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Вадима Трюхана призначено Послом з особливих доручень МЗС України
Новина так новина!

За порівняно короткий термін
для кар’єрного зросту в дипломатії Вадим Трюхан, випускник
нашого інституту (1997 р. МВ,
арабське відділення), досяг хороших вершин: 1 червня 2010
року його призначено Послом з
особливих доручень МЗС України.
Вадим займатиметься Близькосхідним напрямом.
Це перше призначення на
посаду посла серед наших випускників і, сподіваємося, не
останнє.
Вітаємо Вадима з високою дипломатичною посадою і
бажаємо енергії і натхнення на плідну працю на економічно важливому для України Близькосхідному напрямку.

Із січня 2008 року Вадим працював у Секретаріаті Кабінету Міністрів заступником керівника служби Віцепрем’єр міністра України Григорія Немирі, а з вересня
2008 року і до останнього часу Вадим організовував і
очолював Координаційне бюро європейської та євроатлантичної інтеграції.
До цього кілька років займався дипломатичною роботою на європейському напрямку в структурі МЗС України
і за кордоном, був начальником відділу з питань співробітництва у галузі юстиції та внутрішніх справ Департаменту Європейського Союзу, заступником директора
цього департаменту МЗС України, потім в Секретаріаті
Президента України заступником керівника Департаменту європейської та євроатлантичної інтеграції.
21 серпня 2009 року Вадима Валерійовича, “за сумлінну
працю, вагомий особистий внесок у забезпечення роботи
Секретаріату Кабінету Міністрів України та високий професіоналізм” нагороджено Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України, з врученням медалі.

Перші кроки в науці
Наш інститут готує спеціалістів міжнародного напрямку, які зможуть гідно представляти свою країну
та своє місто. Незважаючи на те, що ми поглиблено
вивчаємо економічні відносини, нам випала можливість спробувати себе правниками-початківцями. Завдяки ініциативі та активній допомозі доцента кафедри міжнародних відносин Войціховського А.В. ми
взяли учать у наукових студентських конференціях.
Перша конференція відбулася 24 квітня 2010 р. у місті Суми. Конференція була присвячена актуальним
питанням сучасної науки і права. Кожна з учасниць
обрала тему, яка б відповідала нашим інтересам. Так,
Жидовцева О.Г. виступила з доповіддю про «Міжнародне та національне законодавство щодо захисту
прав і свобод людини в Україні». Захаренкова В.Є.:
«Захист прав людини в Україні з огляду на реалізацію
положень Європейської конвенції про захист прав людини й основних свобод», Бєляєва А.Ю. - «Становлення правової держави в Україні». Кожна готувалася до
виступу дуже сумлінно. Нам довелося звертатися до
багатьох наукових джерел і до міжнародних та націо-

нальних нормативно-правових актів з обраних тем.
Нас гостинно зустріли в Сумській філії Харківського національного університету внутрішніх справ,
де проходила конференція.
Друга конференція відбулася у м. Одесі 14-15
травня 2010 р. на тему «Верховенство права очима
правників-початківців». Доповідь Бєляєвої А.Ю. «Гендерна політика в Україні» викликала неабиякий
інтерес серед аудиторії. Борисова В.О. з темою
«Особливості здійснення митної політики» зайняла
почесне ІІІ місце у своїй секції. Що стосується Жидовцевої О.Г. - «Конституційний процес в Україні –
реалії сьогодення» та Захаренкової В.Є. - «Україна
ХХІ ст..: верховенство права чи верховенство закону?», були дуже цікавими і викликали жваву дискусію серед керівників секцій і в аудиторії.
Місто Одеса захопило нас з моменту прибуття і
ми досі вражені цієїю подорожжю. Висловилюємо
величезну подяку нашому наставникові - к.ю.н., доц.
Войціховському А.В., а також керівництву інституту
за створення сприятливих умов для наших поїздок.

Будь-який вищий навчальний заклад з метою розвитку наукових досліджень і висвітлення наукових
поглядів у студентів і молодих науковців проводить
студентські науково-практичні конференції. Я, як
викладач юридичних дисциплін, вирішив з’ясувати
рівень знань і бажання студентів пізнати деякі аспекти юридичної науки.
Першим моїм кроком був вибір студентів, які самі
виявлять бажання взяти участь у студентських наукових конференціях. Обрати таких студентів було
легко. Вони самі проявили ініциативу: Бєляєва А.Ю.,
Жидовцева О.Г., Захаренкова В.Є. і Борисова В.О.
Наступним кроком було обрання тем доповідей
студентами. Спільно зі студентами теми доповідей
були обрані з урахуванням їх актуальності в сучас-

ній юридичній науці. Кожен зі студентів готувався
до виступу дуже сумлінно. Було досліджено велику
кількість наукової літератури та міжнародні і національні нормативно-правові акти.
Наполегливість і натхнення, з яким виголошувалися промови, викликали серед учасників конференцій жваві дискусії.
Члени журі гідно оцінили моїх початківцівправників, а я радий за них, як колись радів сам за
себе, коли теж був початківцем на науковій ниві.
Жіночий «дисант» міжнародниць гідно презентував
себе серед правників України.
Хочеться висловити велику подяку активним студентам за гідну участь в конференціях і намаганні
пізнавати тонкощі юридичних наук.

Від Войціховського А.В.:
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Вітаємо наших вояжерів!
Доцент кафедри міжнародних відносин,
кандидат історичних
наук, випускниця нашого Інституту 2-го
випуску (1998 р.)
Шамраєва В. М.
17.05.2010 р. була нагороджена Харківською обласною державною адміністрацію стипендією ім. В.Н. Каразіна в галузі гуманітарних наук.
Щиро раді за нашого молодого науковця і викладача, і бажаємо Валентині Михайлівні подальших
успіхів!

Учасники конкурсу і члени журі

Поїздки наших студентів за кордон стали вже традиційним
явищем. Щойно повернувшись з Китаю, де проходили
двомісячний курс навчання у Ляонінському університеті, Роман
та Алевтина Погорєлови знову збирають валізи. Залишилося
лише скласти екзамени, одержати дипломи бакалаврів. І - в
Індонезію.
18.05.2010 р. студенти 4-го курсу Роман і Алевтина та Міняйло
Марія успішно пройшли відбір на Гранти для навчання за програмою Дармасісва,
яка спонсорується Урядом Республіки Індонезія. Студенти візьмуть участь в освітній
програмі вивчення індонезійської мови в Університеті в м. Бандунг протягом одного
академічного навчального року.
Це вже четвертий «десант» в Індонезію від нашого Інституту.
Спасибі Міністерствові закордонних справ Республіки Індонезія за таку високу
оцінку знань наших студентів.

Конкурс промов
Перше місце зайняла студентка 3-го
курсу Кизило Анастасія, друге місце
– її однокурсниця
Тарасенко Тетяна.
Постійним
читачам нашої газети ці
прізвища знайомі:
дівчата два роки поспіль брали участь
у конкурсі з україн-Кизило Анастасія

27 травня 2010 р. в нашому Інституті відбувся міський конкурс промов
серед студентів, які вивчають японську
мову. Участь в ньому взяли 8 студентів
ської мови ім. Пе1-4-х курсів. Якщо переглянути лише
тра Яцика і займали
назви тем цих промов, то можна зротам призові місця.
бити висновок, що наші студенти не
Третє місце посіла
лише володіють японською мовою,
також третьокурсниале й обізнані в різних галузях знань.
ця Ірина Стельмах.
А теми були наступні: «Ендорфін»,
Переможиця сьогод«Риба - вбивця», «Вплив якості повінішнього конкурсу
тря на організм людини», «Група кро- Тарасенко Тетяна Анастасія
Кизило
ві», «Психологічні хитрощі реклами»,
буде
відстоювати
«Вулкани», «Чому учні не люблять
честь нашого заклашколу?», «Родина в Японії і в Україні». ду у вересні цього року на щорічноКожному учасникові було відведено 5 му конкурсі промов
хвилин на промову, потім вони відпо- з японської мови у
відали на запитання членів журі.
Києві.
З привітанням та побажаннями успіУсі учасники отриху виступила ректор Інституту Юрчен- мали заохочувальні
ко Лідія Павлівна. Членами журі були: призи від кафедри і
Локшина Юлія Григорівна, Жук Тама- Інституту.
ра Володимирівна – старші викладачі
Наприкінці заходу,
кафедри східних і європейських мов поза конкурсом, винашого Інституту та Малахова Юлія ступила переможиця
Володимирівна – доцент кафедри схід- 14 Всеукраїнського Ірина Стельмах
них мов ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. Але конкурсу промов з
всі вони - випускниці різних років на- японської мови Марія Лахоніна із пошого навчального закладу.
казовою промовою «Давайте берегти
Під час виступу студенти проде- свій внутрішній світ». Аналіз цього вимонстрували чудові знання японської ступу зробила старший викладач Локмови, володіння основними навичками шина Ю.Г.
ораторського мистецтва, знання ідіом,
Із заключним словом виступив заособливостей граматики середнього відувач кафедрою східних і європейрівня складності.
ських мов, професор Шкловський Ілля
Над номером працювали: Юдіна Я.В.,
Савченко О.А., Локшина Ю.Г.,
Шкловський І.Г., Оржеховська А-І. Р.,
Захаренкова В.Є.

Григорович. Наводимо його промову
повністю, тому що ця інформація потрібна і корисна не лише для студентів
японського відділення. Наводимо мовою оригіналу:
“Добрый день, дорогие друзья!
Добрый день, уважаемые коллеги! Я
имею в виду не только преподавателей,
но и студентов тоже, поскольку я сам –
вечный студент, все время что-то новое
осваиваю и всем рекомендую следовать такому подходу, без которого активная высокоинтеллектуальная жизнь
невозможна. Обращаю ваше внимание
на три следующих тезиса:
1. Психологи говорят, что мысль рождается в подсознании и чтобы извлечь
ее - необходимо облечь ее в форму
специально организованных слов, т.е.
в речь. В этом аспекте настоящий конкурс – великолепная школа для шлифовки языка, близкая к деятельности
ювелиров, которые алмаз превращают
в бриллиант.
2. Поскольку интеллект – это способность думать, память и интуиция, т.е.
качества, необходимые каждому, кто
своим интеллектуальным трудом стремится достичь чего-то в этой жизни, то
опять же данный конкурс – прекрасный
шанс, чтобы попытаться познать себя и
раскрыть способности в этом плане.
3. Конкурс – это же ведь соревнование, как в спорте, это конкуренция, как
в бизнесе, и здесь надо стремиться достичь максимума, приложить все силы
для победы. Однако, если это не удалось, то необходимо извлечь уроки из
поражения и вести себя достойно: ведь
проигрывать тоже надо уметь!
Желаю вам всяческих успехов и побед!”
Переможці конкурсу – це гордість
нашого закладу. Побажаємо їм подальших успіхів!
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