викладацький склад постійно поповнюється 25–35-річними 
випускниками аспірантури. Сьогодні середній вік викладачів КПІ встановився на рівні 51 року, 
що для нашої непростої професії, яка вимагає багаторічного фахового вдосконалення, є, мабуть, 
оптимальним.  

Протягом звітного періоду кадровий потенціал університету помітно посилився. Кількість 
штатних докторів наук, професорів зросла на 30 осіб, кандидатів наук, доцентів – на 120. 
Сьогодні професорсько-викладацький склад налічує 3427 осіб, з яких 2749 штатних і 678 
сумісників.  

З метою активізації роботи викладачів відповідно до критеріїв дослідницького 
університету вже три роки поспіль діє рейтингова система оцінювання їх діяльності, 
вдосконалено систему конкурсного обрання. 

Починаючи з 2006 року Вчена рада університету щороку відзначає 50 кращих викладачів-
дослідників та молодих викладачів-дослідників, які гармонійно поєднують навчальну, наукову 
та інноваційну діяльність. Вони отримують надбавку в розмірі 20% від посадового окладу.  

Окремим завданням стало підвищення кваліфікації та стажування викладачів, що 
здійснюється системою післядипломної освіти КПІ, куди входять Український інститут 
інформаційних технологій в освіті, Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації, 
Інститут підприємництва CISCO. Кількість слухачів цієї системи з 2007 року зросла в 4,6 разу – 
з 178 до 819, кількість курсів з сучасних напрямків знань зросла з 6 до 23.  

Визначальною домінантою в кадровій роботі був соціальний, людський вимір розвитку 
університету. За умов поглиблення соціальної напруги в суспільстві, особливої ваги в роботі 
колективу набули чуйне ставлення до кожної людини, підтримка атмосфери творчості, 
співпраці та взаємодопомоги серед його членів; поглиблення принципу «безсуб'єктності» в 
управлінні персоналом; захист гідності і академічних свобод студентів та співробітників, 
свободи їх волевиявлення. 
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За останні сім років діяльність співробітників університету було відзначено багатьма 
державними нагородами та відзнаками: 5 політехніків отримали державні нагороди України, 39 
удостоєні почесних звань «Заслужений діяч науки і техніки України», «Заслужений працівник 
освіти України», «Заслужений енергетик», «Заслужений винахідник», «Заслужений художник», 
19 стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки. Один член нашого 
колективу – Ю.І. Якименко – був обраний академіком НАН України, троє – членами-
кореспондентами цієї академії, один – іноземним членом 
Російської академії наук. 

Важливим напрямом нашої роботи було і залишається 
видання власної навчально-наукової літератури. За останні 5 
років у видавництві «Політехніка» вийшло понад тисячу її 
найменувань. Суттєво зросла кількість електронних видань. Ми 
продовжуємо працювати над підвищенням якості роботи 
видавництва, створенням привабливих умов для наших авторів. 

Важливим завданням для нас було розширення та утримання навчально-лабораторного 
фонду університету. За останні 7 років ми розширили його на 25% за рахунок звуження 
орендної діяльності. На сьогодні ми маємо 1683 навчальних приміщення, з них 1472 навчальні 
аудиторії і лабораторії, 211 комп'ютерних класів. Досягнувши 100 відсоткового забезпечення 
навчального процесу аудиторним фондом в одну зміну, ми працюємо над підвищенням його 
комфортності, особливо з дотриманням нормального температурного режиму в зимовий період.  

Шановні делегати конференції! Навчально-виховна робота КПІ була спрямована на 
гармонійне поєднання навчання та наукової діяльності з духовним, фізичним, культурним 
розвитком молоді. 

Предметом постійної уваги університету є успішність студентів. Орієнтація КПІ на 
підвищення якості навчання, підсилення його фундаментальності дозволила щороку 
покращувати як поточну успішність студентів, так і підвищувати результативність їх виступів 
на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах. Якщо у 2004/2005 н.р. ми мали тільки 25 
переможців таких олімпіад, то в цьому році їх – 56, з них 2 отримали срібні медалі на світовій 
олімпіаді з математики серед класичних університетів.  

Постійно зростає кількість персональних та іменних стипендіатів державного рівня, 
стипендіатів різних відомств і організацій, іменних стипендіатів видатних учених. Так, у 2004 
році таких стипендіатів було 140, а в цьому – 259, у тому числі 5 стипендіатів Президента 
України, 6 – Верховної Ради, 1 – Кабінету Міністрів України, 16 – компанії «Енергоатом». 

КПІ зробив суттєвий поступ в академічній мобільності студентів, аспірантів, молодих 
викладачів і вчених. Відпрацьовано механізми мобільності з  Дніпропетровським національним 
університетом ім. Олеся Гончара. В цьому році КПІ виборов грант на участь в Європейському 
проекті ERASMUS MUNDUS. Це дозволить 100 молодим політехнікам протягом ближчих 
трьох років проходити навчання чи стажування терміном від одного місяця до трьох років в 17 
університетах таких країн, як Франція, Німеччина, Австрія, Нідерланди, Бельгія, Іспанія, 
Польща, Румунія.  

Пройти навчання за кордоном на сучасному обладнанні, набути професійного досвіду 
роботи у період проходження практики, одночасно отримати два дипломи – все це можливо 
завдяки програмам подвійного диплома, започаткованим КПІ протягом останніх п'яти років. 
Сьогодні ми маємо такі програми з університетами Греції, 
Естонії, Кореї, Норвегії, Німеччини, США, Франції, України.  

Одним з важливих результатів, досягнутих КПІ, є 
формування високої громадянської свідомості, університетського 
патріотизму органів студентського самоврядування: студентської 
ради, студентської профспілки, наукового товариства студентів і 
аспірантів. Вони перебирають на себе багато важливих і хороших 
справ, якими ми можемо пишатися. Ними, разом з департаментом 
виховної роботи, вже 6 років поспіль проводиться Міжнародна 
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студентська олімпіада з програмування ім. С.О. Лебедєва – В.М. Глушкова «КПІ-ОРЕN«, 
Міжнародна літня школа «Сучасні досягнення інформатики, математики та фізики», 
Міжнародна літня науково-освітня школа за програмою Ради студентів технічних університетів 
Європи «BEST», багато інших спортивних і культурних заходів.  

Різноманітним і цікавим стало студентське життя в нашому університеті, яке значною 
мірою організовує сама студентська молодь. Невід'ємними складовими цього життя є День 
першокурсника, Дні КПІ, конкурс творчості першокурсників «Дебют», конкурс «КПІ має 
талант», конкурси краси та інтелекту «Королева КПІ« та «Містер КПІ«, інтелектуально-
спортивна гра «Естафета здоров'я», змагання клубів веселих і кмітливих. КПІ став 
співорганізатором змагань українсько-польського турніру з футболу під девізом «Студентське 
Євро–2012». Щороку в Київській політехніці організовуються «Спартакіади» з 18 видів спорту, 
туристичні змагання «Лабіринт» та багато інших заходів. На цих справах студентська молодь 
КПІ набуває досвіду управлінської діяльності, зміцнює свою громадянську і патріотичну 
позицію. Нам лише потрібно їм більше довіряти і ставитися до них, як до своїх молодших колег 
і партнерів.  

Духовному і естетичному вихованню молоді сприяють Картинна галерея ім. Григорія 
Івановича Синиці в ЦКМ та Картинна галерея «Українці у світі» в Науково-технічній 
бібліотеці, 16 гуртків художньої самодіяльності, в тому числі Народна капела бандуристів, 
Народна академічна хорова капела, Народний естрадний театр аматорів «ЕТА», ансамбль 
бального танцю, німецькомовний театр, кіноклуб та інші.  

Університет постійно піклується про здоров'я студентів, викладачів і співробітників, 
надаючи їм можливість для оздоровлення та відпочинку. З цією метою в період з 2005 по 2009 
рр. КПІ здійснив капітальну перебудову та реконструкцію санаторію-профілакторію, баз 
відпочинку на Чорному та Київському морях та на Дніпрі. В середньому щороку 
оздоровлюється та відпочиває на пільгових умовах близько 4500 студентів та аспірантів, понад 
1000 викладачів і співробітників. Можемо констатувати, що сьогодні проблеми забезпечення 
політехніків місцями відпочинку вирішені повністю.  

Шановні делегати конференції! Наукова робота в КПІ з кожним роком набуває все 
більшого і більшого значення. Вона стала органічно пов'язаною з підготовкою кадрів. Наука 
підживлює інноваційну діяльність університету. Щороку зростають її обсяги, які за звітний 
період подвоїлися і в минулому році досягли 60 млн. грн. Дослідження виконуються за п'ятьма 
пріоритетними напрямками. В межах кожного них сконцентровано зусилля всіх діючих нині 
науково-педагогічних шкіл університету, підсилено зв'язки між ними, організовано ефективну 
координацію і взаємодію з метою вирішення комплексних проблем на довгостроковій основі. 

Серед найважливіших завдань КПІ в науковій роботі була і залишається підготовка 
наукових кадрів вищої кваліфікації. За останні 7 років кількість спеціалізованих рад зросла з 17 
в 2004 році до 28 нині (з них 21 – докторська, 7 – кандидатських). На цих радах проводяться 
захисти за 50 докторськими і 17 кандидатськими спеціальностями. Кількість наукових 
керівників аспірантів збільшилася майже втричі. За цей період в аспірантурі пройшли навчання 
600 осіб, понад 50 – в докторантурі. Упродовж 7 років в КПІ захищено 539 кандидатських і 97 
докторських дисертацій, що забезпечило суттєве підживлення професорсько-викладацького 
складу університету. З метою посилення інноваційної складової КПІ в 2006 році законом 
України був заснований Науковий парк «Київська політехніка». 
Програма його діяльності являє собою сукупність взаємопов'язаних 
проектів, за якими наукові колективи КПІ створюють 
конкурентоспроможні ноу-хау, факультети і кафедри здійснюють 
цільову підготовку фахівців для кадрового супроводження проектів, а 
високотехнологічні компанії виводять ці проекти на ринки у вигляді 
нових продуктів і послуг. За п'ять років до середовища наукового парку 
увійшли 56 вітчизняних і зарубіжних компаній. За цей час спільно з 
підрозділами КПІ на ринки було виведено понад 150 
високотехнологічних розробок, які демонструються у виставковій залі наукового парку. У 



 

 658 

структурі парку розпочав успішно діяти Студентський бізнес-інкубатор «Політеко» в галузі 
інформаційних технологій, який вже виконує низку важливих міжнародних проектів, здійснює 
розробки для підприємств України і для КПІ.  

Музейно-історичний комплекс КПІ сьогодні вже став національним надбанням України, 
де збережено історію становлення основних галузей вітчизняної науки і техніки та 
представлено внесок України у світовий науково-технічний прогрес. До 110-ї річниці КПІ 
експозиція була суттєво оновлена, зокрема 14 травня 2008 р. у відбудованому приміщенні 
колишніх авіаційно-автомобільних майстерень відкрився відділ музею «Історія авіації та 
космонавтики» ім. І.І. Сікорського, де можна побачити, як в КПІ будувалися перші літальні 
апарати і як на них наші піонери авіації підкорювали небо.  

Враховуючи велике значення України як космічної держави, на базі Державного 
політехнічного музею організовувалися та проводилися зустрічі студентів з льотчиками-
космонавтами – Олексієм Леоновим, Георгієм Гречком, Юрієм Онуфрієнком, Віталієм 
Жолобовим, Леонідом Каденюком. Визначною подією стала участь у телемості з 
американською астронавткою українського походження Хайдемарі Стефанішин-Пайпер та 
відзначення 50-річчя першого польоту людини в космос. 

За ці роки музейно-історичний комплекс збагатився чотирма пам'ятниками видатним 
політехнікам – Головному конструктору космічної техніки Сергію Корольову, конструкторам 
ракетної техніки Володимиру Челомею, Льву Люльєву. Єдиний у світі пам'ятник геніальному 
авіаконструктору Ігорю Сікорському встановлений біля відділу музею, що названий його ім'ям. 
Наступного місяця буде встановлено ще один пам'ятник конструктору турбореактивних 
авіаційних двигунів Архипу Люльці. Сьогодні КПІ прикрашають 13 пам'ятників нашим 
видатним попередникам. Цим не може похвалитися жоден інший університет України. 

Статусу національного надбання, на наш погляд, заслуговують відділ рідкісних видань 
Науково-технічної бібліотеки університету, комплекс випробувальних стендів університету, що 
імітують вплив факторів космічного простору на мікро- і наносупутники, а також діюча 
навчально-дослідницька система на базі модернізованого маятника Фуко, що за своїми 
технічними даними є другою у світі і отримала відповідний сертифікат національних рекордів 
України. 

За звітний період КПІ подвоїв кількість наукових журналів і збірників. Сьогодні їх 30, 
замість 16 у 2004 році. Ми проводимо роботу з підвищення індексу цитування науковців 
університету та приведення параметрів періодичних видань до вимог провідних 
наукометричних баз даних. Так, журнал «Известия высших учебных заведений 
«Радиоэлектроника» входить до списку 6 українських видань, які представлені в базі даних Web 
of Science і до 20 – у базі даних Scopus. 

Загальнодержавний рівень впровадження окремих розробок КПІ підтверджено їх 
постановкою на озброєння Збройних сил України. Так, наказами міністра оборони України від 
18 жовтня 2010 р. та від 5 квітня 2011 р. на озброєння прийнято два спеціальні комплекси, 
створені нашими науковцями.  

Вагомими є результати науково-технічних розробок, що виконані на замовлення 
Російської Федерації, Китаю, Німеччини. Зокрема, наші німецькі партнери засвідчують, що 
триразове збільшення терміну роботи на навколоземній орбіті їхнього супутника «Bird» стало 
можливим завдяки використанню ними теплових труб, створених науковцями Київської 
політехніки. 

Шановні колеги! Підвищенню престижу КПІ у світі протягом звітного періоду сприяла 
його міжнародна діяльність. Вона включала підготовку фахівців для зарубіжних країн, 
міжнародні наукові зв'язки, обмін візитами із закордонними університетами, створення 
спільних підрозділів і багато інших напрямів роботи. У 2004–2011 роках кількість міжнародних 
конференцій та інших міжнародних заходів зросла в 10 разів (з 52 до 523). Університет 
представляв Україну в 62-х країнах на усіх континентах земної кулі, а КПІ відвідали делегації з 
97 країн світу. 
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Були закладені нові важливі традиції співпраці зі світовими і регіональними 
міжнародними організаціями: ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНІДО, ВОІВ, НАТО, УНТЦ, BSUN, 
CODATA, ICSU, Українською Радою Миру. З 2008 по 2010 рр. КПІ очолював Мережу 
університетів країн чорноморського регіону, завдяки чому було значно посилено авторитет 
України в Парламентській Асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва. 

Нам вдалося майже вдвічі збільшити кількість міжнародних проектів у рамках 
міжурядових угод України з Китаєм, Польщею, Індією, Угорщиною, Білоруссю, США, 
Болгарією, Німеччиною, Росією. У сукупності до 10% бюджету університету сьогодні 
формується за рахунок міжнародної діяльності.  

За звітний період КПІ відвідали видатні вчені, політики і державні діячі з багатьох країн 
світу. Це заступники Генерального секретаря ООН д-р Каміл Ідріс, д-р Френсіс Гаррі, д-р 
Карлос Магаринос, випускник КПІ, міністр цивільної авіації Китаю Лю Цзенфень, директор 
Європейського центру вищої освіти ЮНЕСКО д-р Ян Садлак, прем'єр-міністр Турецької 
Республіки Реджеп Т.Ердоган, міністр торгівлі США п. Гуттієрес, Держсекретар США пані 
Хіларі Клінтон та багато інших, під час візитів яких підписано важливі для КПІ та для України 
угоди, започатковано співробітництво за новими важливими напрямами. 

Поширилась практика виступів перед студентами КПІ надзвичайних і повноважних 
послів в Україні багатьох держав. 

Шановні делегати конференції! Протягом звітного періоду 
наша увага була також спрямована на продовження програми 
розвитку третьої черги університету, вдосконалення 
експлуатації матеріальної бази, вирішення соціальних питань 
студентів і співробітників. 

Протягом усього звітного періоду стабільне фінансово-
економічне становище університету забезпечувалось 
запровадженням системи ефективного фінансового менеджменту, постійним моніторингом 
виконання кошторису, вчасними виплатами заробітної плати, стипендій, матеріальної 
допомоги, сплатою комунальних послуг, сплатою податків та зборів до бюджетів усіх рівнів. 
Протягом 2004-2011 рр. бюджет університету збільшився у 5 разів. 

Ми намагалися всебічно розвивати матеріальну базу КПІ, здійснюючи капітальне 
будівництво та проводячи ремонтні роботи в навчальних корпусах, гуртожитках і на території 
університету. За період з 2004 по 2011 рр. побудовано два відкритих стадіони з футбольними 
полями, один навчальний корпус, оновлено парк КПІ, капітально відремонтовано 20 
навчальних корпусів і гуртожитків, 3 бази відпочинку, побудовано пішохідну зону по вулиці 
Політехнічній, приведено до сучасного вигляду територію центральної частини університету. 
Можемо констатувати, що кампус КПІ набуває вишуканого вигляду за зразком кращих 
університетів Європи і світу.  

Постійна увага приділялась експлуатації 34-х навчальних корпусів загальною площею 460 
тис. кв. м, 20 гуртожитків площею 153 тис. кв. м, приміщень двох Військових інститутів, 
Науково-технічної бібліотеки, Центру культури та мистецтв, Центру студентського харчування, 
Державного політехнічного музею, 4-х баз відпочинку, 6-ти житлових будинків – усього понад 
80 об'єктів. 

Студмістечко КПІ є складним соціальним організмом, у 
якому компактно розташовано 20 студентських гуртожитків, 
студентська поліклініка, санаторій-профілакторій, пішохідна зона 
по вул. Політехнічній, два студентські сквери і Мале спортивне 
ядро. У студмістечку проживають близько 13 тисяч студентів, що 
дозволяє за чисельністю мешканців порівнювати його з містом 
районного масштабу. Як ми бачимо, за останній час студмістечко 
отримало нове обличчя, адже його силами проводиться 
величезний обсяг ремонтних робіт, благоустрій території і 
студентських скверів. Важливо, що з метою покращення організації дозвілля студентів за 
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останні роки було облаштовано спортивні кімнати у всіх гуртожитках; а задля підвищення 
рівня безпеки студентів та посилення контролю за перепускним режимом в усіх гуртожитках 
встановлено системи автоматизованого пропуску та відеоспостереження. Всі гуртожитки 
підключено до комп'ютерної мережі за допомогою оптичних каналів зв'язку, в багатьох з них 
додатково створені робочі кімнати.  

За результатами роботи численних контролюючих органів країни протягом звітного 
періоду можна стверджувати, що КПІ забезпечив використання державного майна та коштів 
університету суворо за призначенням. Відчуження майна та землі не відбувалось. Кошти 
загального та спеціального фонду університету витрачалися відповідно до затверджених 
кошторисів доходів і видатків.  

Шановні учасники конференції! Демократизація університетського життя, 
демократизація управління та широке впровадження самоуправління залишалися важливими 
принципами в нашій спільній роботі.  

Як показав час, вагомим чинником було створення вільної атмосфери, коли людина 
комфортно себе почуває в університеті. Наші принципи ґрунтуються на повазі до людської 
праці, толерантності до різноманітних думок і вибору людини і унеможливлюють будь-які 
переслідування за це. В університеті діє ефективна система захисту прав співробітників. Це 
профспілкова організація, комісія по розгляду трудових спорів, юридичний відділ університету. 
Жодне звільнення та прийом на роботу не здійснюється адміністрацією без погодження з 
профспілковим комітетом та юридичним відділом. Усі положення та накази про працю, 
заохочення та накладання стягнень на працівників і студентів, визначення їх функціональних 
обов'язків здійснюються відповідно до законодавства та узгоджуються з профспілковими 
комітетами.  

Велику увагу адміністрація університету разом з профспілковими організаціями 
приділяла покращенню умов праці, вирішенню різноманітних соціальних питань студентів і 
співробітників КПІ. Головним механізмом для вирішення таких питань протягом звітного 
періоду були колективні договори, прийняття яких супроводжувалось широким і відкритим 
обговоренням. Це забезпечувало стабільність колективу протягом останніх 19 років, відсутність 
у ньому конфліктів і суперечностей. У зв'язку з цим наші колективні договори у 2005, 2006 та 
2008 роках займали перші місця у конкурсах на кращий колективний договір у системі освіти та 
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України. 

Шановні делегати конференції! Завершуючи свій звіт, я зроблю короткі висновки, 
охопивши не лише останній 7-річний період, а усі 19 років нашої спільної роботи, оскільки ці 
часові відрізки розірвати просто неможливо. Головним, що нам вдалося зробити за цей час, на 
мій погляд, є наступне. 

1. Нам вдалося здійснити перетворення КПІ від моделі великого політехнічного 
інституту часів централізованої економіки до технічного університету європейського зразка, 
який сьогодні, за незалежною оцінкою авторитетної міжнародної рейтингової організації, 
увійшов до 4% кращих університетів світу. Для цього, відповідно до потреб нової країни, нам 
довелося створити 10 нових факультетів і інститутів, понад 30 нових кафедр, відкрити понад 
100 нових спеціальностей і спеціалізацій, зробити багато інших перетворень.  

2. Здійснивши децентралізацію управління, демократизацію університетського життя, 
забезпечивши прозорість роботи усіх ланок КПІ, ми створили атмосферу взаємної довіри і 
поваги до праці педагога і вченого, унеможливили конфлікти і суперечності в колективі, 
мотивували до активної роботи усіх студентів і співробітників університету. 

3. Ми створили одну з кращих у країні систему самоврядування як студентського, так і 
всього колективу. Через механізм колективних угод, демократичну виборчу систему керівників 
підрозділів та студентських лідерів ми започаткували свій особливий підхід до напрацювання і 
прийняття важливих рішень, контролю за їх виконанням, що забезпечує нестримний і 
постійний поступ університету відповідно до прийнятої стратегії. 

І, нарешті, ми вдихнули душу в стіни сторічного КПІ. Будівлі, обладнання, лабораторії – 
це ще не зовсім університет. Створені нами пам'ятники, музей, картинні галереї, меморіальні 
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дошки, зала засідань Вченої ради, куранти на головному корпусі, маятник Фуко, інші знаки 
шани нашій історії сьогодні оточують нас особливим університетським духом, духом 
академізму, відчуттям належності до славетної історії і великих справ наших попередників.  

Шановні делегати конференції! Нашому університету завжди була притаманна роль 
лідера у розробці і втіленні масштабних планів і завдань. Запорукою цьому є славетна історія 
КПІ, видатні традиції наших попередників, натхненна праця викладачів, науковців, талановита, 
активна молодь. Саме ці риси Київської політехніки забезпечать їй гідний і нестримний поступ 
і в майбутньому.  
 

Лідер технічної освіти України 
 

Ректор НТУУ «КПI», Академік Національної академії наук 
України, доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки 
України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 
Лауреат премії В.М.Глушкова НАН України,  професор Згуровський 
Михайло Захарович 
тел.: 380 (44) 236-69-13, 406-85-57 e-maіl: mzz@kpi.ua 

 
Київський політехнічний інститут було засновано у 1898 році у 

складі 4-х відділень: механічного, сільськогосподарського, інженерного 
та хімічного. Першим ректором інституту був відомий учений і педагог 
В.Л. Кирпичов, а першим головою Державної екзаменаційної комісії у 
1903 р. – Д.І.Менделєєв. Засновники КПІ втілили кращі традиції 

відомих європейських вищих технічних шкіл: Паризької “Еколь політехнік”, Аахенського, 
Віденського, Магдебурзького технічних університетів. В основі цієї системи вищої технічної 
освіти було поєднання глибокої природничо-наукової, фундаментальної підготовки з фізики, 
математики, хімії та інших дисциплін із загальноінженерною та отримання професійно-
практичних навичок на виробництві і в наукових установах. Ці принципи КПІ несе протягом 
всієї історії. 

Серед вихованців КПІ – всесвітньовідомі конструктор літаків та вертольотів Ігор 
Сікорський, творець турбореактивних двигунів Архип Люлька, конструктори ракетно-космічної 
та авіаційної техніки Сергій Корольов та Володимир Челомей, металург Іван Бардін, 
конструктор авіадвігунів Олександр Мікулін. 

З часом на базі КПІ було створено 12 ВНЗ у багатьох регіонах України, 9 з яких сьогодні 
мають статус національних: Київський національний університет будівництва і архітектури, 
Київський національний університет технології та дизайну, Національний авіаційний 
університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 
Національний університет харчових технологій, Одеська національна морська академія, 
Вінницький національний технологічний університет, Житомирський, Черкаський, 
Чернігівський державні технологічні університети, Дніпропетровський  національний 
університет залізничного транспорту ім. В.Лазаряна, Харківський національний автомобільно-
дорожній університет.  

Сьогодні НТУУ “КПІ” – найбільший технічний університет України дослідницького типу, 
один з провідних університетів Європи та світу. У ньому навчається близько 30 тисяч 
студентів, у т.ч. іноземні студенти. До його складу входять 30 навчально-наукових підрозділів 
(10 інститутів і 20 факультетів), 8 навчально-наукових центрів, 12 науково-дослідних 
інститутів, 14 науково-дослідних центрів і 1 конструкторське бюро. 

Університет є одним з ініціаторів та безпосереднім учасником реформування вищої 
освіти, впровадження ступеневої системи освіти, кредитно-модульної технології організації 
навчального процесу, створення додатків до дипломів європейського зразка і вирішення інших 
питань у рамках Болонського процесу. 
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На базі НТУУ “КПІ” створено Український інститут інформаційних технологій в освіті, 
Центрально-східно-європейський віртуальний університет, який розширив можливості 
громадян багатьох країн отримати високоякісну вищу освіту, не залишаючи свого місця 
проживання. 

Дбаючи про входження України в єдиний європейський освітній простір, НТУУ “КПІ” 
став осередком Державної інформаційної мережі вищих навчальних закладів і інститутів 
Національної академії наук URAN, яка є основою до приєднання до Європейської освітньої 
мережі GEANT. НТУУ “КПІ” є ініціатором створення в Україні Центру суперкомп’ютерних 
обчислень і даних, який передбачає розвиток інфраструктури для всебічної інформатизації 
освіти і науки, розроблення елементів штучного інтелекту та інтерактивних технологій. 

НТУУ “КПІ” бере активну участь у виконанні міжнародних освітніх, наукових проектів і 
програм, успішно співпрацює з 165 зарубіжними ВНЗ із 47 країн світу, має 32 спільні структури 
з ВНЗ-партнерами, провідними міжнародними компаніями (EC, CU, UNDP, UNESCO, UNIDO, 
WIPO, NATO, EDNES, ICSU, CODATA) та відомими фірмами (MOTOROLA, SIEMENS, 
FESTO, SAMSUNG, INTEL та ін.). 

Одним з перших університетів України НТУУ “КПІ” у вересні 2003 року приєднався до 
співдружності університетів, які підписали “Велику Хартію Університетів” Європи (“Magna 
Charta Universitatum”). 

Наукові розробки НТУУ “КПІ” щорічно відзначаються Державними преміями України в 
галузі науки і техніки. 

У квітні 2007 р. на Колегії МОН України було ухвалено рішення про надання КПІ статусу 
дослідницького університету, Статут якого затверджено Постановою Кабінету Міністрів 
України від 21.11.2007 р. № 1332. Постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. № 
76 НТУУ “КПІ”  надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного 
університету.  

На сьогодні головною метою діяльності НТУУ “КПІ” є підготовка висококваліфікованих 
фахівців і проведення наукових досліджень для “проривного” розвитку економіки України по 
групі пріоритетних напрямків. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

ЕВОЛЮЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ:  
ВІД РЕГІОНАЛЬНОГО МАСШТАБУ ДО ГЛОБАЛЬНОГО 

 
Системи ранжирування університетів різняться своєю методологією, рівнем агрегації 

даних (глобальні, національні, спеціалізовані, регіональні дані), цільовою аудиторією. Сьогодні 
у світі презентовано десять глобальних рейтингів, понад 50 національних, і це тільки середина 
шляху, оскільки тенденції зниження їх затребуваності та популярності не спостерігаються. 
Необхідність у простій, зрозумілій, легко інтерпретованій інформації про діяльність навчальних 
закладів абсолютно очевидна. Широке представлення рейтингів потребує докладнішого аналізу 
найпопулярніших із них, виявлення кращих практик та методик, формування політики і 
механізмів відповідальності у сфері ранжирування вузів.  

Понад шість років я безпосередньо пов’язаний із розробкою, становленням та розвитком 
академічного рейтингу «Топ-200 Україна». Це масштабний проект, який інтегрує в собі 
міжнародні та національні підходи до оцінювання діяльності вузів України. Задля повнішого 
відбиття тенденцій у сфері вищої освіти та зручності зіставлення з глобальними рейтингами 
реалізація проекту відбувалася поетапно й передбачала внесення відповідних коректив у 
методику. Нині академічний рейтинг «Топ-200 Україна», з одного боку, зорієнтований на 
українську спільноту, а з іншого — він пізнаваний за межами країни.  

Сьогодні у сфері ранжирування університетів актуальну проблему становить інтеграція 
національних рейтингів у глобальні. Цій проблемі було присвячено численні форуми, 
конференції та зустрічі Міжнародної групи з ранжирування університетів (IREG, 
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http://www.ireg-observatory.org) ) у 2010–2011 роках. Під час цих обговорень поставало важливе 
запитання: чому університет, котрий може пишатися своїми досягненнями — як у своїй країні, 
так і за її межами, не потрапляє в глобальні рейтинги? Здебільшого відповідь була така: 
використання непорівнянних критеріїв для порівняння та відсутність повної початкової 
інформації для аналізу. Один зі шляхів вирішення зазначеної проблеми полягає у використанні 
порівнянних даних під час створення глобальних і національних рейтингів. У цьому контексті 
більша відповідальність лягає на творців національних рейтингів. Хочу зазначити, що команда 
проекту «Топ-200 Україна» активно працює в цьому напрямі. Вибір порівнянних початкових 
даних для порівняння, їх агрегація за узгодженою методикою, врахування прогресу вузу в 
цілому відображає ідеологію глобальних рейтингів і водночас дозволяє отримати адекватне 
уявлення про продуктивність та ефективність системи вищої освіти України та її університетів.  

Такі крос-національні виміри сприятимуть виявленню «сильних» і «слабких» сторін у 
сфері вищої освіти в різних країнах, паралельно відкриваючи «проблемні аспекти» освіти в 
окремо взятій країні. Однак із низки причин не всі вітають зростання необхідності доступу до 
повної інформації про установи вищої освіти і результати їх діяльності. Я радий, що в Україні 
багато університетів, керуючись принципом transparency, дедалі ширше відкривають дані про 
свою діяльність, передусім у такому важливому інформаційному ресурсі, як Ranking Web of 
Word Universities (or Webometrics Ranking), презентуючи свою роботу.  

Безумовно, рейтинги університетів — один із важливих інструментів формування їхнього 
бренда. Успіх рейтингів залежатиме від довіри до них громадськості, роботодавців, академічної 
спільноти, політиків. Відповідно процес ранжирування має базуватися на взаємній 
відповідальності університетів, ренкерів і політиків у сфері освіти. Шість останніх років моєї 
роботи із системою вищої освіти України показують незаперечний прогрес на цьому напрямі. 

Ян САДЛАК, голова міжнародної наглядової ради рейтингу «Топ-200 Україна», 
голова наглядової ради IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 

РЕЙТИНГ ВУЗІВ «ТОП-200 УКРАЇНА» 
РЕЙТИНГОВУ ТАБЛИЦЮ ОЧОЛЮЄ НТУУ «КПІ» 

 
Протягом шести останніх років міжнародна група експертів у співпраці з Європейським 

центром з вищої освіти (ЮНЕСКО СЕПЕС) і центром «Євроосвіта» (www.euroosvita.net ) 
складає академічний рейтинг вузів «Топ-200 Україна». 

Мета цього проекту — надання достовірної, об’єктивної, порівнянної інформації про 
якість освітніх послуг, пропонованих вищими навчальними закладами України на 
національному рівні. Система за своїми принципами близька до міжнародних аналогів (зокрема 
до так званого шанхайського рейтингу, який щорічно замовляє університет Цзяотун, або 
національного рейтингу американських університетів, що його публікує журнал US News & 
World Report), і дає можливість, з одного боку, порівнювати між собою вузи різних профілів, а з 
іншого — проводити порівняння з вузами інших країн. Зовнішню експертизу проекту «Топ-200 
Україна» здійснюють спеціалісти наглядової ради міжнародної експертної групи з визначення 
рейтингів університетів (IREG Observatory) (http://www.ireg-observatory.org). 

Методика рейтингу відповідає міжнародним принципам ранжирування університетів і 
передбачає проведення порівняльного аналізу досягнень вузів різних типів на основі 
використання групи універсальних критеріїв (див. «Дзеркало тижня», №22, 2010 р.). Результати 
проекту «Топ-200 Україна» щорічно презентуються на міжнародних форумах і конференціях 
IREG Observatory з академічного ранжирування та досягнень. Можна сказати, що цей проект 
певною мірою відображає перетворення у сфері вищої освіти і дозволяє сформувати досить 
повне уявлення про конкурентоспроможність вузу, його освітній та науково-дослідний 
потенціали. 
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Академічний рейтинг «Топ-200 Україна» формується на основі агрегованого показника 
діяльності вузу за чотирма комплексними критеріями: експертне оцінювання представниками 
ринку праці діяльності навчального закладу і його академічна репутація, якість науково-
педагогічного потенціалу, якість навчання, міжнародне визнання, присутність у глобальному 
інформаційному просторі (у т.ч. на основі врахування рейтингу Webometrics). 

За результатами шестилітнього дослідження флагманами у сфері вищої освіти в Україні 
залишаються Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
та Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, що демонструють стабільно 
високі показники на всіх напрямах своєї діяльності.  

Рейтингову таблицю третій рік поспіль очолив НТУУ «Київський політехнічний 
інститут», що отримав найвищі оцінки якості підготовки кадрів представниками вітчизняного і 
закордонного ринку праці (за даними міжнародних експертів, тільки в корпорації Microsoft 
наразі працюють понад 500 випускників КПІ). КПІ має найвище міжнародне визнання (разом із 
Донецьким національним університетом він увійшов у 4% найкращих університетів світу за 
рейтингом QS World University Ranking 2011/12 [www.topuniversities.com/university-rankings]). 
Він лідирує за кількістю програм подвійних дипломів. Серед вузів України КПІ має найвищу 
присутність у глобальному інформаційному просторі (він увійшов до 5% найкращих 
університетів світу за рейтингом Webometrics). Друге місце посів Київський національний 
університет ім. Тараса Шевченка. Він є незаперечним лідером за якістю професорсько-
викладацького складу, за кількістю публікацій і за індексом цитування в наукометричній базі 
Scopus. 

У п’ятірці лідерів міцно закріпили позиції Харківський національний університет ім. 
В.Каразіна (третє місце), національний університет «Києво-Могилянська академія» (четверте 
місце), Національний медичний університет ім. О.Богомольця (п’яте місце).  

За напрямами лідирують: серед класичних вузів — Київський національний університет 
ім. Тараса Шевченка, технічних — НТУУ «Київський політехнічний інститут», економічних — 
Київський Національний економічний університет ім. В.Гетьмана, медичних — Національний 
медичний університет ім. О.Богомольця, педагогічних — Національний педагогічний 
університет ім. М.Драгоманова, юридичних — Національний університет «Юридична академія 
України ім. Я.Мудрого», будівельних — Київський національний університет будівництва і 
архітектури, транспортних — Національний авіаційний університет, приватних вузів — 
Університет економіки і права «Крок».  

Аналіз результатів рейтингового оцінювання університетів за останні шість років показав 
основні напрями, за якими лідери української вищої освіти поліпшують свої позиції на ринку 
освітніх послуг, а відповідно — і в рейтингах. Це насамперед посилення науково-дослідного 
потенціалу вузу, інтернаціоналізація освіти, активна взаємодія з міжнародною науковою 
спільнотою. Так, у 2011 році понад 50 проектів 7-ї рамкової програми ЄС із досліджень 
стартували в університетах України; лідерами в цьому секторі є КНУ ім. Т.Шевченка, НТУУ 
«КПІ», НАУ ім. М.Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Національний університет 
«Львівська політехніка», Національний університет біоресурсів і природокористування 
України, Одеський національний університет ім. І.Мечникова, Харківський національний 
університет ім. В.Каразіна.  

За час виконання проекту «Топ-200 Україна» побільшало українських вузів, які стали 
учасниками європейських та інших міжнародних асоціацій; тільки за минулий рік понад десять 
вузів підписали Велику хартію університетів. У передових вузах України сформовані міцні 
зв’язки з провідними закордонними університетами, активно впроваджуються спільні освітні 
програми, розширюються програми подвійних дипломів. Понад 100 освітніх проектів «Темпус» 
реалізуються в провідних університетах країни. В Одеському національному університеті ім. 
І.Мечникова, НМУ ім. О.Богомольця всі 100% випускників отримують додаток до диплома 
європейського зразка.  

Цілеспрямована робота з позиціювання вузів у світовому освітньому просторі дозволила 
ряду провідних українських університетів значно поліпшити позиції у світовому рейтингу 
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Webometrics (НТУУ «КПІ» — 957-ме місце, НУ «Львівська політехніка» — 1248-ме місце, НПУ 
ім. М.Драгоманова — 1747-ме місце, КНУ ім. Т.Шевченка — 1934-те місце) 
[www.webometrics.info].  

Слід відзначити підвищення уваги університетів України до проведення активної імідж-
інформаційної політики. На веб-ресурсах багатьох вузів представлено повну, актуальну 
інформацію, що відображає університетське життя, презентовано статистичну звітність за 
основними параметрами діяльності університетів. Це важливий крок до забезпечення 
«прозорості» та «відкритості» вузів для спільноти. 

Підсумовуючи, зазначимо, що провідні університети країни підвищили вимоги до 
управлінської культури, до якості людських ресурсів, почали приділяти більше уваги науково-
дослідній роботі та інноваційній діяльності, стали більше орієнтуватися на високі академічні 
стандарти, прагнути бути в авангарді вищої освіти. 

Олеся ЛЕНОВИЦЬКА, керівник проекту «Топ-200 Україна» 
 

 

Докладніше про результати 
рейтингу вищих навчальних 
закладів «Топ-200 Україна»  
у 2012 році, дивіться далі
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2012 ВНЗ 
Оцінка 
якості 

науково-
педагогічного 
потенціалу 

Iнп 

Оцінка 
якості 

навчання 
IН 

Оцінка 
міжнародного 
визнання 

IМВ 

Оцінка 
інтегрального 
показника 
діяльності 
ВНЗ, IЗ 

1 Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут» 33,19863089 22,2104013 16,15113101 71,56016321 

2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 36,75560708 18,29230953 15,76576911 70,81368571 
3 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 19,27508419 14,57852907 16,73586381 50,58947707 
4 Національний університет «Києво-Могилянська академія» 12,63667462 16,12450763 13,31576738 42,07694963 
5 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 26,93661435 5,993122248 9,089761472 42,01949807 
6 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 17,80239014 9,460492431 14,32374752 41,58663009 
7 Національний гірничий університет 18,98573115 9,041187545 9,541332951 37,56825165 
8 Національний університет біоресурсів і природокористування України 15,90959246 13,13564345 8,065893497 37,11112941 
9 Дніпропетровський національний університет 12,82935272 12,02035819 11,68652749 36,5362384 
10 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 8,052922995 16,3848088 9,110312432 33,54804423 
11 Національний університет «Львівська політехніка» 8,026145216 12,40985441 13,06664561 33,50264524 

12 Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого» 14,80715658 8,560206286 9,822008006 33,18937087 

13 Національний авіаційний університет 9,453245945 11,03485884 11,21477009 31,70287487 
14 Донецький національний університет 7,521387228 12,11484687 11,95376196 31,58999606 
15 Харківський національний університет радіоелектроніки 12,82348273 7,835104901 9,37378946 30,0323771 
16 Донецький національний технічний університет 9,597985323 9,686320778 10,55851952 29,84282563 
17 Національна металургійна академія України 11,93364464 5,413121937 12,21836001 29,56512659 
18 Львівський національний університет імені Івана Франка 5,574141199 13,94310574 9,396859563 28,9141065 
19 Національний фармацевтичний університет 12,41424151 7,31588085 8,723115108 28,45323747 
20 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 14,87289353 5,206164993 7,957592996 28,03665152 
21 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 6,584885466 9,196021072 12,06691718 27,84782372 
22 Київський національний торговельно-економічний університет 5,088634261 15,08734526 7,665709996 27,84168951 
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23 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 6,379293894 6,863255982 14,52358812 27,766138 
24 Вінницький національний технічний університет 14,45569304 5,473297757 7,785850107 27,71484091 
25 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 14,2043026 4,762921948 8,634546009 27,60177056 
26 Київський національний університет технологій та дизайну 9,573730749 6,645997721 11,24027938 27,46000785 

27 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут» 7,304020213 6,106455756 13,81645142 27,22692739 

28 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 7,683244716 8,29299843 11,21891095 27,1951541 
29 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 9,684099086 6,581114385 10,72789879 26,99311226 
30 Національний університет харчових технологій 10,53688734 7,966562646 8,225291246 26,72874123 
31 Одеський національний медичний університет 12,46425741 4,882374894 9,194451155 26,54108346 
32 Національний лісотехнічний університет України 18,62784897 3,688187199 3,911218722 26,22725489 
33 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 6,696219421 7,605931455 11,81548342 26,1176343 
34 Тернопільський національний економічний університет 3,985786312 13,13028722 8,956984559 26,07305809 
35 Одеський національний політехнічний університет 6,515348865 6,795472007 12,72482564 26,03564651 
36 Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського 7,061422156 7,342323916 11,52877965 25,93252572 
37 Одеський національний економічний університет 6,180683656 13,07662029 6,58678818 25,84409213 
38 Одеська національна академія харчових технологій 8,490014866 4,875985143 12,36260544 25,72860545 
39 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 5,372247756 8,650127555 11,34929806 25,37167338 
40 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 7,796053595 7,294576807 10,02476309 25,11539349 
41 Чорноморський державний університет імені Петра Могили. 3,805408541 10,10591135 11,10946706 25,02078695 
42 Івано-франківський національний медичний університет 11,13970239 4,951310927 8,255289256 24,34630257 
43 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 7,616307674 6,392340466 10,24116933 24,24981747 
44 Національний університет «Одеська національна юридична академія» 5,548144013 8,051840824 9,732175681 23,33216052 
45 Ужгородський національний університет 9,239754848 7,3510904 6,211814299 22,80265955 
46 Дніпропетровська медична академія 12,09727176 4,860740493 5,781227904 22,73924016 
47 Харківський національний медичний університет 9,335169829 5,23000009 8,063038385 22,6282083 
48 Київський національний університет будівництва і архітектури 7,392225287 7,031109977 8,039783155 22,46311842 
49 Харківський національний економічний університет 6,263017594 5,87752339 10,29074293 22,43128391 
50 Кіровоградський національний технічний університет 9,694006639 7,422821016 5,288200159 22,40502781 
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51 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. 
Ушинського 6,150127115 5,891244283 10,18081335 22,22218475 

52 Українська медична стоматологічна академія 7,490721477 4,981776246 9,718452577 22,1909503 
53 Київський міжнародний університет 5,238458577 11,76948813 5,118245308 22,12619201 
54 Запорізький національний технічний університет 6,821514985 7,314007183 7,969857063 22,10537923 
55 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 4,931849521 4,299672181 12,80057014 22,03209184 
56 Національна академія управління 5,484945575 11,76643626 4,696264312 21,94764615 

57 Національний університет фізичного виховання і спорту України 
(НУФВСУ) 6,738642042 9,196000116 5,893570799 21,82821296 

58 Луганський державний медичний університет 8,822216376 4,352951927 8,617097214 21,79226552 

59 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла 
Туган-Барановського 7,072164782 5,375139293 9,262706435 21,71001051 

60 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 9,998798799 4,006009411 7,693255077 21,69806329 

61 Харківський національний технічний університет сільського господарства 
імені Петра Василенка 10,03959412 5,930731461 5,559415507 21,52974108 

62 Одеський національний морський університет 5,835342172 5,075830818 10,61690265 21,52807565 
63 Донецький державний університет управління 4,082734655 10,44753364 6,915562674 21,44583097 
64 Буковинський державний медичний університет 7,038229981 4,575872165 9,824863249 21,4389654 
65 Університет економіки та права «КРОК» 4,878113766 10,3208891 6,170754218 21,36975708 
66 Львівська комерційна академія 7,037934151 6,592179212 7,691380295 21,32149366 
67 Сумський державний університет 4,114741791 4,71769366 12,46962306 21,30205851 
68 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 6,846713395 5,928676367 8,331524794 21,10691456 
69 Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського 7,90154443 4,501219754 8,697840873 21,10060506 
70 Таврійський державний агротехнологічний університет 8,018745514 5,710224098 7,343675499 21,07264511 
71 Національний університет водного господарства та природокористування 7,849230892 6,13903993 6,975318161 20,96358898 
72 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 6,931728656 5,118549676 8,741314329 20,79159266 
73 Полтавська державна аграрна академія 7,743613252 6,671871229 6,163391194 20,57887568 
74 Херсонський національний технічний університет 6,861137149 6,091745426 7,063648056 20,01653063 
75 Донбаська державна машинобудівна академія 8,686628535 4,456809353 6,792773611 19,9362115 
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76 Волинський національний університет імені Лесі Українки 4,455100468 6,846565262 8,03943025 19,34109598 
77 Українська інженерно-педагогічна академія 5,988078195 6,140771664 7,123064912 19,25191477 
78 Херсонський державний аграрний університет 7,383624331 5,457185438 6,295535258 19,13634503 
79 Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 5,082657472 6,068345812 7,790460056 18,94146334 
80 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 5,0384119 8,349811101 5,473602059 18,86182506 
81 Запорізький національний університет 3,927915735 6,410318077 8,409563419 18,74779723 
82 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 5,80463459 5,589795174 7,251433323 18,64586309 
83 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 6,018271574 7,180647874 5,30492862 18,50384807 

84 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна 5,808027659 4,863582522 7,79939483 18,47100501 

85 Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка 4,532031354 8,367980993 5,483185379 18,38319773 
86 Луганський національний аграрний університет 5,042346281 6,422150989 6,819856188 18,28435346 
87 Миколаївський державний аграрний університет 5,593721234 6,29056042 6,312515057 18,19679671 
88 Херсонський державний університет 4,083537691 6,944073763 7,043350116 18,07096157 
89 Харківська національна академія міського господарства 5,335648273 4,832431164 7,705592925 17,87367236 
90 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 3,815556479 6,658147111 7,284018053 17,75772164 

91 Харківський національний технічний університет будівництва та 
архітектури 7,028101535 4,401968141 6,159774394 17,58984407 

92 Запорізький державний медичний університет 5,850929789 3,684948009 7,420443291 16,95632109 
93 Луцький національний технічний університет 3,441843 3,654327496 9,808130691 16,90430119 
94 Київський національний університет культури і мистецтв 7,27348148 5,773376594 3,794754165 16,84161224 
95 Українська державна академія залізничного транспорту 5,488560503 5,315819585 5,994321767 16,79870185 

96 Севастопольський національний університет ядерної енергії та 
промисловості 5,952632175 4,492063715 6,149796954 16,59449284 

97 Кам'янець-Подільський національний університет 4,863280367 5,194840596 6,530840259 16,58896122 
98 Одеська державна академія холоду 6,024091182 4,377109872 6,027861384 16,42906244 
99 Севастопольський національний технічний університет 6,121006321 5,496299557 4,774391648 16,39169753 
100 Маріупольський державний університет 4,120869898 4,870532503 7,278568208 16,26997061 
101 Білоцерківський національний аграрний університет 4,44263972 5,261544493 6,403625093 16,10780931 
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102 Одеська національна музична Академія ім. А.В. Нежданової 6,171335311 6,541353906 3,264320988 15,9770102 

103 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. 
Карпенка-Карого 4,86470086 6,243673183 4,838116488 15,94649053 

104 Одеська національна морська академія 4,411220521 4,262973547 7,221178623 15,89537269 
105 Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 5,698381006 3,339856861 6,813227384 15,85146525 
106 Національний університет «Острозька академія» 2,516647371 6,030763785 7,277827298 15,82523845 
107 Приазовський державний технічний університет 4,573351734 3,577177884 7,635219218 15,78574884 
108 Національний транспортний університет 3,089491663 5,708327627 6,93790092 15,73572021 

109 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 
Гнатюка 4,909228918 4,84237043 5,94803299 15,69963234 

110 Класичний приватний університет 2,312335693 8,027624712 5,330627306 15,67058771 
111 Дніпропетровський державний аграрний університет 4,57725754 5,279450423 5,755066714 15,61177468 
112 Київський національний лінгвістичний університет 3,571490155 6,358760476 5,59004481 15,52029544 
113 Одеська державна академія будівництва та архітектури 5,383701596 4,002483487 5,97730141 15,36348649 
114 Одеський державний екологічний університет 4,368879526 3,888995757 7,056905269 15,31478055 
115 Харківський державний університет харчування та торгівлі 5,873493093 4,075011923 5,326935271 15,27544029 
116 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 4,357199968 4,81995034 6,060669459 15,23781977 
117 Київський університет ринкових відносин 4,507490906 6,486045345 4,19102824 15,18456449 
118 Донбаський державний технічний університет 6,189719391 3,834229472 4,994565231 15,01851409 
119 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 3,991279831 6,160714379 4,796419103 14,94841331 
120 Запорізька державна інженерна академія 4,217550373 5,062713278 5,582822211 14,86308586 
121 Харківська державна зооветеринарна академія 3,549256904 6,285008493 4,968735286 14,80300068 
122 Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля 2,030588084 2,934948835 9,79185615 14,75739307 
123 Подільський державний аграрно-технічний університет 4,396817668 4,566723598 5,770961477 14,73450274 
124 Міжнародний економіко-гуманітарний університет 5,426975253 4,167810151 5,100601805 14,69538721 

125 Криворізький національний університет (Криворізький технічний 
університет) 4,167659054 5,417322962 5,035120643 14,62010266 

126 Академія адвокатури України 5,005306749 4,450827558 5,113283208 14,56941751 
127 Український державний хіміко-технологічний університет 5,418596685 4,025875192 5,099083095 14,54355497 
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128 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 2,588570891 5,030884237 6,866694045 14,48614917 
129 Харківська державна академія фізичної культури 2,199930047 5,636130072 6,609515074 14,44557519 

130 Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка 3,762125223 4,544464981 6,113128361 14,41971857 

131 Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України 4,497515633 3,441674038 6,43 14,36918967 
132 Національний університет державної податкової служби України 2,659666026 6,809259819 4,842893122 14,31181897 
133 Житомирський державний університет імені Івана Франка 4,279947671 5,256211935 4,722607081 14,25876669 

134 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди 3,363545728 6,46763401 4,396173514 14,22735325 

135 Вінницький національний аграрний університет 4,308425502 4,53560296 5,345238915 14,18926738 
136 Київський університет управління та підприємництва 3,244314076 6,314359201 4,51 14,06867328 
137 Харківський державний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського 3,770313347 4,519203829 5,693430144 13,98294732 
138 Київський економічний інститут менеджменту 4,889078271 4,323312977 4,723854044 13,93624529 
139 Львівська державна фінансова академія 4,064326574 4,574465698 5,235672631 13,8744649 
140 Київська гуманітарна академія 3,23506453 6,018914346 4,580611582 13,83459046 
141 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 4,739280855 4,290221591 4,741771121 13,77127357 
142 Львівський державний університет фізичної культури 3,373013688 5,814112697 4,532581642 13,71970803 
143 Вінницький фінансово-економічний університет 1,583818025 8,848423938 3,261342022 13,69358399 
144 Національна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України 2,829661005 7,096009523 3,735233645 13,66090417 
145 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 4,340767371 3,212992087 6,056698525 13,61045798 
146 Чернігівський державний технологічний університет 2,804836047 3,95147895 6,798405831 13,55472083 
147 Черкаський державний технологічний університет 2,969332602 5,571207148 4,975722813 13,51626256 
148 Університет банківської справи НБУ 1,745323996 8,425609114 9,860557588 13,45778564 
149 Академія муніципального управління 3,112145959 5,215403727 5,127738328 13,45528801 
150 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 3,190634167 4,045071661 6,199396443 13,43510227 
151 Сумський національний аграрний університет 3,202201995 5,731855734 4,446844892 13,38090262 
152 Хмельницький національний університет 2,16114673 3,728518002 7,449933592 13,33959832 
153 Українська академія друкарства 3,501376335 4,985485788 4,837822779 13,3246849 
154 Харківська державна академія культури 4,180868188 3,480695516 5,615837479 13,27740118 
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155 Житомирський державний технологічний університет 3,165809606 3,867365606 6,178046847 13,21122206 
156 Національна академія природоохоронного та курортного будівництва 4,92649087 3,72469203 4,48 13,1311829 
157 Уманський національний університет садівництва 2,638844673 4,131107804 6,261431391 13,03138387 
158 Дніпропетровська державна фінансова академія 3,091302423 3,758657633 5,95715034 12,8071104 
159 Міжнародний Соломонів університет 3,754493443 4,541313583 4,223741606 12,51954863 
160 Київський славістичний університет 3,567443187 3,704473727 5,166345406 12,43826232 
161 Кримський гуманітарний університет 2,526598604 4,516084344 5,353786551 12,3964695 
162 Закарпатський державний університет 3,958467358 3,277509954 5,096198101 12,33217541 
163 Київський університет права Національної академії наук України 2,950560864 3,248255275 6,113584376 12,31240051 
164 Київський університет туризму, економіки і права 2,966651118 2,70025061 6,596866842 12,26376857 

165 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 
Коцюбинського 3,674631914 3,856631203 4,724483688 12,2557468 

166 Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 3,687746751 4,343815553 4,163997625 12,19555993 
167 Хмельницький університет управління та права 2,471197569 5,009978325 4,693208955 12,17438485 
168 Національний університет цивільного захисту України 3,620818515 3,123547784 5,375727936 12,12009423 
169 Львівська національна академія мистецтв 2,011528626 7,8209383 2,229991687 12,06245861 
170 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 3,695320661 3,883070542 4,44 12,0183912 
171 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 2,229928739 5,620395616 4,118935114 11,96925947 
172 Слов'янський державний педагогічний університет 3,280507309 3,890203732 4,752770814 11,92348186 
173 Мелітопольський державний педагогічний університет 2,335555257 3,194436928 6,366625577 11,89661776 
174 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 2,882277287 4,093981624 4,851876965 11,82813588 
175 Житомирський національний агроекологічний університет 3,161190358 4,561543151 4,058111099 11,78084461 
176 Бердянський університет менеджменту і бізнесу 2,685957157 3,296839187 5,717505119 11,70030146 
177 Кримський інженерно-педагогічний університет 3,79496027 2,945783862 4,931681416 11,67242555 
178 Чернігівський державний інститут економіки і управління 3,77172661 2,415550752 5,44280458 11,63008194 
179 Державний економіко-технологічний університет транспорту 3,648130263 2,854629206 5,080288346 11,58304781 
180 Міжнародний науково-технічний університет 2,45429064 4,475228527 4,582935805 11,51245497 
181 Міжнародний університет фінансів 4,94009655 2,407046288 4,155722813 11,50286565 
182 Полтавський університет економіки і торгівлі 2,274412588 3,159175625 6,030570947 11,46415916 
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183 Дніпродзержинський державний технічний університет 3,531133807 3,697130075 4,118815667 11,34707955 
184 Львівський національний аграрний університет 1,624184531 1,975046418 7,714549163 11,31378011 
185 Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка 2,5067964 4,688962125 3,952969097 11,14872762 
186 Київський університет імені Бориса Грінченка 0,730739865 4,574240614 5,810945274 11,11592575 
187 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 3,401083259 3,030657407 4,610231254 11,04197192 
188 Українська академія банківської справи Національного банку України 1,992744048 4,603801167 4,3756574 10,97220262 
189 Мукачівський державний університет 3,12705749 3,025053359 4,8 10,95211085 

190 Львівський національний університет ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З. Гжицького 2,328348645 3,430964016 5,17 10,92931266 

191 Бердянський державний педагогічний університет 2,597975163 3,114151515 5,186174076 10,89830075 
192 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 2,691108022 2,345518034 5,802153366 10,83877942 
193 Одеський державний аграрний університет 3,543081022 3,163194493 4,086731623 10,79300714 
194 Донецький інститут туристичного бізнесу 2,667039944 2,886965115 5,16010075 10,71410581 
195 Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 2,134240271 3,886327426 4,637836587 10,65840428 
196 Рівненський державний гуманітарний університет 2,544845386 4,315118939 3,768582058 10,62854638 
197 Буковинський державний фінансово-економічний університет 2,652574806 3,580132403 4,362446771 10,59515398 
198 Хмельницький економічний університет 4,12072072 1,819448502 4,558045947 10,49821517 
199 Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» 3,535619055 1,7231222 5,152936538 10,41167779 
200 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 2,327247041 3,313649265 4,668648697 10,309545 
 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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Рейтинг Webometrics 2012 - ступінь інтеграції ВНЗ України в «світову павутину» 
 

Ranking Web by Country: Top Colleges and Best Universities of Ukraine - Webometrics 2012 
 

В даному рейтингу представлено ВНЗ України з незалежними доменами.  
Станом на 22.05.2012рік (оновлено) 

WORLD 
RANK UNIVERSITY SIZE VISIBILITY RICH 

FILES SCHOLAR 

957 National Technical University of Ukraine Kiev Polytechnic Institute  929  3,154  940  561  
1248 Lviv Polytechnic National University  1,861 4,263  1,236  781  
1747 National Pedagogical University MP Dragomanova  79  1,519  3,443  2,375  
1922 National Aviation University (Kiev International University of Civil Aviation) (1)  2,979 1,615  4,064  2,176  
1934 National Taras Shevchenko University of Kyiv  725  11,925  657  874  
2105 Ivan Franko National University of Lviv (1)  6,986 8,684  2,155  1,146  
2188 Donetsk National Technical University  1,743 4,091  1,817  2,057  
2359 Sumy State University  471  7,255  585  1,957  
2402 Donetsk State Medical University (1)  5,829 2,396  3,629  2,367  
2437 Odessa National I I Mechnikov University  4,198 3,510  3,365  2,153  
2530 East Ukrainian National University  5,041 3,085  4,806  2,248  
2829 Chernivtsi National University named after Yuriy Fedkovych (1)  3,594 12,009  3,645  1,366  
2922 Cherkassy State University  7,468 1,285  7,885  4,639  
3169 Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University  2,351 4,785  5,765  2,638  
3320 National University of Shipbuilding Admiral Makarov  5,518 6,101  3,505  2,247  
3369 Nezhinskii State University Nikolai Gogol  6,655 3,350  9,045  2,833  
3521 Zaporizhzhya National University  1,145 9,705  1,028  2,200  
3598 National Aerospace University Kharkov Aviation Institute  6,331 5,306  5,322  2,520  
3602 Kharkov National University VN Karazin  2,287 17,891  1,673  597  
3606 Odessa National Academy of Telecommunications  8,379 4,475  6,628  2,579  
3702 Donetsk National University  3,147 8,202  4,139  2,148  
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4180 Lugansk National Univesity  3,800 10,052  4,121  2,070  
4374 Kiev National University of Economics  2,917 7,794  5,153  2,816  
4579 Ternopil V. Hnatiuk National Pedagogical University  3,155 10,427  4,671  2,204  
4628 Zhytomyr Ivan Franko State University  6,185 11,161  2,883  2,038  
4764 Melitopol State Pedagogical University  2,390 8,218  3,617  3,677  
4774 Bila Tserkva State Agrarian University  12,356 5,422  12,755  2,429  
4791 Berdyansk State Pedagogical University  3,554 7,999  6,287  3,060  
4912 Volyn State University  11,425 1,449  11,111  9,576  
5036 Mohyla Academy University of Kiev  1,273 13,045  1,542  2,261  
5174 Bukovinian State Medical University  6,634 11,349  1,926  2,276  

5188 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (National 
Agricultural University)  4,862 13,666  1,775  1,967  

5235 Dnipropetrovsk State Technical University of Railway Transport  5,491 8,282  8,527  2,805  
5329 Odessa National Academy of Law  5,991 10,141  9,259  2,197  
5427 Pryazovskyi State Technical University  3,655 3,313  13,136  8,237  
5465 Ivano Frankivsk State Technical University of Oil & Gas (1)  3,991 5,406  7,129  6,828  
5541 Lviv State University of Life Safety  1,860 5,173  7,540  8,237  
5610 Open International University of Human Development Ukraine  11,873 11,617  4,276  2,010  
5643 Ukrainian Medical Stomatological Academy  14,693 8,769  7,213  2,237  
5725 Ternopil National Economy University  2,098 6,363  3,528  8,237  
5761 Kharkov National University of Economics (1)  8,497 6,869  7,514  4,344  
5804 Kharkov National Academy of Municipal Economy  2,221 16,389  1,069  1,902  
5899 Odessa State Polytechnic University  7,485 11,353  2,621  2,556  
5943 Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Polytechnic University)   11,959 7,216  5,204  4,035  
6110 International Institute of Business  8,104 5,919  10,090  5,533  
6153 Vinnitsa National Technical University  2,490 12,222  4,868  2,656  
6246 Kharkov Institute of Banking  10,510 6,157  10,533  4,796  
6433 Slavonic University Kiev  7,397 3,283  13,501  9,576  
6456 Zhytomyr State Technological University  12,596 7,524  8,992  3,589  
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6472 Ukrainian Catholic University  8,118 4,136  8,848  9,576  
19804 Lviv National University of Internal Affairs  10,277 20,001  18,742  9,576  
19830 National Technical University of Agriculture Peter Vasilenko  19,935 19,190  18,742  9,576  
19830 Donetsk institute of the Marketing and Social Policy  18,665 19,959  15,344  9,576  
19930 Uzhgorod State Institute of Informaton Sciences, Economics and Law  12,620 20,013  18,742  9,576  
19944 Khmelnitsky Humanitarian Pedagogical Academy  13,049 20,076  17,303  9,576  
19961 Kirovograd Regional Institute of Management and Economics  19,034 19,774  18,742  9,576  
19990 Kremenetskogo Regional Pedagogical Institute  13,115 20,096  17,631  9,576  
20009 Institute for Tourism Federation of Trade Unions Ukraine  14,174 20,125  16,430  9,576  
20025 Military Institute Kiev National Taras Shevchenko University  13,129 20,200  13,311  9,576  
20035 Kiev Medical Institute  17,229 20,041  17,303  9,576  
20040 Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture  13,782 20,057  18,742  9,576  
20102 Crimean Agrotechnological University  17,269 20,223  9,427  9,576  
20123 Dnipropetrovsk State Agrarian University  19,802 20,052  15,675  9,576  
20143 Kharkov Humanitarian-Pedagogical Institute  17,002 20,187  15,068  9,576  
20170 Chernihiv State Institute of Law Social Technologies and Labor  18,846 20,161  15,750  9,576  
20213 Donetsk Institute of Tourist Business  17,508 20,223  15,016  9,576  
20214 Rih Economic Institute Kiev National Economic University  16,246 20,223  15,830  9,576  
20231 Kiev Institute of Social and Cultural Ties Saint Duchess Olga  18,746 20,141  18,742  9,576  
20252 Lviv Medical Institute  19,632 20,125  18,742  9,576  
20262 Ivano Frankivsk State Medical University  19,935 20,071  18,742  9,576  
20267 Kirovograd Institute of Human Development  17,977 20,247  15,999  9,576  
20280 Kharkov University of Air Forces Ivan Kozhedub  17,477 20,247  16,700  9,576  
20289 Lviv State Institute of advanced technologies and management Vyacheslav Chornovil 13,236 20,279  17,631  9,576  
20367 Chernivci State University  19,935 20,279  18,742  9,576  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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РЕЙТИНГ ВНЗ «КОМПАС - 2011» 
 

Фінансово-промислова група України «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ) 
випустила IV національний рейтинг ВНЗ «Компас», підготовлений Київським міжнародним 
інститутом соціології (КМІС). 

Лідерами національного рейтингу «Компас-2011» стали вищі навчальні заклади (ВНЗ) 
Києва, Донецька і Львова. 

Рейтинг вузів «Компас-2011» складався в рамках реалізації програми «Сучасна освіта», 
за підтримки провідних експертів Національної академії педагогічних наук України та 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 

Крім загальнонаціонального рейтингу, були підготовлені п'ять галузевих (бізнес, 
юридичний, інженерно-технічний, IT і архітектурно-будівельний) і чотири регіональні 
(східний, західний, центральний і південний) рейтинги. 

Методологія рейтингу «Компас-2011» враховувала ступінь відповідності послуг у 
сфері освіти вимогам ринку праці і загальну оцінку ВНЗ такими цільовими аудиторіями, як 
роботодавці, випускники українських вузів 2005-2010 рр. і представники підприємств, в 
діяльності яких беруть участь спеціалісти визначених напрямів. 

За результатами рейтингу вишів цього року, до п'ятірки найсильніших увійшли 7 
вищих навчальних закладів. П'ять з них розташовані в Києві, по одному – в Донецьку і 
Львові. 

Перше місце в рейтингу зберіг Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут» (КПІ), друге – Київський національний університет 
імені Т. Шевченка (КНУ). 

Третє місце рейтингу – за Київським національним економічним університетом імені 
Вадима Гетьмана (КНЕУ). 

На четвертому місці – Національний університет «Києво-Могилянська академія» 
(НаУКМА) та Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА). 

П'ятий рядок рейтингу розділили Національний університет «Львівська політехніка» 
(НУ ЛП) і Донецький національний технічний університет (ДонНТУ). 

Усього в ході дослідження, яке проводилося в січні-березні 2011 року, було опитано 
1308 роботодавців і 1182 випускника українських вишів. Учасниками рейтингу ВНЗ 
«Компас-2011» стали 234 українських ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, що готують бакалаврів, 
спеціалістів і магістрів за п'ятьма напрямами, найбільш затребуваними реальним сектором 
економіки. 

Рейтинг «Компас-2011» розраховувався за тією ж методологією, що і минулорічний 
рейтинг «Компас-2010». Не змінився і перелік ВНЗ, включених до рейтингу: усього в 
загальному рейтингу було оцінено 234 вищих навчальних заклади України.  

При розрахунку рейтингу враховувалися такі критерії: 
Задоволеність випускників ВНЗ отриманою ними освітою, і можливістю застосування 

її в трудовій діяльності (КР1). Думка молодих фахівців (випускників ВНЗ 2005-2010 рр.) 
стосовно можливостей отримати затребувану освіту у ВНЗ, де вони проходили навчання. 
Включає такі аспекти, як оцінка випускниками практичної значимості навчання, 
задоволеність сприянням ВНЗ працевлаштуванню випускників, досвід трудової діяльності 
випускників, задоволеність власним ВНЗ, і визначення випускниками ВНЗ, які дають 
найкращу підготовку в цілому. Вага в загальному рейтингу = 0,10. 

Сприйняття роботодавцями якості освіти в українських ВНЗ (КР2). Визначення 
роботодавцями українських ВНЗ, які дають випускникам найкращу підготовку для роботи в 
їхній компанії. Вага в загальному рейтингу = 0,31. 

Сприйняття експертами якості освіти в українських ВНЗ (КР3). Визначення 
компаніями-експертами українських ВНЗ, які дають найкращу підготовку для роботи в їхній 
компанії. Вага в загальному рейтингу = 0,29. 
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Співпраця між ВНЗ і компаніями-роботодавцями (КР4). Кількість компаній-
роботодавців і експертів, які співпрацюють із ВНЗ. Вага в загальному рейтингу = 0,30. 

 
Рейтинг вищих навчальних закладів «Топ-200 Україна» — 2010/2011 рік 

Інтегральний показник діяльності ВНЗ України за результатами визначення рейтингів 
університетів України III, IV рівнів акредитації «Топ-200 Україна» у 2011 році 

№ Вищий навчальний заклад Оцінка інтегрального 
показника діяльності ВНЗ (Iз) 

1 Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут»  70.103 

2 Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка  69.97 

3 Харківський національний університет 
ім.В.Н.Каразіна  46.39 

4 Національний медичний університет імені 
О.О.Богомольця  41.54 

5 Національний університет «Києво-Могилянська 
академія»  40.69 

6 Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут»  40.34 

7 Національний гірничий університет   35.13 
8 Дніпропетровський національний університет  35.02 

9 Національний університет біоресурсів і 
природокористування України  34.03 

10 Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана   30,87 

    
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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РЕЙТИНГ МОНУ 2007:  
РАНЖУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТІВ –  

КРОК ДО ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Міністерство освіти і науки на реалізацію розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 1 квітня 2004 року № 208-р «Про схвалення Концепції створення системи 
рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб'єктів господарювання» вже 
другий рік проводить експериментальне ранжування вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів 
акредитації. 

Рейтингове оцінювання запроваджується в системі вищої освіти у розрізі вищих 
навчальних закладів та груп з урахуванням досвіду міжнародних рейтингових агентств, 
результати яких широко використовуються для оцінювання якості вищої освіти. Основою 
методології рейтингової оцінки вищих навчальних закладів є аналіз та оцінювання якісних 
та кількісних показників потенціалу та результативності їх діяльності. Рейтингове 
оцінювання розроблене робочою групою МОН (керівник групи – Ямковий В.А., тел. 486 – 16 – 
64). Сьогодні міністерство публікує для громадськості, батьків та абітурієнтів рейтинги 
вищих навчальних закладів у розрізі груп.  

Система вищої освіти удосконалюється під впливом історичних, політичних, 
соціально–економічних, географічних, демографічних, міжнародних чинників, 
функціонування якої на загальнодержавному та регіональному рівнях регламентується 
законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» та іншими нормативно-правовими 
актами і спрямовується на підвищення інтелектуального потенціалу держави та забезпечення 
права доступу громадянам до здобуття якісної вищої освіти в контексті інтеграції у 
європейський та світовий освітній простір.  

Архітектура вищої освіти досить ускладнена і потребує за умов динамічних змін 
зовнішнього та внутрішнього середовища радикальних, рекомбінаційних та модифікаційних 
інновацій, спрямованих на здобуття або утримання вищими навчальними закладами позицій 
лідера, досягнення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг, ефективності 
управління, задоволення потреб споживачів освітніх послуг. Фундаментом є вищі навчальні 
заклади різних рівнів акредитації та типів, які розподіляються на загальнодержавному та 
регіональному рівнях за формами власності. Макропоказники вищої освіти, які 
характеризують її масштаби та структуру за типами вищих навчальних закладів та формами 
власності наведено в таблицях 1 і 2, що дає можливість зробити певні висновки. 

Україна – університетська держава. Університетський сектор вищої освіти динамічно 
розвивається. До складу на загальнодержавному рівні входить 184 університети, у тому числі 
140 університетів державної, 38 – приватної та 6 – комунальної власності Частка 
університетів в загальній кількості вищих навчальних закладів складає 20 відсотків, в яких 
навчається 63,7 відсотка студентів. Середній контингент студентів українського університету 
9,7 тисяч і більш ніж утричі перевищує чисельність студентів з розрахунку на один вищий 
навчальний заклад України. За цих умов найбільш потужними є університети державної 
власності, середній контингент студентів яких становить 11 тисяч осіб. Проте, університети 
приватної та комунальної власності значно уступають державним. Приватні університети 
мають середній контингент студентів у двічі менший, а комунальні – у п'ять разів у 
порівнянні з державними. 

Середня чисельність студентів з розрахунку на один вищий навчальний заклад за 
типами досить строката. Невеликі середні контингенти студентів мають училища (396 осіб), 
консерваторії (415 осіб), коледжі (885 осіб). Під впливом демографічної кризи та зростання 
попиту на ринку освітніх послуг щодо здобуття вищої освіти в університетах, академіях та 
інститутах ці вищі навчальні заклади можуть втратити контингенти студентів і стати 
малочисельними і відповідно не ефективними.  
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Таблиця 1. Структура та потужність мережі за типами вищих навчальних закладів 
 

Абсолютні виміри  Структура, відсотки  Типи вищих 
навчальних 
закладів  Кількість Чисельність 

студентів 

Частка вищих 
навчальних 
закладів 

Частка 
чисельності 
студентів 

Чисельність 
студентів з 

розрахунку на 
один заклад  

Університети 184 1775810 20,0 63,7 9651
Академії 58 361611 6,3 13,0 6235
Інститути 125 191548 13,6 6,9 1532
Консерваторії 1 415 0,1 0,0 415
Коледжі 199 176178 21,6 6,3 885
Технікуми 210 224335 22,8 8,1 1068
Училища 143 56685 15,5 2,0 396
Всього 920 2786582 100,0 100,0 3029
 

Слід звернути увагу на незначні контингенти інститутів, середній контингент яких 
становить 1,5 тисячі осіб. Міграційні потоки молоді за освітнім фактором з регіонів донорів 
до регіонів реципієнтів за умов демографічної кризи можуть суттєво вплинути на 
формування власного контингенту студентів та забезпечення економічності, ефективності та 
результативності підготовки фахівців у малочисельному вищому навчальному закладі. Така 
ситуація може спонукати до радикальних інновацій, спрямованих на укрупнення вищих 
навчальних закладів на регіональному рівні, що буде сприяти більш ефективному 
використанню фінансових ресурсів, які вкладаються у вищу освіту. 
 
Таблиця 2. Структура та потужність мережі вищих навчальних закладів за формами 
власності 
Використовувані скорочення:  Держ. Державна; Ком. Комунальна; Прив. Приватна; Унів. 
Університети; Акад. Академії; Інст. Інститути; Конс. Консерваторії; Кол. Коледжі; Техн. 
Технікуми; Учил. Училища. 
  

Абсолютні виміри  Структура, 
відсотки 

Чисельність студентів з розрахунку 
на один заклад Типи 

ВНЗ 
Держ. Ком. Прив. Держ. Ком. Прив. Держ. Ком. Прив. 

Унів. 140 6 38 28,0 2,7 19,1 11141 2798 5245
Акад. 47 2 9 9,4 0,9 4,5 6024 3695 7897
Інст. 40 5 80 8,0 2,3 40,2 1817 2244 1346
Конс. 1 0 0 0,2 0,0 0,0 415 0 0
Кол. 66 78 55 13,2 35,3 27,6 1202 795 633
Техн. 192 4 14 38,4 1,8 7,0 1091 546 904
Учил. 14 126 3 2,8 57,0 1,5 533 380 460
Всього 500 221 199 100,0 100,0 100,0 4424 667 2145

 
Структура та потужність вищих навчальних закладів суттєво залежить від їх форми 
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власності. Середній контингент студентів вищих навчальних закладів усіх типів державної 
власності становить 4,4 тисяч осіб, приватної – 2,1 тисяч осіб та комунальної – лише 0,7 
тисяч студентів. Цей показник за типами вищих навчальних закладів та їх формами власності 
наведено в табл. 2. На підставі аналізу вимірів середнього контингенту студентів до 
малочисельних типів вищих навчальних закладів за формами власності слід віднести: 
державний сектор – училища (533 студенти), комунальний – училища та технікуми 
(відповідно 380 та 546 студентів), приватний – училища та коледжі (відповідно 460 та 633 
студенти). 

З огляду на фонову інформацію, кожний вищий навчальний заклад має власне ресурсне 
забезпечення (фінансове, матеріальне, кадрове, інформаційне, організаційне тощо), яке є 
визначальним при оцінюванні якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. За ринкових 
умов, коли функціонують ринок освітніх послуг та ринок праці, кожний причетний до них 
має певну мотивацію до якісної вищої освіти.  

Абітурієнтів та студентів, які мають мотивацію до здобуття вищої освіти та здібності, в 
першу чергу, цікавлять якість освітньої діяльності вищого навчального закладу, його 
престиж в системі, сприяння працевлаштуванню після закінчення навчання, подальше 
просування по кар'єрі, соціальний захист на ринку праці.  

Адміністрація вищого навчального закладу мотивує свою діяльність на забезпечення 
навчально–виховного процесу відповідними ресурсами для надання якісних освітніх послуг, 
соціальне партнерство з роботодавцями, сприяння працевлаштуванню випускників, 
підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці. 

Роботодавці теж не можуть бути осторонь проблем вищої освіти. Мотивація повинна 
бути спрямована на безпосередню участь у формуванні якісної робочої сили завдяки впливу 
на зміст вищої професійної освіти, проведення професійно–практичної підготовки студентів, 
сприяння працевлаштуванню випускників. 

Ось чому сьогодні виникає проблема моніторингу якості вищої освіти на 
національному рівні як системи постійного спостереження та контролю за процесами, що 
відбуваються у вищій освіті на загальнодержавному, регіональному рівнях та в кожному 
вищому навчальному закладі. Стратегічна ціль моніторингу полягає в забезпеченні 
громадянського суспільства достовірною, об'єктивною та точною інформацією про якість 
освітньої діяльності та якість вищої освіти, що надаються вищими навчальними закладами, 
які, безумовно, не завжди відповідають вимогам чинного законодавства.  

Причинно–наслідковий аналіз показує, що ряді регіонів вектор політичного та 
соціально–економічного розвитку не в повній мірі спрямований на розв'язання проблем 
вищої освіти, її випереджальний розвиток, що свідчить про недосконалий менеджмент 
вищими навчальними закладами, регіональними системами на загальнодержавному та 
регіональному рівнях. Нерівномірний географічний розкид мережі вищих навчальних 
закладів є причиною великої розбіжності потенціалу регіональних систем, що сприяє 
міжрегіональним потокам громадян за освітнім фактором. Одночасно, низький потенціал 
регіональної мережі створює умови для відкриття на її території відокремлених структурних 
підрозділів, які в силу обмежених ресурсів (фінансових, матеріальних, кадрових, 
організаційних, інформаційних) не спроможні забезпечити відповідно до сучасних вимог 
якість освітньої діяльність та якість вищої освіти. 

Відкритість, прозорість вищої освіти сьогодні це виклик суспільства, репутація та 
необхідність. Кроком до вирішення цієї проблеми є впровадження зовнішнього і 
внутрішнього моніторингу якості вищої освіти та представлення результатів у форматі 
рейтингів вищих навчальних на шкалі оцінювання. 

Застосування ранжування вищих навчальних закладів потрібно абітурієнтам та їх 
батькам для вибору вищого навчального закладу, адміністрації вищого навчального закладу 
для ефективного адміністрування; роботодавцям для вибору якісної робочої сили; уряду та 
політикам для формування стабільної нормативно–правої бази, забезпечення адекватності 
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ринку освітніх послуг та ринку праці, Отже, рейтингова система в принципі повинна 
задовольняти всіх споживачів освітніх послуг та організаторів вищої освіти. 

Модель ранжування системи вищої освіти є певним віддзеркаленням стану реальності, 
в якому на даний час вона перебуває. Аналіз показав, що варіація за цією ознакою має 
надзвичайно велике значення не тільки для оцінювання ситуації, яка склалася на даний час в 
системі, а, головне, для формування ефективної стратегії її розвитку через забезпечення 
виробничої сфери та сфери послуг якісною робочою силою, підготовка якої здійснюється у 
вищих навчальних закладах. Сфера застосування запропонованої методики дає можливість 
здійснити порівняння стану та розвитку вищих навчальних закладів, окремих груп за 
галузевою ознакою, системи в цілому та за окремими тематичними напрямами. Ранжування 
дало можливість визначити місце вищого навчального закладу в системі та його внесок у 
формування позитивного вектора розвитку системи вищої освіти України. 

Реалізована технологія рейтингового оцінювання університетів, академій, інститутів 
усіх форм власності за виміром інтегрального рейтингового індексу вищого навчального 
закладу (далі – університет) передбачає:  

 системний аналіз проблеми диференціації університетів за результатами освітньої та 
наукової діяльності, її структуризацію та представлення в ієрархічній формі; 

 формування первинної бази даних за тематичними напрямами; 
 кількісну оцінку рейтингових індикаторів, коефіцієнтів пріоритетності та індексів за 

тематичними напрямами; 
 визначення інтегральних рейтингових індексів університетів та їх ранжування. 
Ієрархія рейтингової системи представляє собою трикутник, основою якого є 

абсолютні виміри показників первинної бази даних. Другий рівень – це тематичні напрями, 
які об'єднують певну групу рейтингових індикаторів, третій – це рейтингові індикатори в 
межах тематичних напрямів, четвертий рівень – це коефіцієнти пріоритетності та індекс 
тематичного напряму. Вершина трикутника – це інтегральний рейтинговий індекс (ІРІ) 
університету.  

У моделі ранжування на підставі аналізу функціональних областей діяльності 
університету визначено десять узагальнюючих тематичних напрямів, кількість показників та 
рейтингових індикаторів (табл. 3). 
Таблиця 3. Структура рейтингової системи за тематичними напрямами 
 

Кількість  
Назва тематичних напрямів 

Показники Рейтингові 
індикатори 

Презентація здобутків на міжнародному рівні  12 12
Презентація здобутків на національному рівні  10 10
Доступ, організаційна структура та управління  24 14
Науково–педагогічний потенціал 14 13
Підготовка наукових та науково–педагогічних кадрів 10 8
Інтеграція вищої освіти і науки 10 10
Результативність підготовки фахівців 11 7
Фінансові ресурси  8 8
Інформаційні ресурси 6 6
Навчальна та соціальна інфраструктура 7 6

Всього 112 94
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Презентація здобутків на міжнародному рівні. Характеризує ініціативу університету 
у напряму інтеграції у європейський та світовий освітній простір. У якості категорій 
тематичного напряму визначено: міжнародні зв'язки, міжнародна виставкова діяльність, 
здобутки студентів на міжнародному рівні. 

Презентація здобутків на національному рівні. Визначає результати діяльності 
університету та його визнання на загальнодержавному рівні за категоріями; визнання 
державою наукової та освітньої діяльності науково–педагогічних працівників, здобутки 
студентів на національному рівні, виставкова діяльність на національному рівні, участь 
науково–педагогічних працівників в експертній діяльності.  

Доступ, організаційна структура та управління. Тематичний напрям включає 
категорії; доступ до вищої освіти, масштаби підготовки та ефективність організаційної 
структури. 

Науково–педагогічний потенціал. Безперечно важливий тематичний напрям визначає 
кількісні та якісні характеристики науково–педагогічного персоналу за категоріями осіб з 
науковими ступенями та вченими званнями; доктори наук та професори, кандидати наук та 
доценти.  

Підготовка наукових та науково–педагогічних кадрів. Тематичний напрям визначає 
активність університету у відтворенні кадрового потенціалу за категоріями: підтримка та 
потенціал та результативність захисту докторських та кандидатських дисертацій.  

Інтеграція вищої освіти і науки. Тематичний напрям характеризує результати 
діяльності університету за категоріями: фінансове забезпечення наукової діяльності через 
диверсифікацію джерел, результативність наукової діяльності.  

Результативність підготовки фахівців. Тематичний напрям характеризує кінцевий 
результат діяльності університету у форматі підготовки фахівців за категоріями: якість 
підготовки та працевлаштування випускників. 

Фінансові ресурси. Тематичний напрям спрямований на результати діяльності 
університету на фінансове забезпечення підготовки фахівців. Оцінювання здійснюється за 
категоріями: ефективність використання коштів та фінансування бібліотеки.  

Інформаційні ресурси. Тематичний напрям характеризує забезпечення навчально–
виховного процесу у форматі категорій: забезпечення обчислювальними ресурсами та 
видавнича діяльність. 

Навчальна та соціальна інфраструктура. Тематичний напрям визначає можливість 
університету надавати якісні освітні послуги залежно від наявності загальної та навчально–
лабораторної бази, соціальної інфраструктури за категоріями академічна підтримка студентів 
та неакадемічна підтримка студентів, які характеризують навчальну та навчально–
лабораторну базу, читальні зали, криті спортивні споруди, санаторії–профілакторії та 
спортивно–оздоровчі табори, забезпеченість гуртожитками. 

Аналіз проблеми оцінювання результатів діяльності університетів, академій, інститутів 
призводить до синтезу її принципової ієрархічної структури. 

Рейтингові індикатори університетів та системи є відносними, стимулюючими і 
визначаються на підставі абсолютних вимірів показників первинної бази даних університету 
та системи. 

Характеристика кожного тематичного напряму визначається спектром рейтингових 
індикаторів, на підставі яких обчислюються коефіцієнти пріоритетності – відношення 
рейтингового індикатора університету до рейтингового індикатора системи. 

Індекс університету за тематичним напрямом є – відношення суми коефіцієнтів 
пріоритетності університету до суми коефіцієнтів пріоритетності системи за 
тематичним напрямом. В моделі ранжування відповідно до тематичних напрямів обрано 
індекси, які є узагальнюючими характеристиками тематичних напрямів, вимір якого може 
вживатися для ранжування університетів в межах тематичного напряму: 
І1 – індекс міжнародної презентації; 
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І2 – індекс національної презентації; 
І3 – індекс доступу, організаційної структури та управління; 
І4 – індекс науково–педагогічного потенціалу; 
І5 – індекс відтворення науково–педагогічного потенціалу; 
І6 – індекс інтеграції; 
І7 – індекс результативності підготовки; 
І8 – індекс фінансових ресурсів; 
І9 – індекс інформаційних ресурсів; 
І10 – індекс навчальної та соціальної інфраструктури.  
 

Проведено обчислення інтегральних рейтингових індексів університетів та системи – 
відношення суми індексів тематичних напрямів університету до суми індексів тематичних 
напрямів системи. 

Ранжування вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації за інтегральним 
рейтинговим індексом підтвердило гіпотезу про суттєву їх диференціацію за результатами 
діяльності на початок 2006/07 навчального року.  

Пріоритетну групу представляють університети, які мають вимір інтегрального 
рейтингового індексу кращий за інтегральний рейтинговий індекс системи.  

Депресивну групу формують університети, інтегральний рейтинговий індекс яких за 
виміром нижчий за інтегральний рейтинговий індекс системи. Депресивна група 
університетів за виміром інтегрального рейтингового індексу потребує більшої уваги з боку 
центральних та місцевих органів виконавчої влади. 

Порівняльний аналіз за результатами ранжування може використовуватися при 
формуванні загальнодержавної та регіональної соціально–економічної політики, зокрема, 
при визначенні: 

 проблемних університетів на галузевому та регіональному рівні; 
 слабких та сильних сторін університетів; 
  пріоритетних напрямів розвитку окремих університетів; 
 обсягів та напрямів фінансових потоків з Державного та місцевих бюджетів на 

розвиток регіональних систем вищої освіти. 
Рейтингове управління сприяє реалізації синергії «університет – група – система», яка 

забезпечує позитивний підсилюючий вплив кожного університету, як складової системи, на 
її позитивний вектор. Намагання університету, який має інтегральний рейтинговий індекс 
нижчий системи, досягти за результатами діяльності рівня системи, сприяє підвищенню її 
результативності. 

Аналітичні дослідження університетів слід здійснювати у такій послідовності: 
 проведення аналізу первинної бази даних за абсолютними вимірами показників в 

контексті достовірності, об’єктивності та точності статистичної інформації; 
 визначення позиціонування університетів за рейтинговими індикаторами та індексами 

тематичного напряму, сильних та слабких сторін університетів у порівнянні з системою; 
 визначення проблем, формування цілей, розробка базових стратегій, спрямованих на 

досягнення більш високих результатів функціонування; 
 розробка заходів щодо подолання відставання університетів за визначеними 

індикаторами від індикаторів системи; 
 оприлюднення результатів аналізу академічній спільноті, залучення вищих 

навчальних закладів до активної позиції в реалізації окреслених базових стратегій розвитку 
регіональної та загальнодержавної системи вищої освіти. 

Рейтингове оцінювання результативності діяльності університетів здійснено на 
підставі звітів вищих навчальних закладів за наступними етапами. 

Перший етап. Аналіз показників університетів, визначення переліку тематичних 
напрямів та рейтингових індикаторів в межах тематичних напрямів. 
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Другий етап. Формування у вигляді таблиць первинних баз даних в межах тематичних 
напрямів для обчислення рейтингових індикаторів університетів та системи в цілому.  

Третій етап. Обчислення рейтингових індикаторів (Р) на підставі показників 
первинної бази даних, коефіцієнтів пріоритетності (К) та індексів тематичних напрямів (І). 

Рейтингові індикатори університетів та системи (Україна) є відносними і приведеними 
до певного масштабу (відсотки, на 10 тис. населення, на 100 студентів денної форми 
навчання, на одного студента денної форми навчання, на 100 штатних викладачів тощо) та 
мають позитивний вплив, тобто є індикаторами–стимуляторами. Більшому виміру 
рейтингового індикатора відповідає більш високий рівень досягнень університету.  

Коефіцієнти пріоритетності (К) – відношення рейтингового індикатора регіональної 
системи до рейтингового індикатора системи. Входячи з цього визначення, коефіцієнт 
пріоритетності системи за кожним рейтинговим індикатором завжди дорівнює одиниці. 
Виміри коефіцієнтів пріоритетності університетів можуть бути: 

 рівними нулю, якщо в університеті явища за рейтинговим індикатором не було,  
 меншими за одиницю, якщо рейтинговий індикатор університету менше рейтингового 

індикатори системи (університет депресивний по відношенню до системи),  
 рівними одиниці, якщо рейтинговий індикатор університету дорівнює рейтинговому 

індикатору системи, 
 більшим одиниці, якщо рейтинговий індикатор університету більший рейтингового 

індикатора системи (університет пріоритетна по відношенню до системи). 
Індекс тематичного напряму (І) – відношення суми коефіцієнтів пріоритетності 

університету за рейтинговими індикаторами цього напряму до суми коефіцієнтів 
пріоритетності системи.  

Четвертий етап. Обчислення інтегральних рейтингових індексів університетів та їх 
ранжування за цим показником 

П'ятий етап. Аналіз інформації щодо результатів рейтингового оцінювання 
діяльності регіональних систем вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації та 
розробка ситуаційної моделі кожного університету. 

Оцінювання результативності функціонування університетів, їх позиціонування в 
системі (групі), дає можливість визначити сильні та слабкі сторони, провести причинно–
наслідковий аналіз, виявити проблеми, сформувати цілі, розробити та реалізувати базові 
стратегії розвитку університету. Ранжування за інтегральним рейтинговим індексом буде 
сприяти використання синергетичного системного підходу до стратегічного управління 
університетами та системи в цілому на загальнодержавному та регіональному рівнях, тобто 
досягненню посилюючого ефекту внаслідок взаємодії окремих складових системи. 

У ранжуванні брали участь 266 вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації 
(далі – університети) державної, комунальної, приватної власності та власності Автономної 
Республіки Крим за типами: університети, академії, інститути. 

Отже, запропонована експериментальна рейтингова система управління вищою 
освітою є крок до оцінювання результативності діяльності вищого навчального закладу, 
визначення його пріоритетів за певними індикаторами, його інтегрального рейтингового 
індексу в системі або галузевій групі. Рейтингова система забезпечиує умови для 
зовнішнього оцінювання діяльності вищих навчальних закладів і дає змогу: 

 інформувати суспільство про стан функціонування вищої освіти і рівень досягнень 
вищих навчальних закладів, зокрема, щодо якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; 

 забезпечити органи управління освітою інформацією про стан та динаміку розвитку 
вищих навчальних закладів як за галузевими групами, так і в системі їх позиціонування на 
ринку освітніх послуг і ринку праці; 

 інформувати науково–педагогічні та студентські колективи, адміністрації вищих 
навчальних закладів про ефективність та результативність їх роботи; 

 корегувати базові стратегії розвитку вищої освіти, приймати адекватні управлінські 
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рішення щодо удосконалення системи управління якістю вищої освіти. 
Насамкінець, Міністерство освіти і науки сподівається на підтримку з боку академічної 

спільноти, керівництва вищих навчальних закладів, роботодавців започаткованої роботи по 
впровадженню рейтингових систем, розуміння проблем довіри до результатів ранжування 
вищих навчальних закладів і наголошує, що тільки достовірна, об'єктивна і точна первинна 
інформація буде в певній мірі віддзеркалювати якість вищої освіти, яку здобувають 
громадяни у вищих навчальних закладах України. 

Таблиця 4. Індекси за тематичними напрямами та інтегральний рейтинговий індекс 

Умовне 
позначення Назва Формули 

І1 Індекс міжнародного визнання І1J = Σ К1J / Σ К1C  
І2 Індекс національного визнання І2J = Σ К2j / Σ К2C  

І3 
Індекс доступу до вищої освіти, організаційної 
структури та управління І3J = Σ К3J / Σ К3C  

І4 Індекс науково-педагогічного потенціалу І4J = Σ К4J / Σ К4C  

І5 
Індекс відтворення наукового та науково-
педагогічного потенціалу І5J = Σ К5J / Σ К5C  

І6 Індекс інтеграції науки та вищої освіти І6J = Σ К6J / Σ К6C  
І7 Індекс результативності підготовки фахівців І7J = Σ К7J / Σ К7C  
І8 Індекс фінансового забезпечення І8J = Σ К8J / Σ К8C  
І9 Індекс інформаційного забезпечення І9J = Σ К9J / Σ К9C  
І10 Індекс навчальної та соціальної інфраструктури І10J= Σ К10J / Σ К10C  

Критерій ранжування. формат «університет в цілому» 
ІРІ Інтегральний рейтинговий індекс ІРІJ = Σ ІIJ / Σ IIC  

Ранжування вищих навчальних закладів в межах груп здійснено на підставі первинної бази 
даних, яка надана вищими навчальними закладами в контексті результатів діяльності у 
2005/06 навчального року. Ранжуванню за інтегральним рейтинговим індексом передувало 
обчислення рейтингових індикаторів кожного J-го університету та системи в цілому, 
коефіцієнтів пріоритетності в межах тематичних напрямів (відношення рейтингового 
індикатора університету до рейтингового індикатора системи), індексів за тематичними 
напрямами (відношення суми коефіцієнтів пріоритетності за тематичним напрямом 
відповідно до суми коефіцієнтів пріоритетності системи), інтегрального рейтингового 
індексу (відношення суми індексів за тематичними напрямами університету відповідно до 
суми індексів системи). Назва індексів, їх умовні позначення та формули для обчислення 
наведено в таблиці 4, а результати ранжування за інтегральним і рейтинговим індексом 
представлено в таблицях за різними групами: класичні університети (табл. 5); технічні 
(табл. 6); технологічні, будівництва та транспорту (табл. 7); педагогічні, гуманітарні, 
фізичного виховання і спорту (табл. 8); культури, мистецтва, живопису, скульптури та 
дизайну (табл. 9); охорони здоров'я (табл. 10); аграрні (табл. 11); права, економіки, 
управління, підприємництва і торгівл і (табл. 12); приватні (табл. 13). 
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Таблиця 5. Класичні університети 

Індекси за тематичними напрямами Назва вищого навчального 
закладу ІРІ  

І1 І2 І3 І4 І5 І6 І7 І8 І9 І10 
Київський національний 
університет ім. Т.Г. Шевченка 1,6359 1,51 2,02 1,16 1,20 2,33 1,79 1,17 1,23 2,90 1,05

Харківський національний 
університет ім. В.Н. Каразіна 1,3470 2,21 1,46 1,10 1,27 1,51 1,44 0,91 1,08 1,46 1,03

Національний університет 
«Києво-Могилянська академія» 1,3375 0,87 1,37 0,94 1,12 1,52 0,83 1,37 1,13 3,49 0,74

Львівський національний 
університет ім. І. Франка 1,1912 1,10 1,28 1,07 1,21 1,29 1,37 1,28 1,22 1,28 0,81

Одеський національний 
університет ім. І. І. Мечнікова 1,1887 1,25 0,93 1,02 1,26 0,99 0,94 2,21 1,25 1,03 1,01

Національний університет 
«Острозька академія» 1,0367 0,99 0,92 0,98 0,98 0,94 0,80 1,26 1,19 1,43 0,88

Донецький національний 
університет  0,9863 0,77 0,84 1,09 0,99 1,21 1,05 0,89 1,22 0,73 1,08

Хмельницький національний 
університет  0,9670 0,90 0,69 0,94 0,98 0,89 0,78 1,00 1,30 1,21 0,98

Ужгородський національний 
університет 0,9441 0,69 1,22 1,00 1,09 0,83 1,00 1,19 0,81 0,72 0,90

Дніпропетровський 
національний університет 0,9266 0,67 0,78 1,07 0,98 0,91 1,27 0,94 0,79 0,75 1,10

Таврійський національний 
університет ім. В.І. 
Вернадського 

0,9251 0,91 0,80 0,97 0,98 0,89 0,81 1,05 0,75 1,19 0,90

Прикарпатський національний 
університет ім. В. Стефаника 0,9245 0,71 0,86 1,08 0,99 0,97 0,70 1,15 1,16 0,64 0,99

Сумський державний 
університет 0,9242 1,05 0,68 0,85 0,99 0,78 0,87 1,17 0,94 1,02 0,88

Закарпатський державний 
університет 0,9217 1,06 1,07 0,85 0,80 0,88 0,75 0,50 1,03 1,11 1,18

Запорізький національний 
університет 0,9190 0,84 0,63 0,98 0,98 1,01 0,86 1,08 0,89 0,91 1,02

Чернівецький національний 
університет ім. Ю. Федьковича 0,8999 0,85 0,75 1,08 1,03 1,10 0,85 0,83 0,88 0,97 0,67

Східноукраїнський 
національний університет ім. В. 
Даля  

0,8643 0,86 0,61 1,04 0,96 1,05 0,83 0,86 0,81 0,72 0,90

Волинський державний 
університет ім. Лесі Українки 0,8539 0,71 0,68 0,95 1,01 0,80 0,77 0,83 1,04 0,76 0,98



 

 688 

Херсонський державний 
університет 0,8321 0,66 0,68 0,91 0,90 0,87 0,98 0,63 0,81 0,70 1,17

Ніжинський державний 
університет ім. М.В. Гоголя 0,8154 0,98 0,56 0,91 0,93 0,72 0,59 0,88 0,99 0,69 0,91

Житомирський державний 
університет ім. І. Франка 0,8079 0,77 0,77 0,93 0,94 0,81 0,64 0,92 0,81 0,71 0,79

Кам'янець-Подільський 
державний університет  0,7862 0,74 0,74 0,93 0,97 0,75 0,71 0,96 0,78 0,64 0,63

Миколаївський державний 
універститет ім. В.О. 
Сухомлинського 

0,7535 0,59 0,58 0,92 0,89 0,62 0,59 0,78 0,71 0,96 0,89

Черкаський національний 
університет ім. Б. 
Хмельницького 

0,7359 0,59 0,69 0,90 0,95 0,78 0,65 0,62 0,70 0,66 0,82

Система 1,0000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Таблиця 6. Технічні 

Індекси за тематичними напрямами Назва вищого навчального 
закладу ІРІ 

І1 І2 І3 І4 І5 І6 І7 І8 І9 І10 
Національний технічний 
університет «Київський 
політехнічний інститут» 

1,3256 1,60 1,49 1,02 0,99 1,23 1,77 1,17 1,17 1,80 1,01

Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут» 

1,2614 1,56 1,07 1,09 1,00 1,12 1,34 1,40 1,48 1,45 1,10

Національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. 
Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут» 

1,2582 1,66 1,50 1,14 1,02 1,13 1,36 1,61 0,85 0,83 1,48

Приазовський державний 
технічний університет 1.2487 1,08 0,70 1,06 1,07 1,15 1,78 1,08 1,08 2,04 1,44

Національний університет 
«Львівська політехніка» 1,1767 0,84 0,54 1,09 1,03 1,35 1,10 1,71 1,29 1,46 1,04

Харківський національний 
університет радіоелектроніки 1,1647 1,81 0,75 1,13 1,02 1,24 1,05 0,96 0,91 1,85 0,91

Одеська національна академія 
зв'язку ім. О.С. Попова 1,1584 1,31 0,82 1,11 1,18 0,91 1,02 1,08 1,07 1,58 1,51

Національний гірничий 
університет України 1,1436 0,92 1,25 1,14 1,07 1,26 1,18 1,07 0,91 1,56 1,08

Донбаська державна 
машинобудівна академія 1,1421 0,72 0,67 0,98 0,94 0,74 1,15 1,56 0,87 2,44 1,35

Національна металургійна 
академія України 1,0889 1,67 1,48 1,03 0,99 0,86 1,09 1,10 0,92 0,73 1,02
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Одеський національний 
політехнічний університет 1,0771 1,75 0,78 1,07 1,00 1,04 0,92 1,41 0,79 0,79 1,22

Івано-Франковський 
національний університет нафти 
і газу 

1,0498 0,93 0,90 1,09 1,02 1,03 1,16 1,02 0,85 1,45 1,05

Севастопольський національний 
інститут ядерної енергії та 
промисловості 

1,0314 0,77 0,76 1,09 0,98 0,89 0,65 1,77 1,56 1,03 0,83

Тернопільський державний 
технічний університет ім. І. 
Пулюя 

0,9980 0,62 0,61 0,96 1,07 1,02 1,03 1,66 1,14 0,99 0,90

Криворізький державний 
технічний університет 0,9941 0,80 1,16 1,07 0,92 1,01 1,32 1,03 0,75 0,99 0,90

Полтавський національний 
технічний університет ім. Ю. 
Кондратюка 

0,9866 0,91 0,82 1,07 1,09 0,99 0,54 1,15 0,75 1,19 1,05

Державний університет 
інформаційно-комунікаційних 
технологій 

0,9857 0,74 1,05 1,06 0,96 1,03 1,64 0,64 0,87 1,10 0,75

Донецький державний інститут 
штучного інтелекту 0,9845 0,62 1,36 0,98 1,05 1,01 0,54 1,01 0,83 1,06 1,09

Вінницький національний 
технічний університет 0,9735 1,14 0,67 1,18 1,03 1,13 1,26 0,50  0,85 0,80 1,17

Запорізький національний 
технічний університет 0,9484 0,93 0,73 0,97 0,96 0,78 0,77 1,23 0,80 1,25 1,06

Донецький національний 
технічний університет 0,9461 0,87 1,13 1,09 1,02 0,88 0,89 0,87 0,96 0,75 1,01

Донбаський державний 
технічний університет 0,9357 0,78 0,63 0,96 1,00 0,63 0,94 1,54 0,94 1,00 0,93

Луцький державний технічний 
університет 0,9353 0,61 0,77 0,86 0,99 0,93 1,14 1,06 0,83 1,13 1,03

Севастопольський національний 
технічний університет 0,9352 1,13 0,73 1,11 1,00 0,80 0,76 0,81 0,93 0,76 1,33

Дніпродзержинський 
державний технічний 
університет 

0,9226 0,67 0,85 1,11 1,01 1,09 0,98 1,16 0,76 0,68 0,93

Кіровоградський державний 
технічний університет 0,9029 0,92 0,59 1,02 0,95 0,73 1,06 1,00 0,92 0,78 1,07

Національний університет 
кораблебудування ім. адмірала 
Макарова 

0,9028 0,77 0,60 0,96 1,02 0,81 0,78 1,50 0,81 0,70 1,08

Запорізька державна інженерна 
академія 0,8776 0,71 0,52 1,00 0,98 0,72 0,77 1,01 0,99 0,91 1,17
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Кременчуцький державний 
політехнічний університет 0,8763 0,67 0,87 0,97 0,95 0,93 0,84 0,50 0,75 1,25 1,03

Система 1,0000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Таблиця 7. Технологічні, будівництва та транспорту 

Індекси за тематичними напрямами Назва вищого навчального 
закладу ІРІ  

І1 І2 І3 І4 І5 І6 І7 І8 І9 І10 
Національний авіаційний 
університет 1,3633 2,13 1,75 1,02 1,11 1,14 1,57 1,71 1,17 1,21 0,82

Київський національний 
університет будівництва та 
архітектури 

1,3305 1,28 1,45 1,11 1,05 1,33 1,31 2,49 1,37 0,8 1,12

Донбаська національна академія 
будівництва та архітектури 1,2276 0,75 1,36 1,10 1,09 0,98 1,65 1,71 1,01 1,21 1,42

Одеський державний 
екологічний університет 1,2003 1,29 1,23 1,12 1,04 1,23 0,74 2,01 1,18 0,81 1,34

Національний транспортний 
університет 1,1389 0,85 1,25 1,21 0,96 1,00 0,99 1,53 1,25 1,30 1,04

Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
технічний університет 

1,1335 1,72 0,69 1,11 0,99 1,08 0,82 1,01 1,16 1,92 0,83

Одеська національна морська 
академія 1,1234 1,03 1,56 1,10 1,05 0,78 0,66 1,08 1,62 0,90 1,45

Харківський державний 
технічний університет 
будівництва та архітектури 

1,0951 1,60 1,16 1,11 1,03 0,98 0,91 1,26 0,81 1,27 0,81

Національний університет 
харчових технологій 1,0832 1,08 1,18 1,10 1,06 1,02 1,05 1,03 1,01 1,13 1,17

Харківська національна 
академія міського господарства 1,0739 1,60 0,86 1,15 1,08 0,94 0,96 0,90 0,87 1,34 1,04

Українська державна академія 
залізничного транспорту 1,0699 1,33 1,51 0,96 0,99 1,16 1,05 0,75 1,04 0,78 1,11

Одеська національна академія 
харчових технологій 1,0620 1,04 0,87 1,12 1,07 0,98 0,79 1,25 0,90 1,24 1,36

Національна академія 
природоохоронного і 
курортного будівництва  

1,0396 1,09 0,67 0,99 0,89 0,79 0,98 1,87 0,77 1,56 0,77

Одеська державна академія 
холоду 1,0354 1,50 0,66 1,01 0,99 0,89 0,87 1,55 0,97 0,86 1,06

Придніпровська державна 
академія будівництва та 
архітектури 

1,0156 0,71 0,74 1,05 1,01 0,89 1,09 1,31 0,91 1,20 1,25
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Дніпропетровський 
національний університет 
залізничного траспорту 

1,0150 0,67 0,78 1,07 0,98 0,91 1,27 0,94 1,18 1,25 1,10

Київський університет 
економіки і технологій 
транспорту 

1,0131 0,59 1,30 1,10 0,97 1,14 1,38 0,95 1,11 0,91 0,66

Одеська державна академія 
будівництва та архітектури 1,0117 1,20 0,73 1,05 1,07 0,77 0,89 1,78 0,94 0,66 1,02

Чернігівський державний 
технологічний університет 0,9930 0,85 0,59 1,00 0,94 1,20 0,79 0,99 0,77 1,68 1,11

Національний лісотехнічний 
університет 0,9524 0,72 0,93 0,98 1,08 0,93 0,94 1,02 0,78 0,79 1,34

Державна льотна академія 0,9502 0,91 0,67 0,92 0,94 0,68 0,66 1,68 1,12 0,81 1,11
Житомирський державний 
технологічний університет 0,9258 0,70 0,74 1,02 0,95 1,11 0,97 1,04 0,89 0,69 1,13

український державний хіміко-
технологічний університет 0,9179 0,70 0,71 0,98 1,00 1,03 1,38 0,91 0,74 0,62 1,10

Київський національний 
університет технологій та 
дизайну 

0,9003 1,21 0,7 1,08 0,97 0,92 1,00 0,57 0,85 0,74 0,98

Національний університет 
водного господарства та 
природокористування 

0,8991 0,63 0,69 1,04 0,96 0,76 0,72 1,11 0,89 1,27 0,93

Українська академія друкарства 0,8976 0,80 0,73 0,90 0,95 0,82 0,76 1,15 0,86 0,80 1,21
Київська державна академія 
водного транспорту 
ім..гетьмана П. Конашевича-
Сагайдачного 

0,8639 0,59 0,68 0,85 0,99 0,70 0,68 0,95 1,68 0,74 0,78

Українська державна 
інженерно-педагогічна академія  0,8578 0,93 0,65 0,91 0,95 1,12 0,63 0,85 0,81 0,77 0,96

Одеський національний 
морський університет 0,8360 0,90 0,71 1,09 1,02 0,87 0,64 0,72 0,77 0,75 0,88

Черкаський державний 
технологічний університет 0,8253 0,75 0,57 0,92 0,88 0,93 0,81 0,81 0,94 0,70 0,96

Мукачівський технологічний 
інститут 0,8247 0,7 0,68 1,14 0,95 0,65 0,56 0,50 1,07 0,76 1,23

Державна академія житлово-
комунального господарства 0,7856 0,59 0,51 1,03 1,08 0,71 0,65 0,93 0,91 0,67 0,77

Керченський морський 
технологічний інститут 0,7701 0,59 0,56 0,70 0,92 0,61 0,63 0,50 1,21 0,84 1,16

Система  1,0000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Таблиця 8. Педагогічні, гуманітарні, фізичного виховання і спорту 

Індекси за тематичними напрямами Назва вищого навчального 
закладу ІРІ  

І1 І2 І3 І4 І5 І6 І7 І8 І9 І10 
Національний педагогічний 
університет ім. М.П. 
Драгоманова 

1,2947 1,32 2,65 0,98 0,98 1,26 0,65 1,20 0,97 1,96 0,99

Національний університет 
фізичного виховання і спорту 
України  

1,2807 1,35 1,23 0,97 1,11 1,12 1,14 1,06 1,61 0,98 2,25

Південноукраїнський 
педагогічний університет ім. 
К.Д. Ушинського 

1,0881 1,64 0,79 1,07 1,11 1,23 0,91 0,84 0,8 0,88 1,62

Луганський національний 
педагогічний університет ім. 
Т.Г. Шевченка  

1,0099 1,79 0,78 1,00 0,90 0,98 0,64 1,57 0,79 0,75 0,89

Харківський гуманітарно-
педагогічний інститут 0,9912 2,38 0,77 0,76 0,85 0,65 0,74 0,50 0,96 0,97 1,33

Миколаївський державний 
гуманітарний університет імені 
Петра Могили 

0,9817 0,82 1,22 1,10 1,02 0,97 1,46 0,93 0,81 0,69 0,80

Тернопільський національний 
педагогічний університет ім. В. 
Гнатюка 

0,9778 0,60 0,63 1,03 1,02 0,96 0,69 0,77 0,87 2,3 0,92

Харківська державна академія 
фізичної культури 0,9758 2,8 0,57 0,98 0,94 0,78 0,59 0,72 0,87 0,62 0,90

Дніпропетровський 
національний інститут фізичної 
культури і спорту 

0,9561 0,59 0,70 0,76 0,84 0,73 0,56 0,5 0,8 0,68 3,4

Харківський національний 
педагогічний університет ім. 
Г.С. Сковороди 

0,9549 0,73 0,62 0,89 1,03 1,04 0,89 0,89 1,02 1,40 1,04

Київський національний 
лінгвістичний університет 0,9541 1,64 0,77 0,96 1,04 1,04 0,61 0,80 0,93 1,02 0,73

Кримський гуманітарний 
університет 0,9530 0,63 2,25 0,78 0,92 0,99 0,86 0,78 0,81 0,75 0,75

Львівський державний інститут 
фізичної культури 0,9074 0,68 0,70 1,03 1,05 1,00 0,69 1,05 0,97 0,65 1,25

Мелітопольський державний 
педагогічний університет 0,8778 0,97 0,68 0,87 0,92 0,65 0,69 1,16 0,73 0,70 1,41

Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний 
університет Ім. Г. Сковороди 

0,8427 0,61 0,86 0,96 0,93 1,02 0,64 0,77 0,93 0,83 0,87
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Кіровоградський національний 
педагогічний університет ім. 
В.К. Винниченка 

0,8127 0,63 0,74 0,96 1,04 0,87 0,60 1,00 0,71 0,62 0,95

Чернігівський державний 
педагогічний університет ім. 
Т.Г. Шевченка 

0,8022 0,60 0,85 0,88 0,91 0,75 0,64 1,01 0,77 0,70 0,92

Маріупольський державний 
гуманітарний університет 0,7902 0,69 0,60 0,81 0,82 0,79 0,84 0,97 0,90 0,76 0,73

Полтавський державний 
педагогічний університет ім. 
В.Г. Короленка 

0,7841 0,68 0,75 0,89 0,97 0,86 0,67 0,75 0,79 0,63 0,85

Рівненський державний 
гуманітарний університет 0,7781 0,89 0,79 0,88 0,85 0,64 0,72 0,67 0,71 0,89 0,74

Кримський інженерно-
педагогічний університет 0,7778 0,70 0,77 0,93 0,96 0,70 0,72 0,83 0,88 0,74 0,56

Глухівський державний 
педагогічний університет ім. 
С.М. Сергеєва-Ценського 

0,7758 0,69 0,74 0,82 0,91 0,57 0,57 0,91 0,74 0,64 1,15

Вінницький державний 
педагогічний університет ім. М. 
Коцюбинського 

0,7562 0,63 0,74 1,03 0,96 0,75 0,67 0,55 0,73 0,65 0,86

Дрогобицький державний 
педагогічний університет ім. І. 
Франка 

0,7494 0,81 0,55 0,81 0,87 0,69 0,58 0,76 0,70 0,89 0,83

Бердянський державний 
педагогічний університет ім. П. 
Д. Осипенко 

0,7487 0,60 0,54 0,88 0,87 0,75 0,64 0,67 0,77 0,76 1,02

Донецький державний інститут 
здоров'я, фізичного виховання і 
спорту 

0,7406 0,63 0,78 0,90 0,86 0,59 0,54 0,50 0,92 0,71 0,98

Криворізький державний 
педагогічний університет 0,7398 0,72 0,56 0,84 0,99 0,70 0,72 0,58 0,57 0,66 0,86

Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет 0,7348 0,75 0,51 0,75 0,86 0,94 0,56 0,50 0,68 0,71 1,10

Горлівський державний 
педагогічний інститут 
іноземних мов ім. Н.К. 
Крупської 

0,7320 0,70 0,54 0,71 0,81 0,87 0,56 0,50 0,76 0,84 1,03

Сумський державний 
педагогічний університет ім. 
А.С. Макаренка 

0,7275 0,59 0,57 0,81 0,87 0,76 0,59 0,50 0,78 0,62 1,08

Кременчуцький обласний 
гуманітарно-педагогічний 
інститут 

0,7032 0,61 0,56 0,70 0,77 0,68 0,54 0,50 0,76 1,03 0,89
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Слов'янський державний 
педагогічний університет 0,7030 0,59 0,51 0,85 1,09 0,63 0,55 0,62 0,76 0,60 0,83

Уманський державний 
педагогічний університет ім. 
П.Г. Тичини 

0,6872 0,71 0,56 0,78 0,83 0,85 0,63 0,60 0,69 0,58 0,64

Хмельницька гуманітарно-
педагогічна академія 0,6528 0,59 0,51 0,79 0,81 0,75 0,53 0,63 0,78 0,60 0,54

Мукачівський гуманітарно-
педагогічний інститут 0,6100 0,59 0,50 0,76 0,77 0,60 0,51 0,50 0,71 0,61 0,55

Система  1,0000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
 

Таблиця 9. Культури, мистецтва, живопису, скульптури та дизайну 

Індекси за тематичними напрямами Назва вищого навчального 
закладу ІРІ  

І1 І2 І3 І4 І5 І6 І7 І8 І9 І10 
Одеська державна музична 
академія ім.А.В.Нежданової 2,3056 11,7 1,77 1,04 1,53 1,02 0,53 1,37 1,21 0,58 2,33

Національна академія 
образотворчого мистецтва та 
архітектури 

1,9535 5,65 2,25 1,02 1,15 0,96 0,55 5,39 0,80 0,63 1,12

Національна музична академія 
України ім.М.П.Чайковського 1,9404 3,01 3,16 0,92 1,36 1,30 0,57 4,40 3,33 0,61 0,74

Львівська державна музична 
академія ім.М.В.Лисенка 1,7013 2,86 2,58 1,12 1,45 1,01 0,61 4,54 1,29 0,72 0,81

Донецька державна музична 
академія ім.С.С.Прокоф`єва 1,6596 5,48 1,41 1,01 1,12 0,83 0,56 3,04 0,93 0,57 1,63

Київський національний 
університет культури та 
мистецтв 

1,3960 2,85 1,71 0,90 1,15 1,64 0,68 2,77 0,71 0,82 0,73

Харківський державний 
університет мистецтв 
ім.І.П.Котляревського 

1,3598 2,64 2,66 1,00 1,25 0,82 0,64 2,15 1,11 0,58 0,75

Львівська національна академія 
мистецтв 1,3368 2,83 1,03 1,11 0,96 0,86 0,65 0,74 3,90 0,63 0,67

Харківська державна академія 
дизайну і мистецтв 1,3074 3,91 0,91 0,98 1,11 0,87 0,70 2,16 0,91 0,65 0,88

Київський національний 
університет театру, кіно і 
телебачення 

1,1628 2,54 1,45 0,95 1,01 1,05 0,74 1,15 1,24 0,77 0,73

Харківська державна академія 
культури 1,0833 2,34 1,17 0,99 1,08 1,20 0,66 0,72 0,97 0,91 0,79

Луганський державний інститут 
культури і мистецтв 0,9060 1,05 1,51 1,05 1,04 0,53 0,77 0,50 0,92 1,02 0,66
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Київський державний інститут 
декоративно-прикладного 
мистецтва і дизайну 
ім.М.Бойчука 

0,8928 0,86 2,73 0,79 0,76 0,54 0,65 0,50 0,75 0,54 0,81

Закарпатський художній 
інститут 0,8301 0,72 1,85 0,59 0,69 0,52 0,64 0,50 0,73 0,75 1,30

Система  1,0000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Таблиця 10. Охорони здоров`я 

Індекси за тематичними напрямами Назва вищого навчального 
закладу ІРІ  

І1 І2 І3 І4 І5 І6 І7 І8 І9 І10 
Національний медичний 
університет ім.О.О.Богомольця 1,7892 2,10 1,73 1,19 1,15 1,24 1,59 5,22 1,68 0,96 1,02

Одеський державний медичний 
університет 1,7337 2,70 0,94 1,12 1,23 1,09 0,99 5,31 1,50 0,78 1,67

Вінницький національний 
медичний університет 
ім.М.І.Пирогова 

1,7107 3,33 1,05 1,20 1,21 1,26 2,16 3,50 1,28 0,94 1,20

Донецький державний 
медичний університет 
ім.М.Горького 

1,6120 2,70 1,04 1,08 1,38 1,27 1,08 4,35 1,25 0,71 1,27

Національний фармацевтичний 
університет України 1,5453 3,62 0,79 1,06 1,15 0,91 0,75 3,69 1,32 0,88 1,29

Луганський державний 
медичний університет 1,5378 5,22 0,78 1,22 1,26 1,20 1,33 1,58 1,05 0,78 0,96

Івано-Франківський державний 
медичний університет 1,4424 2,15 0,97 1,21 1,18 1,16 1,24 3,40 1,24 0,79 1,08

Кримський державний 
медичний університет 
ім.С.І.Георгієвського 

1,4328 3,86 0,59 0,96 1,11 1,04 0,72 2,30 1,25 0,84 1,56

Дніпропетровська державна 
медична академія 1,4284 2,19 1,33 1,06 1,33 1,10 1,22 2,66 1,26 0,81 1,32

Запорізький державний 
медичний університет 1,3250 3,15 0,84 1,18 1,24 1,18 0,81 1,10 1,54 1,13 0,98

Українська медична 
стоматологічна академія 1,3010 2,50 0,70 1,16 1,29 0,98 1,04 2,52 0,99 0,77 1,06

Харківський державний 
медичний університет 1,2416 3,61 1,03 1,22 1,16 1,19 0,92 0,50 1,02 0,78 1,00

Львівський національний 
медичний університет 
ім.Данила Галицького 

1,2264 1,44 0,86 1,03 1,20 1,21 1,30 2,30 1,09 0,73 1,10

Буковинський державний 
медичний університет 1,1599 0,98 0,62 0,97 1,05 0,97 0,90 3,58 0,74 0,80 0,99
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Тернопільський державний 
медичний університет 
ім.І.Я.Горбачевського 

1,1062 2,04 0,78 1,06 1,20 1,09 0,90 0,50 1,02 1,48 1,00

Система  1,0000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
 
Таблиця 11. Аграрні 

Індекси за тематичними напрямами Назва вищого навчального 
закладу ІРІ  

І1 І2 І3 І4 І5 І6 І7 І8 І9 І10 
Національний аграрний 
університет 1,8993 2,83 1,75 1,15 1,18 1,82 3,25 2,33 1,71 1,93 1,03

Львівський державний аграрний 
університет 1,8571 3,48 3,54 1,10 1,17 1,16 1,28 1,49 3,13 0,76 1,38

Дніпропетровський державний 
аграрний університет  1,4669 1,01 3,90 1,04 1,00 1,31 0,97 1,52 0,98 1,49 1,45

Харківська державна 
зооветеринарна академія 1,3755 1,11 5,56 1,04 1,07 0,93 0,88 0,66 0,94 0,78 0,79

Вінницький державний 
аграрний університет 1,3106 1,73 1,41 1,09 1,02 0,99 1,00 2,07 1,17 1,52 1,11

Таврійська державна 
агротехнічна академія 1,2131 0,90 1,33 0,99 1,00 0,95 1,47 2,13 0,90 1,36 1,10

Білоцерківський державний 
аграрний університет 1,1685 0,89 2,11 1,07 1,04 1,27 1,37 1,15 0,90 1,03 0,84

Харківський національний 
аграрний університет 
ім.В.В.Докучаєва 

1,1428 0,90 1,41 1,13 1,06 1,21 0,84 1,77 0,97 1,23 0,91

Херсонський державний 
аграрний університет  1,1387 0,59 1,13 0,97 0,95 0,98 0,79 0,75 3,09 0,82 1,32

Миколаївський державний 
аграрний університет 1,1080 0,86 0,95 4,07 1,01 1,26 1,58 1,13 1,08 0,93 1,21

Ніжинський агротехнічний 
інститут НАУ 1,0950 1,45 1,10 0,82 0,96 0,78 1,68 0,50 1,33 0,87 1,46

Харківський національний 
технічний університет 
сільського господарства 
ім.Петра Василенка 

1,0853 1,28 1,10 1,11 1,10 1,07 1,04 0,99 0,95 1,15 1,04

Луганський національний 
аграрний університет 1,0780 2,05 0,72 0,90 0,92 0,79 0,85 1,63 0,80 1,04 1,08

Полтавська державна аграрна 
академія 1,0269 1,03 1,64 1,01 0,91 0,77 1,71 0,83 0,91 1,42 1,04

Кримський агротехнологічний 
університет 1,0178 0,78 1,27 1,08 1,06 1,22 0,86 0,86 1,19 0,80 1,06
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Державний агроекологічний 
університет 1,0009 0,84 1,09 1,01 0,97 1,07 0,64 1,38 1,41 0,75 0,86

Уманський державний аграрний 
університет 0,9955 0,62 0,79 1,03 0,98 1,14 0,78 1,62 1,19 0,82 0,99

Одеський державний аграрний 
університет 0,9323 0,71 0,98 1,02 1,00 0,78 0,3 1,28 1,10 0,75 0,97

Львівська національна академія 
ветеринарної медицини 
ім.С.З.Гжицького 

0,8649 0,69 0,75 0,92 1,04 1,22 0,88 0,73 0,71 0,60 1,09

Подільський державний 
аграрно-технічний університет 0,8310 0,58 0,82 0,87 0,92 0,90 0,88 0,82 0,67 0,94 0,81

Сумський національний 
аграрний університет 0,8304 0,74 0,54 1,02 0,96 0,58 0,67 1,10 0,84 0,88 0,88

Бережанський агротехнічний 
інститут 0,7861 0,84 0,72 0,69 0,79 0,64 0,91 0,50 0,96 1,06 0,75

Система  1,0000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
 

Таблиця 12. Права, економіки, управління, підприємництва і торгівлі 

Індекси за тематичними напрямами Назва вищого навчального 
закладу ІРІ  

І1 І2 І3 І4 І5 І6 І7 І8 І9 І10 
Національна юридична академія 
імені Ярослава Мудрого 1,2509 0,91 1,15 1,14 1,06 1,14 3,35 0,70 1,30 0,85 0,92

Донецький національний 
університет економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган-
Барановського 

1,1757 1,25 1,13 1,15 1,05 1,18 1,01 0,89 1,80 0,99 1,32

Київський національний 
торговельно-економічний 
університет 

1,0886 0,75 0,67 0,94 0,86 0,84 0,73 1,62 1,98 1,73 0,78

Київський національний 
економічний університет ім. В. 
Гетьмана 

1,0859 0,89 0,94 1,19 0,96 0,87 0,67 1,74 0,97 1,73 0,88

Харківський національний 
економічний університет 1,0718 1,37 0,62 1,01 0,96 0,79 0,67 1,90 0,99 1,59 0,82

Одеська національна юридична 
академія 1,0573 1,36 1,21 1,17 0,91 1,05 0,76 1,10 1,53 0,74 0,75

Одеський державний 
економічний університет  0,9887 1,35 0,75 1,12 1,02 0,90 0,74 0,56 0,91 1,38 1,16

Тернопільський національний 
економічний університет 0,9744 1,45 0,66 0,95 0,95 0,83 0,60 0,85 1,18 1,25 1,01

Полтавський університет 
споживчої кооперації України 0,9624 0,86 0,74 0,97 0,96 0,83 0,82 0,64 1,18 1,81 0,80



 

 698 

Донецький державний 
університет управління 0,9565 0,74 1,70 1,13 1,07 1,02 0,78 0,77 0,83 0,78 0,73

Українська академія бізнесу та 
підприємництва 0,9548 0,59 1,65 1,00 1,02 0,97 0,65 1,22 0,72 0,95 0,77

Національна академія 
дкржавної податкової служби 
України  

0,9335 0,59 0,81 0,91 0,93 0,69 0,93 0,58 1,24 1,93 0,73

Українська академія зовнішньої 
торгівлі 0,9334 0,76 1,11 1,06 1,11 0,96 0,74 0,58 1,15 1,03 0,84

Львівський банківський 
інститут 0,8712 0,63 0,65 1,10 1,00 1,18 0,98 0,81 0,50 1,22 0,64

Львіська комерційна академія 0,8701 0,62 0,53 1,06 0,96 0,90 0,67 0,76 0,80 1,34 1,06
Українська академія банківської 
справи 0,8680 0,67 0,63 0,97 0,94 0,82 0,64 0,81 0,55 1,18 1,48

Харківський державний 
університет харчування та 
торгівлі 

0,8612 0,84 0,94 0,94 1,00 0,90 0,68 1,07 0,73 0,75 0,76

Академія митної служби 
України 0,8601 0,67 0,65 0,89 0,97 0,63 0,53 0,50 2,21 0,68 0,89

Київський інститут банківської 
справи 0,8490 0,59 0,54 1,20 1,75 0,78 0,74 0,50 0,78 0,84 0,78

Львівська державна фінансова 
академія 0,8343 0,59 0,8 1,11 0,96 0,86 0,63 0,74 0,92 0,96 0,78

Академія муніципального 
управління 0,8053 0,59 0,80 0,90 0,99 0,62 0,59 0,80 1,13 0,87 0,76

Дніпропетровська державна 
фінансова академія 0,7993 0,61 0,53 1,15 0,95 0,60 0,73 0,58 1,00 0,90 0,95

Київський університет права 
НАН України 0,7992 0,87 0,80 0,85 0,98 0,87 0,79 0,50 0,80 0,85 0,67

Державна академія статистики, 
обліку і аудиту 0,7928 0,61 0,64 0,99 0,86 1,22 0,54 0,59 0,69 0,90 0,88

Український державний 
університет економіки і 
фінансів 

0,7361 0,59 0,53 0,97 0,86 0,65 0,53 0,50 1,00 0,97 0,76

Львівський державний інститут 
новітніх технологій та 
управління ім. В. Чорновола  

0,7132 0,59 0,66 0,78 0,82 0,53 0,53 0,50 0,64 1,14 0,95

Чернігівський державний 
інститут економіки і управління 0,7126 0,59 0,61 0,79 0,93 0,66 0,66 0,50 0,74 0,73 0,91

Буковинська державна 
фінансова академія 0,6992 0,62 0,61 0,96 0,88 0,56 0,61 0,50 0,89 0,66 0,70

Льівський інститут економіки і 
туризму 0,6882 0,62 0,53 0,70 0,77 0,68 0,63 0,50 0,69 1,07 0,68
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Міжгалузевий інститут 
управління 0,6877 0,59 0,64 0,91 1,12 0,58 0,59 0,50 0,66 0,73 0,56

Система  1,0000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
 
Таблиця 13. Приватні 

Індекси за тематичними напрямами Назва вищого навчального 
закладу ІРІ  

І1 І2 І3 І4 І5 І6 І7 І8 І9 І10 
Академія праці і соціальних 
відносин 1,1242 0,59 0,86 0,79 0,96 0,74 1,26 0,99 2,04 1,24 1,76

Національна академія 
управління 1,1179 0,81 1,35 1,19 1,37 1,18 0,69 0,50 1,09 0,88 2,13

Європейський університет 1,0176 1,32 0,56 0,85 1,07 0,79 1,43 1,16 0,74 1,60 0,65
Університет економіки та права 
«КРОК» 1,0115 0,98 0,52 1,01 0,96 0,78 1,77 0,85 0,96 1,52 0,77

Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини 
«Україна» 

1,0110 0,62 0,82 0,92 0,93 0,80 1,29 1,17 0,96 1,75 0,83

Міжнародний науково-
технічний університет 1,0071 0,60 0,75 1,21 1,07 0,80 1,17 1,15 1,10 1,27 0,94

Міжнародний Соломонів 
університет 1,0019 0,74 0,59 1,10 1,04 1,10 1,28 1,19 0,90 1,25 0,82

Київський економічний 
інститут менеджменту 
«ЕКОМЕН» 

1,0014 1,62 0,52 1,14 0,98 0,79 0,84 0,96 1,23 1,14 0,78

Міжнародний університет 
бізнесу і права 0,9955 0,96 0,63 1,05 0,90 0,82 1,15 0,50 1,07 1,47 1,42

Інститут землевпорядкування та 
інформаційних технологій при 
НАУ 

0,9951 0,73 0,57 0,66 1,06 1,65 1,19 0,50 1,25 1,32 1,03

Краматорський економіко-
гуманітарний інститут 0,9945 1,33 0,50 0,87 1,06 0,63 0,56 0,50 2,31 0,88 1,31

Київський міжнародний 
університет (КиМУ) 0,9932 0,98 0,87 1,18 1,03 1,18 1,08 0,82 1,17 1,08 0,53

Карпатський університет імені 
Августина Волошина 0,9902 0,59 0,56 0,55 1,42 0,88 0,65 0,50 1,64 1,25 1,86

Мистецький інститут 
художнього моделювання та 
дизайну 

0,9880 0,59 2,45 0,95 0,84 1,61 0,53 0,50 0,60 1,17 0,65

Донецький економіко-
гуманітарний інститут 0,9875 0,59 1,32 1,19 1,07 1,44 0,72 1,15 0,63 0,90 0,86

Київський університет 
ринкових відносин 0,9823 0,78 0,92 1,11 1,07 0,67 1,02 0,73 1,08 1,31 1,13



 

 700 

Кременчуцький університет 
економіки, інформаційних 
технологій і управління 

0,9811 0,59 1,10 0,88 0,90 0,92 0,71 2,41 0,67 0,85 0,79

Академія управління та 
інформаційних технологій 
«АРІУ» 

0,9755 0,85 0,87 0,99 0,94 1,10 0,63 1,22 1,26 1,09 0,80

Інститут інтелектуальної 
власності і права 0,9737 0,59 2,72 0,82 1,16 0,56 0,56 0,50 1,09 1,24 0,50

Медичний інститут Української 
асоціації народної медицини 0,9697 2,18 1,06 0,88 1,24 0,62 0,86 0,50 0,87 0,64 0,84

Економіко-технологічний 
університет 0,9511 0,65 1,27 0,94 1,02 0,69 0,85 0,50 0,98 1,41 1,20

Східноєвропейський 
університет економіки та 
менеджменту 

0,9315 0,74 1,48 0,97 1,07 0,81 0,60 0,89 0,73 1,03 1,02

Новокаховський політехнічний 
інститут 0,9074 0,59 1,87 0,74 1,11 0,71 0,60 0,50 0,87 1,24 0,84

Бучацький інститут 
менеджменту і аудиту 0,9040 0,59 0,60 0,76 1,08 0,70 0,82 0,50 1,68 0,78 1,53

Дніпропетровський університет 
економіки та права 0,9035 0,84 0,86 0,91 0,92 0,73 0,59 0,79 1,01 1,50 0,88

Львівський університет бізнесу 
та права 0,8995 0,59 0,69 1,06 0,98 0,98 0,58 0,50 1,23 1,05 1,32

Вінницький фінансово-
економічний університет 0,8926 0,59 0,90 1,10 1,01 1,05 0,75 0,92 0,81 0,84 0,95

Український фінансово-
економічний інститут 0,8922 0,59 0,66 0,94 1,10 0,50 0,65 0,73 1,03 1,99 0,74

Запорізький інститут 
державного та муніціпального 
управління 

0,8889 0,59 1,07 1,14 1,04 1,39 0,62 0,73 0,85 0,67 0,79

Донецький університет 
економіки і права 0,8830 0,64 0,53 0,94 0,99 0,85 0,65 1,09 0,78 0,90 1,47

Закарпатський угорський 
інститут Ференца Рокоці II 0,8803 0,59 0,57 0,75 0,87 0,67 1,51 0,50 1,01 1,55 0,80

Дніпропетровський медичний 
інститут народної медицини 0,8432 0,59 1,14 0,81 1,13 0,63 0,71 0,50 1,02 0,74 1,16

Макіївський економіко-
гуманітарний інститут 0,8404 0,89 0,70 0,99 1,03 0,72 0,58 1,17 0,75 0,78 0,80

Тернопільський інститут 
соціальних та інформаційних 
технологій 

0,8320 0,83 0,58 0,88 1,20 0,77 0,86 0,50 0,80 1,07 0,84

Харківський соціально-
економічний інститут 0,8290 0,74 0,55 0,70 1,09 0,94 0,67 0,50 0,74 1,59 0,78
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Університет економіки і 
підприємництва 0,8225 0,59 0,50 0,99 0,94 0,88 0,59 0,50 1,28 1,19 0,77

Харківський інститут економіки 
ринкових відносин та 
менеджменту 

0,8149 0,60 0,75 0,64 0,75 0,53 1,17 0,50 1,10 1,17 0,93

Київськи університет туризму, 
економіки і права 0,8049 0,67 1,50 0,96 0,83 0,69 0,60 0,75 0,69 0,67 0,69

Західнодонбаський приватний 
інститут економіки і управління  0,8000 0,59 0,56 0,88 0,98 0,79 0,62 0,50 0,60 0,79 1,69

Таврійський екологічний 
інститут 0,7985 0,66 0,85 0,69 0,94 0,80 0,66 0,50 1,02 1,24 0,62

Ізмаїльський інститут водного 
транспорту 0,7985 0,85 1,21 0,78 0,89 0,66 0,53 0,50 1,10 0,65 0,82

Нікопольський економічний 
університет 0,7917 0,59 0,57 0,79 1,00 0,79 0,73 0,50 1,38 0,88 0,58

Донецький інститут управління 0,7859 0,59 0,50 0,78 1,17 1,18 0,72 0,50 0,92 0,70 0,80
Тернопільський комерційний 
інститут 0,7840 0,59 1,27 0,70 0,91 0,80 0,57 0,50 0,59 1,01 0,90

Хмельницький університет 
управління та права 0,7818 0,59 0,69 0,94 0,97 0,97 0,53 0,50 1,15 0,74 0,73

Західноукраїнський економіко-
правничий університет 0,7675 0,59 0,5 0,86 0,93 0,69 0,58 0,50 1,54 0,64 0,84

Донецький інститут психології і 
підприємництва 0,7616 0,65 0,61 0,68 0,85 0,64 0,61 0,50 1,50 0,9 0,68

Хмельницький економічний 
університет 0,7528 0,59 0,55 0,98 0,85 0,74 0,52 0,50 0,97 1,00 0,82

Міжнародний Слов`янський 
університет 0,7520 0,91 0,77 0,80 1,00 0,75 0,59 0,50 0,63 0,78 0,79

Український інститут 
лінгвістики і менеджменту 0,7499 0,59 0,5 1,11 1,18 0,56 0,71 0,50 0,87 0,77 0,71

Одеський інститут 
підприємництва та права 0,7471 0,59 0,50 0,75 1,02 0,53 0,80 0,50 0,97 1,02 0,80

Львівський медичний інститут 0,7427 0,59 0,59 0,56 1,27 0,54 0,82 0,50 1,02 0,87 0,67
Південноукраїнський інститут 
бізнесу 0,7390 0,59 0,50 0,67 1,14 0,50 0,54 0,50 1,10 0,88 0,97

Львівський інститут 
менеджменту 0,7297 0,59 0,50 0,85 1,00 0,53 0,53 0,50 1,04 1,25 0,50

Донецький інститут соціальної 
освіти 0,7253 0,59 0,54 0,74 0,77 0,71 1,10 0,50 0,63 0,91 0,76

Міжнародний університет 
фінансів 0,7196 0,59 0,84 0,94 0,95 0,60 0,73 0,50 0,85 0,69 0,50
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Міжнародний Християнський 
університет 0,7116 0,59 0,50 0,86 1,11 0,69 0,51 0,50 1,15 0,71 0,50

Інститут підприємництва та 
перспективних технологій при 
Національному університеті 
«Львівська політехніка» 

0,7111 0,59 0,51 0,66 0,77 0,59 0,50 0,50 0,84 1,22 0,93

Інститут менеджменту та 
економіки «Галицька академія» 0,7094 0,59 0,53 0,70 0,86 0,54 0,52 0,50 0,67 1,32 0,87

Бердянський університет 
менеджменту і бізнесу 0,6900 0,59 0,52 1,17 0,84 0,58 0,64 0,50 0,68 0,65 0,73

Рівненський інститут 
слов`янознавства Київського 
славістичного університету 

0,6811 0,59 0,55 0,82 0,90 0,84 0,54 0,50 0,74 0,67 0,68

Миколаївський політехнічний 
інститут 0,6706 0,59 0,50 0,87 0,78 0,60 0,56 0,50 0,74 0,71 0,85

Волинський інститут економіки 
та менеджменту  0,6662 0,62 0,53 0,70 0,77 0,68 0,63 0,50 0,69 0,85 0,68

Харківський інститут кадрів 
управління 0,5814 0,59 0,50 0,54 0,77 0,50 0,62 0,50 0,63 0,60 0,57

Система  1,0000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
 

(Керівник робочої групи МОНУ В.А. Ямковий)  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ДВАДЦЯТЬ РОКІВ РАНЖИРУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТІВ 1 

 
Ніна ван Дайк,  

доктор наук, член дослідницької групи  
Мельбурнського інституту прикладної  
економіки та соціальних досліджень  

Мельбурнського університету, Австралія 
 

У 1983 р. американський журнал U.S News & World Report2 опублікував перший рейтинг 
університетів. Це поклало початок численним спробам ранжирувати та оцінити університети і 
викладання окремих дисциплін у різних ВНЗ. Англійські починання у ранжируванні описано 
Джоббінсом (2002), німецькі — Федеркейлом (2002), польські — Сивінськи (2002), 
японські — Ионезавою та ін. (2002), російські — Філіновим і Ручкіною (2002), країн 
Латинської Америки — Ледесмою (2002). Усього у 2002 р. існувало більше ніж 20 
табелів про ранги (Kozminski and Sadlak, 2002)3. Нині їх кількість, безперечно, збільшилась 
. 

Ці починання часто зазнавали різкої критики. Академічні дослідження, зокрема, 
особливу увагу приділяли методологічним помилкам (Clarke, 2004; Gater, 2002; Crissey; 
1997; Mallette, 1995; McGuire, 1995; Kersten, 2000; Ессles, 2002; Carrico et al., 1997; Bowden, 
2000; Goldstein and Spiegllhalter, 1996; Рrovan and Abercromby, 2000)5. Однак, значна 
популярність різноманітних рейтингів, таблиць ліг і т. д. свідчить про те, що вони цікаві 
споживачам, тому університети не можуть їх ігнорувати. 

Більшість наукових робіт на цю тему присвячено сильним і слабким (що зустрічається 
значно частіше) сторонам окремих рейтингів (зокрема, широко відомих рейтингів (U.S News). 
У наш час кількість різноманітних починань із проблем ранжирування і порівняння досить 
значна; крім того, поступово формується єдине міжнародне уявлення про досконалість 
університетів. У зв'язку з цим доцільно знову розглянути найважливіші таблиці ліг, 
проаналізувати їх спільні й відмінні риси та спробувати зробити загальні висновки про 
подібні починання. 

Таблиці ліг, що аналізувалися 7 

У міру виникнення нових таблиць ліг цілі їх укладачів ставали більш різноманітними. 
Перші рейтинги було спрямовано на допомогу майбутнім студентам у виборі ВНЗ, а в наш час 
існують рейтинги аспірантських і професійних програм (зокрема програми МВА — Master 
of Business Administration (англ.) — магістр економіки управління), які характеризують 
репутацію ВНЗ іє основою для розподілу урядових асигнувань 8. Крім того, хоча до більшості 
рейтингів входять ВНЗ однієї країни, з'явились і міжнародні таблиці ліг. Для того щоб 
поставлена аналітична задача не вийшла за межі можливотей автора, а також з метою 
забезпечити зіставність досліджуваних таблиць ї. аналізу підлягають таблиці, які: (1) 
охоплюють університети однієї країни чи регіону; (2) друкуютися в авторитетному 
періодичному виданні та охоплюють усі чи майже всі університети даної країни чи регіону. 
Крім того, виявилось, що саме такі рейтинги викликають найбільший інтерес та найактивніші 
дебати у популярних та академічних виданнях. У результаті було обрано десять таблиць ліг, 
що показують або вибір майбутніх студентів, або загальну репутацію, в них оцінюються 
університети п'яти окремих країни і двох географічних регіонів 9. 

Аналіз таблиць ліг 
Виконавці 

Більшість таблиць ліг, що розглядаються у статті, готують журнали, газети чи 
видавництва10. З одного боку, це свідчить про їх наочність та прозорість, а з іншого — дає 
академічним діячам (та і всім іншим) привід сумніватися у їх методологічному та теоретичному 
підґрунті. Тому виконавці рейтингів взяли на себе завдання детально пояснювати методику, яку 
вони використовують, та заснувати консультативні органи, до яких вони звертаються у разі 
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потреби. Як приклад особливо вдалої співпраці пригадаємо рейтинг СНЕ/ Stern, що взяв усе 
краще з обох сфер: за його підготовку відповідає Центр із розвитку вищої освіти (СНЕ) — 
нскомерційна консультативна група, тоді ж щотижневий журнал Der Stern бере на себе 
маркетинг та розповсюдження. 

 
Таблиця 1. Проаналізовані таблиці ліг 
 
Укладач Назва Країна/регіон Мета 

Asiaweek* Asia’s Best Universities 
(Кращі університети Азії) Азія Відзначити кращих

TheCenter 

The Top American Research 
Universities 

(Кращі американські науково-
дослідницькі університети) 

США 
Визначити кращі 
науково-дослідні 
університети 

CHE/Stern 
CHE and stern Universitiy Rankings 

(Університетські рейтинги 
CHE/Stern) 

Німеччина 
Допомога 

випускникам шкіл 
обрати ВНЗ** 

Good Guides The Good Unuversities Guide 
(Довідник хороших університетів) Австралія Вибір студентів 

The Guardian Guide to Unuversities (Довідник 
університетів) Велика Британія Вибір студентів 

Maclean’s Unuversities Rankings (Рейтинги 
університетів) Канада Вибір студентів 

Melbourne Institute 

Melbourne Institute Index of the 
International Standing of Australian 
Universities (Індекс міжнародної 

репутації австралійських 
університетів, підготовлений 
Мельбурнським інститутом) 

Австралія 

Міжнародна 
репутація 

австралійських 
університетів 

Perspektywy Table of University (Таблиця 
університетів) Польща Вибір студентів 

The Times Good University Guide***(Довідник 
хороших університетів) Велика Британія 

Вибір студентів із 
здібностями – 
швидше на 

викладення, ніж на 
дослідження 

U.S. News American’s Best Colleges (Кращі 
коледжі Америки) США Вибір студентів 

 
Таблиця 2. Укладачі таблиць ліг 

 

ЗМІ Некомерційна дослідницька 
організація Поєднання 

Asiaweek 
TheCenter 
CHE/Stern 

Good Guides 
The Guardian 

Maclean’s 
Melbourne Institute 

Perspektywy 
The Times 
U.S. News 

TheCenter 
Melbourne Institute 

CHE/Stern 

Джерело: автор. 
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Що ранжирувати — університети чи викладання окремих дисциплін? 
Жваві суперечки ведуться навколо того, що саме потрібно оцінювати: університети в цілому чи 

викладання окремих дисциплін? З одного боку, студенти вступають на конкретний факультет, а не в 
університет у цілому, і в кожному конкретному університеті якість викладання різних дисципліну не 
однакова, тому узагальнення за факультетами може призвести до спотворення загального уявлення 
про якість університету. З іншого боку, відмінності в рівні якості викладання окремих дисциплін 
постійно зменшуються, особливо у кращих університетах; розглядаючи різні університети, студенти не 
завжди чітко уявляють, який предмет цікавить їх найбільше; крім того, безсумнівно, не можна 
заперечувати наявність певного «ефекту бренда університету в цілому (Toutkoushian et al., 1998). Певна 
річ, ведеться активна діяльність зі збору й аналізу даних з окремих дисциплін, значна увага 
приділяється питанням надійності й достовірності цієї інформації. 

Більшість із досліджуваних таблиць ліг оцінюють університети в цілому, дві таблиці — як 
університети, так і окремі предмети, і одна (СНЕ/Stern) лише дисципліни. 

 
Таблиця 3. Таблиці ліг університетів та дисциплін 
 
Укладач Університет загалом За дмисциплінами І те, й інше 
Asiaweek •    
TheCenter •    
CHE/Stern  •   

Good Guides   •  
The Guardian   • * 

Maclean’s •    
Melbourne Institute •    

Perspektywy • **   
The Times •    
U.S. News •    
 

Рейтинги чи групи? 
Рейтинги як метод представлення результатів оцінки часто піддаються критиці на тій 

підставі, що незначні відмінності у балах між окремими університетами чи дисциплінами 
часто зумовлені не фактичною різницею в якості, а швидше за все статистичними похибками 
(див., наприклад: Сlarke, 2002; Мerisotis, 2002). Внаслідок цього в деяких таблицях ліг 
університети об'єднуються у групи (наприклад, вища, середня, нижча), усередині яких 
елементи перераховуються за алфавітом. 

 
Таблиця 4. Представлення результатів у вигляді рейтингів чи груп 
 

Укладач Рейтинги Групт 
Asiaweek •   
TheCenter •   
CHE/Stern  •  

Good Guides  •  
The Guardian •   

Maclean’s •   
Melbourne Institute •   

Perspektywy •   
The Times •   
U.S. News •   

Джерело: автор. 
 
Таке вирішення питання не позбавлене певних методологічних труднощів. Розрізнення 

груп також проводиться досить довільно, відповідно, знову постає питання про фактичні 
відмінності: найгірший університет (предмет) у вищій групі може практично не відрізнятися 
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від найкращого у наступній. Крім того, групування є менш коректним, ніж ранжнрування. 
Можливим вирішенням проблеми може стати рейтинг, у якому наводяться детальні 
пояснення про те, наскільки різниця у балах відображає справжні статистичні відмінності. 

Усі таблиці ліг, які аналізувалися, ранжирують університети (за винятком двох, що 
об'єднують їх у групи). 

 
Присвоєння вагових коефіцієнтів 
Ще одним слабким місцем університетських таблиць ліг, окрім власне рейтингів, 

є присвоєння вагових коефіцієнтів різним показникам оцінки (NORC, 1997; Ессles, 
2002; Саггісо, 1997; Сlarке, 2002). Найчастіше доводиться чути, що вагові коефіцієнти 
визначаються суб'єктивно і безпідставча  но, без будь-яких теоретичних чи емпіричних 
обгрунтувань. 

Складність, зрозуміло, полягає передусім в тому, що без присвоєння ваг неможливо 
отримати результати, оскільки для розрахунку підсумкових рейтингів чи визначення груп 
необхідно комбінувати окремі показники. Можливим вирішенням може стати оцінка 
університетів чи предметів окремо за  кожним показником, як ще робить Good Guides 11. 
Інший підхід, який застосовує СНЕ/Stern12 , полягає у тому, що користувач сам визначає 
вагові коефіцієнти. У Мельбурнському інституті пішли іншим шляхом — укладачі 
рейтингів вивчають, які вагові коефіцієнти застосовують інші дослідники 13. 

 
Табяиия 5. Присвоєння вагових коефіцієнтів показникам 
 
Виконавець Значення присвоюється Значення не присвоюється 

Asiaweek •   
TheCenter •   
CHE/Stern  • * 

Good Guides  • ** 
The Guardian •   

Maclean’s •   
Melbourne Institute •   

Perspektywy •   
The Times •   
U.S. News •   

 
*Наподяться приклади із використанням п'яти «ключових показників» (ймовірно, що їм присвоюються 

однакові вагові коефіцієнти). 
**Оцінювання університетів проводиться за 17 категоріями, яким не присвоюються вагові коефіцієнти. Для 

категорій, які включають більше, ніж один показник, розподіл ваг не пояснюється. 
Джерело: автор. 
 
Показники 
Десять таблиць ліг враховують 72 різних показники, згрупованих у сім ширших 

категорій: «Якість академічного персоналу/викладачів», «Рівень знань вступників, якість 
навчальних програм, якість аспірантських програм», «Ресурси, думки зацікавлених осіб» та ін. 
Деякі з показників використовуються вкількох таблицях, значна частина — унікальні. Але 
жоден з них не ввійшов доасіх десяти табелів. Показник «Оцінка на державних вступних 
іспитах / успішність у старших класах» (у категорії «Рівень знань вступників») зустрічається у 
восьми таблицях із десяти. 

Усі десять таблиць ліг у категорії «Якість академічного персоналу» містять хоча б 
один показник. Три з десяти (The Guardian, Perspektywy і U.S. News) ніяк не враховують 
результати дослідницької діяльності, ще три {СНЕ/Stern, The Guardian та TheTimes) не 
мають показника престижності викладацького складу. Сім з десяти (за винятком The Goog 
Universities Guide, The Guardian і The Times) не оцінюють якість викладання, хоча СНЕ/Stern 
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вивчає думки студентів з цього приводу 14. Лише одна схема — The Goog Universities Guide 
містить принаймні по одному показнику для кожної з трьох субкатегорій категорій 
«Якість академічного персоналу», а саме: науково-дослідницька діяльність, престиж та 
якість викладання. і 

 
Таблиця 6. Категорії показників 
 

Виконавець 
Якість 

академічного 
персоналу 

Рівень 
знань 

вступників 

Якість 
програм 

отримання 
диплома 

Якість 
аспірантських 

програм 
Ресурси 

Думки 
зацікавлених 

осіб 
Інше 

Asiaweek •  •    •  •  •  
TheCenter •  •   •  •    
CHE/Stern •   •  •  •  •  •  

Good 
Guides •   •    •  •  

The 
Guardian •  •  •   •    

Maclean’s •  •  •  •  •  •  •  
Melbourne 

Institute •  •  •  •  •  •   

Perspektywy •  •  •  •  •  •  •  
The Times •  •  •   •    
U.S. News •  •  •   •  •  •  

 
 
Таблиця 7. Використовувані показники якості академічного персоналу 

 

Виконавець Наукові 
дослідження Престиж Викладання 

Asiaweek •  •   
TheCenter •  •   
CHE/Stern •  •   

Good Guides •   •  
The Guardian  •  •  

Maclean’s •    
Melbourne Institute •  •   

Perspektywy  •   
The Times •   •  
U.S. News  •   

 
Джерело: автор. 
 

Такі розбіжності частково пояснюються різними завданнями рейтингів. Наприклад, 
ТheCenter насамперед сфокусований на дослідницькій діяльності, тому, очевидно, не бачить 
потреби оцінювати якість викладання. Рейтинг ТНе Guardian, навпаки, однозначно 
орієнтований на викладання і, відповідно, не містить показників якості дослідницької 
діяльності. Проте фахівці СНЕ/Stern вважають, що висока якість досліджень однозначно 
свідчить про аналогічний рівень викладання (Federkeil, 2002). Тому показник 
прибутковості наукових досліджень до цього рейтингу включений разом з думкою студентів 
про якість викладання. Збір незалежних, об'єктивних даних про якість викладання вимагає 
значних матеріальних, трудових і часових витрат. Так, наприклад, у Великій Британії 
значна частина бюджету вищої освіти витрачається на оцінювання науково-дослідної 
діяльності, у рамках якої оцінюється якість викладання кожного предмета в кожному 
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університеті. Не такий складний, і, відповідно, не такий надійний, спосіб оцінювання якості 
викладання полягає в опитуванні випускників. Цей спосіб використовують Good Guites та 
СHЕ/Stern. Інтернет значною мірою полегшив збір даних за такими ч:оказниками, як 
чисельність публікацій, цитованість та членство в різних академіях. Викликає здивування той 
факт, що ці показники не дуже активно використовуються у таблицях ліг15. Так само не 
важко отримати Інформацію за дослідницькими грантами і прибутковістю наукових 
досліджень — університети, безумовно, детально фіксують ці цифри, тим більше, що половина 
схем, які розглядаються, не містять цих показників. 

Рівень знань вступників 
У різних таблицях до цієї категорії входять такі показники: 
1) оцінка на державних вступних іспитах / успішність у старших класах; 
2) мінімальний прохідний бал при вступі; 
3) рівень прийому до університету / потреба в місцях; 
4) географічна розкиданість. 
Жваві суперечки викликає коректність використання параметрів прийому студентів 

(Сlarke, 2002; Еccles, 2002), зокрема оцінок на вступних іспитах. Ці показники є 
характеристиками вкладу (на відміну від характеристик результатів) і не залежать від якості 
університету. Концепція Масlеап's виходить із того, що навколо більш здібних студентів 
створюється сприятливіше навчальне середовище. Противники такого підходу вважають, що 
це твердження не підкріплене результатами досліджень. До того ж, на їхню думку, 
використання цього показника є елітаристським — студенти, які краще склали іспити, 
потрапляють у сприятливіші умови. Окрім того, школи відрізняються за якістю освіти, 
відповідно, високі оцінки, отримані на випускних іспитах, не завжди свідчать про здібності 
та знання студентів. 

Однак ці показники досить популярні. У табелі СНЕ/Stern не використовують 
жодного критерію з цієї категорії і лише тому, що німецькі університети не мають права 
самостійно відбирати студентів (ре^егкеіі, 2002, р. 394). Фактично, показник «Оцінка на 
вступних іспитах» зустрічається майже в усіх десяти таблицях..  

Якість програм отримання диплома 
Використовуються такі показники: 
1) класифікація ступенів (із відзнакою тощо); 
2) державні академічні нагороди, отримані студентами; 
3) випускники, які продовжують навчання у докторантурі тощо; 
4) рівень закінчення/відсіву/затримки закінчення; 
5) середня заробітна плата серед початківців; 
5) контакти студентів із викладачами; 
6) взаємодія студентів; 
7) інші додаткові показники. 
Дивно, але три таблиці (Аziaweek, ТheCenter, Рerspektywy) взагалі не містять 

показників цієї категорії. Можна вважати, що якість викладання (показник, що 
використовується The Guardian фактично відображає якість дипломних програм. Більше 
того, дві таблиці (СНЕ/Stern і МеlЬоиrne Іnstitute) оцінюють програми отримання дипломів зі 
слів студентів, що є доволі суб'єктивним показником. Таблиця АзІашеек містить критерій 
рівня прийому студентів (іноді його називають «рівнем продуктивності» університету), 
який може слугувати показником якості програм отримання диплома. Дві Інші таблиці — 
СНЕ/Stern  і Рerspektywу — не зорієнтовані на вибір студентів. У будь-якому випадку, 
вважається, що навіть науково-дослідницькі університети мають звертати увагу на якість 
своїх дипломних програм. 

У цій категорії найбільш популярним показником є рівень закінчення/відсіву/затримки 
закінчення. Чотири таблиці містять хоча б один із цих показників 

Якість аспірантських програм 
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У цій категорії таблиці використовують такі показники: 1) присвоювані ступені 
магістра /доктора; 2)іноземні студенти; 

3) рівень складання/нескладання на професійних іспитах; 
4) підготовка до кар'єри. 
Оскільки більшість таблиць орієнтована на майбутніх студентів, не викликає здивування 

той факт, що лише кілька з них враховують показники якості аспірантських програм. Можна 
заперечити, що саме високоякісні аспірантські програми привертають увагу кваліфікованих 
викладачів; щоб виправити цей недолік, достатньо включити параметр, який характеризує 
рівень викладацького складу. Крім того, існує думка, що хороші аспірантські програми 
сприяють підвищенню загального академічного рівня університету, що, безсумнівно, 
позитивно позначається на якості дипломних програм, але ця думка не підтверджена 
достатньою аналітичною і дослідницькою роботою. 

Показники якості аспірантських програм використовуються у п'яти таблицях, дві з 
яких — ТheCenter та МеlЬоиrne Іnstitute — не зорієнтовані насамперед на вибір студентів. 

Ресурси: підтримка студентів і викладачів 
До цієї категорії належить найбільша кількість показників. Найменше і (лише два) 

містять таблиці ТheCenter та МеlЬоиrne Іnstitute, тоді як таблиця СНЕ/Stern оцінює ресурси 
за 20 показниками, тобто розходження досить значні. Жоден із показників не 
використовується в усіх десяти таблицях. Найчастіше трапляється показник 
«Співвідношення чисельності студентів/викладачів» — у семи таблицях, показник 
«Всього затрат на одного студента» — у п'яти. 

Загалом укладачі таблиць дотримуються різних поглядів на те, за якими показниками 
слід оцінювати ресурси. Наприклад, деякі схеми, зокрема Масlean’s, досить детально 
характеризують бібліотеки — за обсягом, бюджетом і частотою оновлення; інші (ТheCenter, 
Good Guides, The Guardian, МеlЬоиrne Іnstitute та U.S News) взагалі ігнорують стан бібліотек. 
Таблиці Azaaweek та Реrspektywу містять два показники щодо комп'ютерів/Інформаційних 
технологій, ще три таблиці — по одному такому параметру. Навіть на рівні субкатсгорій між 
таблицями існують значні відмінності у підборі показників; жоден набір характеристик не 
повторюється. Усі таблиці, за винятком ТheCenter, містять хоча б один показник 
академічної підтримки студентів. 

 
Таблиця 8. Показники оцінки ресурсів 
 

Виконавець Бібліотека Інформаційні технології 
Факультети 

/інфраструктури 

Академічна 
підтримка 
студентів 

Неакадемічна 
підтримка 
студентів 

Всього затрат 
на одного 
студента 

Підтримка 
персоналу 

Asiaweek •  •   •   •  •  
TheCenter       •  
CHE/Stern •  •  •  •  •   •  

Good 
Guides    •     

The 
Guardian    •   •   

Maclean’s    •   •   
Melbourne 

Institute    •   •   

Perspektywy •  •  •  •  •    
The Times •  •  •  •     
U.S. News    •   •  •  

            

 
Ці розходження у кількості та типах використання показників оцінки ресурсів, 

очевидно, до певної міри відображають розходження між системами та культурами вищої 
освіти, а також рівень доступності та достовірності даних. Так, в університетах країн Азії до 
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уявлення про досконалість традиційно не входять неакадемічні студентські ресурси, і 
відповідно, таблиця Aziaweek не містить показників цієї категорії. Показник «Співвідношення 
чисельності місць/ студентів», який використовує Реrspektywy, у більшості систем є 
несуттєвим для академічної якості. Можна припустити, що відмінності між університетами у 
таких ресурсах, як факультет/інфраструктура та академічна підтримка студентів швидше за 
все виявляться більш вагомими у Німеччині, ніж, наприклад. у Канаді чи Австралії. 

Особливу проблему становлять достовірність та доступність даних (Ессіев, 2002). При 
підборі даних окремі університети нерідко по-різному розуміють одні й ті самі терміни, і 
відстежити це досить складно. Завдання Аziaweek ускладнюється необхідністю 
опрацьовувати інформацію, отриману з різній країн. До того ж потрібні цифри взагалі не 
завжди можна отримати. 

Думки зацікавлених осіб 
Ця категорія, очевидно, значною мірою перегукується з іншими — зацікавлені особи 

можуть висловлювати свою думку щодо якості викладання, престижу викладацького складу, 
якості дипломних та аспірантських програм і т. ін. Сім таблиць Із десяти враховують думки 
зацікавлених осіб. Найчастіше це академічні діячі, керівники університетів або декани 
факультетів. Їхні думки враховують при підготовці п'яти таблиць. Укладачі трьох таблиць 
опитують роботодавців, трьох інших — студентів. Ніхто з укладачів не проводить 
опитування всіх трьох груп респондентів. 

Опитування думок проводять по-різному. Наприклад, академіків просяті оцінити 
кожен університет за окремою шкалою або випускникам пропонують заповнити анкети. 
СНЕ/Stern підійшов до проблеми творчо: професорів запитують, куди вони хотіли б 
відправити на навчання своїх дітей. 

Головна проблема при врахуванні думок академічних діячів і роботодавців, яким 
пропонують оцінити велику кількість університетів чи кафедр, полягає у тому, що 
респонденти не завжди добре знайомі з кожним ВНЗ чи підрозділом, тому їхні думки 
визначаються чинниками, що відрязняються від критеріїв оцінювання Jacobs, 1999; 
Тoutkoushain et al., 1998). 

Інші категорії 
До шести попередніх категорій не увійшли такі показники: 1) частка викладачів, які 

працюють на повну ставку; 
2) навчальні курси дипломних програм, в яких працюють професори, які 

мають постійний контракт; 
3) рівень знань випускників; 
4) чисельність/відсоток аспірантів; 
5) різноманітність контингенту студентів (не географічного характеру); 
6) необхідне число курсів; 
7) чисельність навчальної групи; 
8) гнучкість доступу; 
9) наявність усіх служб побутової підтримки; 
10)термін отримання ступеня; 
11) вартість проживання/загальна інформація про населений пункт. 
У більшості таблиць виявилось не так багато показників, які не можна віднести до 

однієї з шести категорій. їх число суттєве лише у таблиці Good Guites - 7 з 26, що частково 
пояснюється специфічною спрямованістю цієї таблиці яка розрахована на те, щоб охопити 
не лише студентів з високою мотивацією тих, хто успішно навчається. Саме тому цей 
табель містить низку показників різноманітності студентського контингенту, і такі чинники, 
як гнучкість доступу, наявність служб побутової підтримки та вартість проживання. 

Появу «позакатегорійних» показників у деяких таблицях можна пояснити 
особливостями системи вищої освіти країни. Такий показник, як «Термін втримання 
ступеня», очевидно, доволі актуальний для Німеччини, де тривалість навчання може 
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змінюватись в межах до двох років залежно від ВНЗ (Federkeil, 2002). 
Низку показників цієї категорії можна побачити у кількох таблицях. Так, 

«Чисельність навчальної групи» використовують Maclean’s та U.S. News, 
«Чисельність/відсоток аспірантів» вміщені у таблицях Аziaweek і Рerspektywy, а «Вартість 
проживання/загальну інформація про населений пункт» враховують СНЕ/Stern та Good 
Guides. 

Кількість показників 
Кількість показників коливається у широких межах — від 6 (The Guardian) до 33 

(СНЕ/5tren)16 . Майже всі таблиці містять значну кількість показників оцінки ресурсів 
— ця категорія є найширшою фактично в усіх таблицях. Показники якості персоналу також 
досить численні. Це, мабуть, усі загальні риси, що стосуються чисельності 
використовуваних показників, які вдалось виявити. 

Вагові коефіцієнти 
Щодо величини вагових коефіцієнтів, присвоєних семи категоріям показників, 

можна виявити ті самі тенденції, що й для кількості показників. Загалом найбільші 
коефіцієнти присвоєні категоріям «якості академічного персоналу» та «ресурсів», до 
того ж перша з цих двох категорій, очевидно, є найважливішою для усіх таблиць. 

 
Таблиця 9. Кількість показників у кожній категорії 
 

Укладач 
Якість 

академічног
о персоналу 

Рівень 
знань 

вступникі
в 

Якість 
програми 
отриманнн
я диплому 

Якість 
аспірантськи
х програм 

Ресурс
и 

Думки 
зацікавлени

х осіб 

Інш
е 

Усьог
о 

Asiaweek 6 2 0 0 8 2 2 20 
TheCenter 4 1 0 1 3 0 0 9 
CHE/Stern 1 0 2 5 20 2 3 33 

Good 
Guides 5 3 3 0 7 1 7 26 

The 
Guardian 1 1 2 0 2 0 0 6 

Maclean’s 4 4 3 1 7 1 3 23 
Melbourne 

Institute 4 1 2 1 2 2 0 12 

Perspektyw
y 2 0,5 0 0,5 10 2 2 17 

The Times 2 1 3 0 3 0 0 9 
U.S. News 1 3 3 0 4 1 3 15 
Усього 30 16,5 18 8,5 66 11 20 170 

 
Таблиця 10. вагові коефіцієнти різних категорій, у % 
 

Укладач 
Якість 

академічного 
персоналу 

Рівень 
знань 

вступників 

Якість 
програми 

отриманння 
диплому 

Якість 
аспірантських 

програм 
Ресурси 

Думки 
зацікавлених 

осіб 
Інше 

Asiaweek 23 14 0 0 32 20 10 
TheCenter 33 11 11 11 33 0 0 

CHE/Stern Немає 
даних 

Немає 
даних 

Немає 
даних 

Немає 
даних 

Немає 
даних 

Немає 
даних 

Немає 
даних 

Good 
Guides 

Немає 
даних 

Немає 
даних 

Немає 
даних 

Немає 
даних 

Немає 
даних 

Немає 
даних 

Немає 
даних 

The 
Guardian 40 10 15 0 20 0 15 
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Maclean’s 17 15 10 1 27 16 15 
Melbourne 

Institute 40 11 14 16 11 8 0 

Perspektywy 23 2,5 0 0 20 50 5 
The Times 37 9 27 0 27 0 0 
U.S. News 3 16 23 0 23 25 11 

 
Далеко не всі таблиці наслідують згадану вище закономірність. Наприклад, Реrspektywy та 

U.S News найбільший коефіцієнт присвоїли категорії «Думки зацікавлених осіб», а в таблиці 
МеlЬоиrnе Іпstitutе другий за величиною коефіцієнт відповідає категорії «Якість аспірантських 
програм». 

Якщо категорію «Якість академічного персоналу» поділити на субкатегорії «Результати 
досліджень», «Престиж» та «Викладання», то можна виявити значні відмінності між таблицями. Тhе 
Сиаrdian найбільшої ваги надає «Викладанню», Тhе Тітes поділяє її між трьома субкатегоріями, а в 
решті таблиць вагомішими є «Дослідження» та «Престиж». 

 
Таблиия 11. Розподіл вагових коефіцієнтів між субкатегоріями якості академічного персоналу, 

% 
 

Укладач Якість академічного персоналу: 
дослідження/престиж 

Якість академічного персоналу: 
викладання 

Asiaweek 23 0 
TheCenter 3 0 
CHE/Stern Немає даних Немає даних 

Good Guides Немає даних Немає даних 
The Guardian 0 40 

Maclean’s 17 0 
Melbourne Institute 40 0 

Perspektywy 23 0 
The Times 14 23 
U.S. News 3 0 
Джерело: автор. 
 
Крім того, спостерігаються деякі розходження щодо ваги, присвоєної думкам зацікавлених осіб 

— чи то академіків, роботодавців, чи власне студентів. 1 таблицях ТheCenter та The Times цієї 
категорії немає, відповідно, їй присвоєна вага 0 %. Найбільший коефіцієнт показники цієї категорії 
надано у таблиці Реrspektywyу — 50 %. Певною мірою це розходження показує розмежування 
між репутацією та фактичною якістю. Там, де предметом оцінювання є тільки фактична якість, 
немає потреби враховувати думки, які врешті-решт дають змогу оцінювати лише репутацію. З 
іншого боку, репутація повноцінним чинником оцінки якості університету чи дисципліни. 

Аналіз 
У результаті двадцятирічних зусиль зі створення університетських таблиць ліг було вироблено 

схеми, що грунтуються на схожих принципах і підходах в але значно відрізняються в деталях. 
Більшість таблиць ліг, які друкують ЗМІ, є рейтингами університетів, розрахованими з 
використанням вагових коефіцієнтів, введених авторами. Всі схеми розрахунку виходять із того, що 
якісп академічного персоналу,  загальний рівень здібностей студентів та ресураси значною мірою 
визначають рівень університету; розбіжності виявляються у менш важливих питаннях, таких як 
способи оцінювання досвідченості персоналу (із дослідницької діяльності чи із викладання) та підбір 
показників для оцінювання рівня матеріального забезпечення, тобто ресурсів. Крім того, автори всіх 
таблиць вважають за необхідне враховувати показники якості дипломних програм, хоча деякі з цих 
характеристик, наприклад, якість викладання, співвідношення чисельності студентів та персоналу і 
думки зацікавлених осіб, переходять у інші категорії. 

Із приводу важливості якості аспірантських програм розбіжність думок значно більша, і 
близько половини таблиць містять подібні показники. За винятком чотирьох схем, які з самого 
початку ставили ширші завдання, ніж просто допомога майбутнім студентам у виборі ВНЗ 
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{Аziaweekк, ТheCenter, Melbourne Institute, Рerspektywy), решта загалом схильні не враховувати 
програми аспірантури17. 

Із самого початку різні цілі окремих схем оцінювання, відмінності систем та культур вищої 
освіти, а також неоднакова достовірність та доступність даних пояснюють решту розбіжностей у 
таблицях. Іноді виникає думка, що окремі автори просто по-різному уявляють собі найкращі способи 
оцінки якості університетів. 

Нижче наведений приклад таблиці ліг, яка поєднує у собі всі десять таблиць, 
проаналізованих автором (табл. 12). 

Висновок 
Університетські таблиці ліг дуже популярні серед студентів та їхніх батьків і поступово 

починають здобувати визнання серед академічних діячів як ефективний механізм оцінювання 
академічної якості та репутації. Дослухаючись до конструктивної критики, автори цих таблиць 
точніше формулюють свою мету, удосконалюють методику, активніше звертаються за допомогою 
до консультативних структур. Окрім того, університетам та урядовим органам, довелось докласти 
чимало зусиль, щоб підвищити якість і достовірність зібраних ними даних про вищу освіту. 

Рейтинги вперше з'явились у США і поширилися в Європі та азіатсько-тихоокеанських 
країнах. У наш час вони проникають і в такі країни та регіони, як Росія, Латинська Америка, 
Нігерія та ін. 

Все частіше користувачі таблиць ліг мають можливість через Інтернет самостійно 
визначати найбільш цікаві для себе показники і присвоювати їм певне значення чи 
пріоритетність. Такий підхід є вдалим вирішенням двох проблем, що найбільш критикуються, — 
суб'єктивного та довільного характеру вагових коефіцієнтів та обмеженості цільової групи, на яку 
орієнтований певний рейтинг. 

Ще одна виразна тенденція полягає у появі глобальних рейтингів університетів. Перші такі 
рейтинги уже складені Шанхайським університетом Siao Tong18 та Додатком із вищої освіти до газети 
“Таймс” 19. в міру того, як загострюється міжнародна конкуренція університетів, у студентів та викладачів різних країн 
виробляється єдиний міжнародний погляд на те, яким має бути високоякісний університет, подібне починання стає не 
лише можливим, а й необхідним. 

 

Категорія Кількість 
показників 

Значення 
(у %) Показник 

Кількість таблиць 
(із 8), у яких 
міститься цей 
показник 

Академічні ступені персоналу 5 
Дохід від досліджень 5 Якість академічного 

персоналу 3 27 
Якість викладання 3 

Оцінка на державних іспитах/ 
успішність у старших класах 8 Рівень знань 

вступників 2 11 Рівень прийому до 
університету/потреба в місцях 3 

Рівень закінчення/відсіву/затримки 4 Якість навчальних 
програм 2 14 Рівень безробітття серед випускників 3 

Якість програм 
аспірантури 1 4 Присвоєні ступені доктора і магістра 3 

Відношення чисельності студентів та 
викладачів 7 

Загальні витрати на одного студента 5 
Щорічні пожертвування 4 

Ресурси 5* 24 

Бібіліотека - обсяг 3 
   Бібліотека - затрати 3 

Думки зацікавлених 
осіб 1 (академіки) 15 Академіки, яких просять оцінити 

університети за визначеною шкалою 6*** 

Розмір навчальної групи 2 
Інше 2 7 Вартість прожиття/загальна 

інформація про населений пункт 2 

Всього 16** 100**** х х 
 
* Середнє значення без урахування таблиці CHE/Stern, яка у цій категорії має 20 показників, що остаточно 
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виходить за загальні межі. 
** Фактично підсумкове значення становить17, якщо враховувати категорію ресурсів CHE/Stern. 
*** Це питання є у чотирьох таблицях із п’яти. 
**** У зв’язку із округленнями суми значень у відсотках (фактично становить 102) 

Переклад К.М.Кулініч 
 
Бібіліографія 

BOWDEN, R. «Fantasy Higher Education: University and College League Tables», Quality in 
Higher Education 6 1 2000. CARRICO, C.S., HOGAN, S.M., DYSON, R.G., and 
ATHANASSOPOULOS, A.D.  «Data Envelopment Analysis and University Selection», The 
I ]tmd of the Operations Research Society, 48 12 (1997): 1163-1177. CARTER, T. «Rankled 
by te Ranking», ABA journal, 84 (1998): 46-53. CLARKE, M. «Some Guidelines for 
Academic hality Rankings». Higher Education in Europe 27 4 (2002): 443-460. CLARKE. M. 
«Weighing Things up: A Closer Look at the U.S. Neuis & World Report Ranking Formulas», 
College and  University journal 79 3 (2004): 3-9. COHEN, D. «Magazine's Rankings of Asian 
Universities Ait Popular with Readers, not Academics», The Chronicle of Higher Education. 45 
36 (1999): AS1. CRISSEY, M. «Changes in Annual College Guides Fail to Quell Criticisms on 
Their Validity», I Tie Chronicle of Higher Education, 44 2 (1997): A67. ECCLES, C, «The 
Use of University Rankings in the United  Kingdom»,  Higher Education  in  Europe  27  4  
(2002):  423-432. FEDERKEIL, G. «Some Aspects of Ranking Methodology — The CHE-
Ranking of German Universities», Higher Education  in Europe  27  4  (2002):  389-398.  
FILINOV,  KB.,  ami RUCHKINA, S. «The Ranking of Higher Education in Russia: Some 
Methodological Problems», Higher Education in Europe 27 4 (2002): 407-422. GATER, D.S. A 
review of measures used in I VS. News & World Report's 'America's Best Colleges'. Occasional 
paper. The Lombard) Programme en Measuring University Performance, TheCenter, University 
of Florida, 2002. GOLDSTEIN, H., and SPE1GELHALTER. D.J.  «League Tables and Their 
Limitations: Statistical Issues in Comparisons of Institutional Performance», Jiiurnii/ of the Royal 
Statistical Society Series A: Statistics biSocieiy. 159 3 (1996): 385-409. GORMLEY JR., W.T., 
and WEIMAR, D.L. OrganisaJionaf Report Cards. Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1999. JACOBS, D.  «Ascription of Produttivilyi* The Determinants iif Departmental Success 
in ihe NRC Quality Ratings», Social hints Research, 28 2: (1999): 228-239. JOBBINS, D. «The 
Times/The Times Higher Education Supplemenl — League Tables in Britain: An Insider's View», 
Higher Education in Europe 27 4 J2002): 383-389. KERSTEN, G. «Grading on the Curve: 
College Ratings and Rankings», Points o/Re/erence, 2000. (Retrieved March 2005, from 
<http://'j™w.sls.lib.il.us/rt}ferenff/por/fcatures/ W/collrank.html>. KOZMINSKI, A, and 
SADLAK, J. Report of the meeting,  'Statistical Indicators ior the Quality Assessment of 
Higher/Tertiary Education Institutions — The Methodologies of Ranking and League Tables'. 
Warsaw, Poland, 13-15 June 2002. LEDESMA, J.R. «Latin America: A Different Reality», 
Higher Education in Europe 27 4 (2002): 467-474. MALLETTE. « B,l. «Money Maga/jne, U.S. 
News & World Report, and Steve Martin: What Do They Have in  a Common?», New 
Directions for Institutional Research, 88 (1995): 31-44. MCGUIRE, M.C. 'Validity Issues for 
Reputational Studies», New Directions for Institutional Research, 88 (1995): S> 45-60. 
MERISOTIS, J.P. «Summary Report of the Invitational Ruundlable on Statistical Indicators R for 
the Quality Assessment o[ Higher/Tertiary Education Institutions: Ranking and League Table  

Methodologies», Higher Education In Europe 27 4 (2002): 475-480. NATIONAL 
OPINION RESEARCH CENTER (NORC). A Review of the Methodology for the U.S. News 
and World Report's Rankings oj Undergraduate Colleges and Universities, 1997. Retrieved August 
2004, from <http://www.wasliingtonmonlhly.com/fealures/2000/norc.html>. PRO VAN, 
D., and ABERCROMBY, K. «University League Tables and Rankings: A Critical Analysis», 
CHEMS paper no. 30, December 2000. SIWINSK!, W. «Perspektywy — Ten Years of 
Rankings», Higher Education in Europe 27 4 (2002): 399-406. TOUTKOUSHIAN, R.K., 
DUNDAR. H.. and BECKER, W.E. «The National Research Council Graduate Program 



 

 715 

Ratings: What Are The> Measuring?». The Review oj Higher Education. 21 4 (1998): 427-
443. VAN LEEUWEN. T.N.. MOED, H.F., TIJSSEN, R.J.W., VISSER. M.S.. and VAN 
RAAN. A.F.J. «Languagt Biases in the Coverage of the Science Citation Index and Its 
Consequences for International Comparisons of National Research Performance», Scien/omelrics 51 
1 (2001): 335-346. VAN RAAN. A.F.J. Fatal Attraction: Ranking of Universities by Bibliomctrit: 
Methods. Centre for Science and Technology Studies, Leiden University. 2004. YONEZAWA, 
A., NAKATSUI, I., and KOBAYASH1, T. «University Rankings in Japan», Higher 
Education in Europe 27 4 (2002): 373-382. 

 
1 Автор висловлює подяку Россу Вільямсу за безцінні поради під час вироблення 

концеції  статті та коментарі до її перших варіантів, а також декану Гудмену, який не лише 
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3 Див.: < http://www.cepes.ro/hed/meetings/warsaw.htm > 
4 Горлі і Веймар (1999) називають опубліковані порівняльні оцінки університетів 
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5 Декани, незадоволекі низькими оцінками, які факультетн і школи права отримали у 

рейтингу U.S News and World Report, почали активну антирейтннгову компанію (Сarter, 
1998). 

6 Д. Коен (1999) показує реакцію на університетські рейтинги у країнах Азії. Крім 
методологічних труднощів і загального опору академічного осередку однією з причин різкої 
критики стало використання окремими рейтингами слова «кращий». ВНЗ може бути кращим 
лише на чиюсь думку, у цьому разі, очевидно, студентів, тому некоректно стверджувати, 
що певне поєднання показників робить ВНЗ «кращим». 

7 U.S News & Report  
<http://www.usnews.com/usnews/edu/collegre/ranking/tankindex_brief/php> 

8 ЯК приклад можна пригадати: TheGourman Repor:Graduate Programmes 
(аспірантські та професійні програми У США); National Research Counsil (U.S.A.) 
(Державна рада з наукових досліджень США), Соттіttееfor the Study of Research-
Doctirate Programmes in the United States  (Комітет з оцінювання дослідницьких 
докторських програм у США); U.S. News and World Report. American’s Best Graduate 
Schools (Кращі американські аспірантські програми); Australian Finansial Review Boss 
(Програми МВА в Австралії); B-School Net (Інтернет-сайт, на якому друкується рейтинг 
бізнес-шкіл і програм МВА у Німеччині), Canadian Business (канадські програми 
МВА); Financial Times (програми МВА у різних країнах світу); Маrr/ Kirkwood Side by 
SideComparison of international Busuness School Rankings (Порівняння рейтингу 
міжнародних шкіл бізнесу); МВА Ranking-Защкярушь Universuty (50 кращих бізнес-шкіл 
світу); New Zealand Performance-Based research Fund(PBRF) (Науково-дослідницький фонд 
Нової Зеландії); Higher education and Research Oportunities (HERO) у Великій Британії 
(оцінювання накових досліджень, що проводиться чотирма органами фінансування вищої 
освіти Великої Британії) 

9Автор бере участь у підготовці Індексу. 
10 Для зручності  й  кращого розуміння  при  кожному  згадуванні  конкретної 

таблиці  ліг зазначається її укладач. 
* Публікація Аsiaweek припинилась у грудні 2001 р.; онлайнові архіви цього 

видання, у тому числі й таблиці ліг університетів, досі доступні. 
** Випускники шкіл — одна з категорій майбутніх студентів, до неї належать 

студенти, що вступають до університету безпосередньо із старших класі» школи. 
*** Цікавою є подібність назв таблиць Good Guides та The Times. 
*Рейтинг університетів ТНе Guardian включае єдиний показник — викладання. 
** Реrspektywyу також публікує «Рейтинг престижу спеціальностей», який відображає 
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думку роботодавців і молодих професорів.  
« Деякі показники описуються кількома факторами, і немає ніяких пояснень відносно 

того, які вагові косфіцієнти присвоєно цим факторам. 
12 CHE/Stern також публікує “вибрані результати”: обирає п’ять показників (яким, 

імовірно, привоюються однакові ваги) і складаєтьсярейтинг. 
13 Проводиться опитування керівників ВНЗ за межами Австралії, а також деканів 

австралійських університетів. 
14 Опитування автор відносить до категорії “Думка зацікавлених осіб” 
15 Використання даних Інституту наукової інформації та показників цитованості 

вимагає обережності. А. Ван Раан (2004) описує різні проблеми, пов'язані з їх 
використанням. Ван Лувет та ін. (2001) доводять, що частота звертання до англомовних 
статей вища, ніж до робіт. « написаних іншими мовами, У результаті цього університет, що 
публікує більшу частину робіт не і англійською мовою, відразу потрапляє до нисприятливої 
ситуації з двох причин: по-перше, через те, що в ці переліки внесено менше не англомовних 
журналів, а по-друге, неангломовні статті, навіть опубліковані у внесених до переліків 
журналах, рідше цитуються. 

16 Для кожної дисципліни є спій власний набір показників; у автора, наприклад, 
вийшло близько 25 показників на дисципліну. Проте цо число, без сумніву, знаходиться у 
перхній истині шкали. 

17 Таблиця Аsiaweek також не містить показників якості аспірантських програм. 
18 Детальніший про цей найважливіший університет Китаю 
див.:<http://www.sjlu.edu.cn/www/english/> 

19 Див. Детальніше про ці рейтинги: Джоббінс Д. Вихід на глобальну арену: 
погляд преси // Вища школа. — 2006. —№ 3. — C. 68; Лю, ян Кай, Чень Інь. 
Академічний рейтинг університетів світу // вища школа. — 2006, — № 5-6. — C. 67—
77. 
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