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УВАГА!

З 12 листопада 2007 року з ініціативи виборного органу первинної профспілкової організації Харківської національної академії 

міського господарства, уповноваженого на представництво працівниками Академії, розпочались колективні переговори щодо 

укладення Колективного договору на 2008 рік між представником власника в особі ректора Академії і виборним органом первинної 

профспілкової організації Академії.

За допомогою Колективного договору ХНАМГ вирішуються питання, пов’язані з організацією навчального процесу, зайнятості, 

оплати та охорони праці, соціального захисту працюючих.

Мета укладання Колективного договору ХНАМГ полягає у регулюванні трудових і соціально-економічних відносин, узгодженні 

інтересів представника власника в особі ректора і всіх працюючих в Академії. Кожна категорія працюючих має свої інтереси, але їх 

треба узгодити з урахуванням того, що їх діяльність спрямована на досягнення основної мети – підготовку спеціалістів для потреб 

суспільства.

Виборний орган первинної профспілкової організації ХНАМГ пропонує працівникам Академії подавати пропозиції для 

доповнення змісту Колективного договору ХНАМГ на 2008 рік.

З пропозиціями звертатись до виборного органу первинної профспілкової організації ХНАМГ (кімната 501 лабораторного 

корпусу).

ПОЖЕЛАНИЕ ДРУЗЬЯМ

Желаю Вам расти, цвести,

Копить, крепить здоровье.

Оно для дальнего пути –

Главнейшее условье.

Пусть каждый день и каждый час

Вам новое добудет.

Пусть добрым будет ум у Вас,

А сердце умным будет.

Вам от души желаю я,

Друзья, всего хорошего.

А все хорошее, друзья,

Дается нам недешево!

Не знает вечность ни родства, ни племени.

Чужда ей боль рождений и смертей.

А у меньшой сестры ее – у времени –

Бесчисленное множество детей.

Столетья разрешаются от бремени.

Плоды приносят год, и день, и час.

Пока в руках у вас частица времени.

Пускай оно работает на нас!

Пусть мерит нам стихи, стопою четкою,

Работу, пляску, плаванье, полет

И – долгое оно или короткое –

Пусть вместе с нами что-то создает.

* * *120 лет
Детскому и не только поэту и писателю

САМУИЛУ  ЯКОВЛЕВИЧУ  МАРШАКУ
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Наказом Міністерства освіти і науки України № 998 від 12.11.2007 р. в Академії 
розпочато проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
природничих, технічних і гуманітарних наук 2007/2008 н.р.

Порядок представлення і розгляду робіт конкурсними комісіями
1. Конкурс проводиться у два тури.
Перший  тур у вищих навчальних закладах України - у жовтні-лютому, другий тур 

- у базових вищих навчальних закладах у березні-травні поточного навчального року.
2. Протягом першого туру студенти, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, 

подають свої наукові роботи на розгляд конкурсної комісії вищого навчального закладу, 
в якому вони навчаються.

3. Конкурсна комісія вищого навчального закладу відбирає не більше трьох 
кращих наукових робот з кожної галузі науки (групи спеціальностей або спеціальності) 
Конкурсу та надсилає їх до базових вищих навчальних закладів у термін, визначений 
відповідним наказом Міністерства освіти і науки України. Термін відправки робіт 
встановлюється за поштовим штемпелем.

4. До кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається 
анотація наукової роботи. 

5. Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого 
навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються 
відповідним шифром (шифр - не більше двох слів).

6. В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості 
про автора (авторів), наукового керівника роботи (додаток 2) та рішення Вченої ради 
вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур 
не проводився). 

7. На Конкурс подаються наукові роботи, оформлені за такими вимогами: текст 
друкується шрифтом № 14, через півтора інтервали до 40 рядків на сторінку. Обсяг 
зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок. Обмеження 
щодо обсягу робіт можуть змінюватись базовими вищими навчальними закладами зі 
згоди Всеукраїнського оргкомітету. Наукова робота обов’язково повинна мати назву і 
план, список використаної літератури.

До наукової роботи, у разі наявності, додаються акт про впровадження її 
результатів, копії патентів, статей автора тощо.

Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та 
ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного 
розміру.

На Конкурс можуть бути представлені відповідно переоформлені курсові, 
дипломні роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”, 

якщо вони містять наукову новизну або передбачається впровадження їх результатів у 
виробництво, навчальний процес.  

Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього Положення, галузева 
конкурсна комісія повертає її до вищого навчального закладу (обов’язково із 
зазначенням причин).

8. У базовому вищому навчальному закладі другий тур Конкурсу проводиться у 
два етапи:

1 етап - заочний  (рецензування робіт);
2 етап - очний у формі конференції (захист робіт претендентами у переможці).
9. Галузева конкурсна комісія у місячний термін організує розгляд та рецензування 

робіт.
10. Кожна наукова робота студентів базового вищого навчального закладу 

обов’язково повинна мати зовнішню рецензію. 
11. Наукові роботи не подаються на рецензування до тих вищих навчальних 

закладів, в яких навчаються їх автори.
12. Визначення кращих робіт здійснюється на підставі отриманих рецензій та 

відкритого обговорення наукових результатів кожної роботи. Галузева конкурсна комісія  
базового вищого навчального закладу на своїх засіданнях голосуванням більшістю 
голосів за наявності не менше 2/3 складу комісії приймає рішення щодо визначення 
кращих наукових робіт студентів. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії 
голос її голови є вирішальним.

Авторам кращих робіт галузева конкурсна комісія надсилає запрошення для участі 
у підсумковій науково-практичній конференції, де вони мають змогу зробити наукову 
доповідь і в процесі дискусії захистити результати роботи. Копія запрошення також 
надсилається на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Рішення про 
переможців конкурсу приймається галузевою конкурсною комісією  і оформляється 
відповідним протоколом.

Якщо претендент на нагородження не брав участі у підсумковій науково-
практичній конференції (без зазначення поважних причин) його робота не  може бути 
нагороджена. 

13. Протоколи всіх галузевих конкурсних комісій розглядаються Всеукраїнським 
оргкомітетом і на їх підставі затверджуються підсумки проведення Конкурсу відповідним 
наказом Міністерства освіти і науки України.

Галузева конкурсна комісія для заохочення студентів може видавати сертифікат 
учасника Конкурсу, нагороджувати кращі наукові роботи заохочувальними дипломами 
базового вищого навчального закладу.

Рубріка: Стань переможцем!

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

ГАЛУЗІ НАУКИ, ГОЛОВИ ГАЛУЗЕВИХ КОНКУРСНИХ КОМІСІЙ, БАЗОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
НА КРАЩУ НАУКОВУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ 2007/2008 н.р.

№п/п Назва галузей наук (груп спеціальностей, 
спеціальностей) з яких проводиться конкурс

Базові організації конкурсу, в яких створюються галузеві конкурсні 
комісії (Адреса)

Голова галузевої конкурсної комісії, 
телефон для довідок

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

1 Електротехніка Донецький національний технічний університет 83000, м. Донецьк, 
вул. Артема, 58

Проректор Башков Є.О. (062) 301-08-29

2 Енергозбереження в електромеханічних 
системах та електротехнологіях (оптимізація 
енергоресурсів електротехнологічного 
обладнання загального та спеціального 
призначення з метою енергозбереження)

Запорізький національний технічний університет 69063, м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 64

Ректор Бєліков С.Б. (061) 220-11-76

3 Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод

Дніпродзержинський державний технічний університет 51918, м. 
Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська, 2

Проректор Садовой О.В. (0569) 55-12-87, 
55-20-05

4 Електричні машини та апарати Кременчуцький державний політехнічний університет 39614, 
м.Кременчук, Полтавська обл., вул. Першотравнева, 20

Проректор Луговой А.В. (0536) 74-32-45

5 Інформатика, обчислювальна техніка та 
автоматизація

Севастопольський національний технічний університет 99053, м. 
Севастополь, Студмістечко

Проректор Пашков Є.В. (0692) 23-51-30

6 Транспорт (Транспортні системи; автомобілі 
та трактори; експлуатація та ремонт засобів 
транспорту; Економіка транспорту та зв’язків)

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 61002, 
м. Харків, вул. Петровського, 25

Проректор Богомолов В.О. (062) 700-
38-63

7 Будівництво Одеська державна академія будівництва та архітектури 65029, м. Одеса, 
вул. Дідріхсона, 4

Ректор Дорофєєв В.С. (0482) 20-48-37, 
20-47-11

8 Архітектура Одеська державна академія будівництва та архітектури 65029, м. Одеса, 
вул. Дідріхсона, 4

Ректор Дорофєєв В.С. (0482) 20-48-37, 
20-47-11
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9 Геодезія, картографія та землевпорядкування Київський національний технічний університет будівництва і 
архітектури 03037, м.Київ-37, Повітрофлотський пр., 31

Проректор Лізунов П.П. (044) 243-26-71, 
248-30-31

№п/п Назва галузей наук (груп спеціальностей, 
спеціальностей) з яких проводиться конкурс

Базові організації конкурсу, в яких створюються галузеві конкурсні 
комісії (Адреса)

Голова галузевої конкурсної комісії, 
телефон для довідок

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

10 Історичні науки Вінницький державний педагогічний університет 21100, м. Вінниця, 
вул. Острозького, 32

Проректор Подолянчук С.В.               
(0432) 27-68-82, 26-71-33

11 Фінанси, грошовий обіг і кредит Донецький державний університет економіки і торгівлі 83050, м. 
Донецьк, вул. Щорса, 31

Проректор Садєков А.А. (062) 337-95-60

12 Банківська справа Харківський інститут банківської справи Університету банківської 
справи НБУ 61174, м. Харків, пр. Перемоги, 55

Директор Васюренко О.В.(057) 338-59-01

13 Економіка підприємства та управління 
виробництвом

Донецький державний університет економіки і торгівлі 83050, м. 
Донецьк, вул. Щорса, 31

Проректор Садєков А.А. (062) 337-95-60

14 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київський національний економічний університет ім. Вадима 
Гетьмана 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1

Проректор Савчук В.С. (044) 459-61-74

15 Менеджмент Харківська національна академія міського господарства 61002, м. 
Харків, вул. Революції,12

Проректор Семенов В.Т (057) 707-33-11

16 Економіка природокористування і охорони 
навколишнього середовища

Сумський державний університет 40007, м. Суми, вул. Римського-
Корсакова, 2

Ректор Васильєв А.В. (0542) 33-41-08, 
33-00-24

17 Філософські науки Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова 65026, м. 
Одеса, вул. Дворянська,2

Проректор Іваниця В.О. (048) 723-94-10, 
731-71-51

18 Соціологічні науки Східноукраїнський національний університет імені Владимира Даля 
91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний,20а

Проректор Щедрова Г.П. (0642)55-35-01

19 Політичні науки Східноукраїнський національний університет імені Владимира Даля 
91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний,20а

Проректор Щедрова Г.П. (0642)55-35-01

20 Фізичне виховання та спорт Львівський державний інститут фізичної культури 79000, м. Львів, вул. 
Костюшка, 11

Проректор Вацеба О.М. (0322) 72-68-00

21 Актуальні питання співробітництва з 
Європейським Союзом

Львівський національний університет імені Івана Франка, 79000, м. 
Львів, вул. Університетська,1

Проректор Котур Б.Я. (0322) 79-43-69

22 Гендерні дослідження Тернопільський національний педагогічний університет ім. 
Володимира Гнатюка 46027, м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2

Ректор Кравець В.П. (0352) 52-15-87

23 Екологія і охорона навколишнього середовища Донецький національний технічний університет 83000, м. Донецьк, 
вул. Артема,58

Проректор Башков Є.О. (062) 301-08-29

24 Охорона праці Харківський національний автомобільно-дорожній університет 61002, 
м. Харків, вул.Петровського, 25

Проректор БогомоловВ.О.(057)700-38-63

У тебя скоро экзамены? Подумай о 
том, что ты ешь и не игнорируешь ли ты 
продукты, стимулирующие роботу мозга. 
Правильное питание помогает  лучше 
сконцентрироваться, спокойнее спать 
ночью и снижает волнение и тревогу. 
Считайся с тем что…

1.Основной источник энергии – 
глюкоза, которую организм получает из 
продуктов, богатых углеводами – хлопьев 
для завтрака, хлеба, макарон. Энергия 
хранится в мозгу очень маленькими 
порциями, поэтому их нужно постоянно 
пополнять глюкозой, чтобы мозг работал 
в полную мощь.

2.Сахар, шоколад, конфеты, 
печенье и другие продукты с высоким 
содержанием сахара, возможно, сначала 
и дадут тебе энергетический толчок, 
но очень кратковременно. Скоро ты 
почувствуешь себя еще более уставшим, 
чем раньше.

3.Если, занимаясь, ты ощущаешь 
потребность постоянно жевать, 
переместись подальше от кухни и сделай 
нормальный перерыв, чтобы отдохнуть и 

ПИТАНИЕ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНАМИ
расслабиться.

4.Перекусывая, лучше отдавать 
предпочтение:

- свежим фруктам или 
сухофруктам;

- подойдет легкий бутерброд;
- тарелка супа;
- кусочек сыра;
- несоленые орешки;
- йогурт, творожок;
- только что сделанный молочный 

коктейль.
5.Пей как можно чаще. 

Исследования показали, что человек, 
который пьет больше жидкости, лучше 
сосредотачивается, проще переваривает 
новую информацию и меньше страдает 
от головной боли. Держи на столе 
бутылку с водой, соком, компотом.

6. Избегай очень сладких 
напитков, так как из-за них уровень 
энергии падает сразу после того, как ты 
их выпьешь.

7.Частое употребление кофе, 
кока-колы, крепкого чая добавит 
энергичности в ночную зубрежку,  но 

на следующий день  ты, скорее всего, 
будешь чувствовать себя уставшей и 
разбитой.

8.Даже во время экзаменов стоит 
найти минутку для зарядки и общения. 
Все это снижает стресс. 

9. Внимательно отнесись к 
питанию. От голода нервное истощение 
наступает очень быстро, а переедание 
приводит к тому, что организм тратит 
все силы на переваривание еды, а не на 
усвоение информации.

10.Диетологи советуют есть не 
реже 4 раз в день, но порции должны 
только утолять голод.

11.На столе должны быть:
- морская рыба и стручковая 

фасоль (в ней содержится цинк, 
способствующий улучшению памяти);

- богатые железом сухофрукты, 
зеленые овощи и обезжиренное мясо 
повысят концентрацию внимания;

- витамин С, содержащийся 
цитрусовых, белокочанной капусте и 
томатах, поможет побороть стресс;

- а кальций, которым богаты 

молочные продукты, обеспечит 
нормальное функционирование нервной 
системы.

12. Эффективнее бороться 
с приступами голода с помощью 
маленьких кусочков черного 
шоколада, орехов и фруктов. А вот 
жевать в процессе обучения не стоит: 
прочитанные строчки «съедаться» вместе 
с пищей и забудутся через 10 минут. 

13. Непосредственно перед 
экзаменом налегай на крахмальные 
продукты – макароны, рис, картошку и 
хлеб.

14. Выпей на ночь стакан молока 
– теплого или холодного – это поможет 
тебе уснуть. Избегай кофе, чая и колы.

15. Утром перед экзаменом съешь 
что-нибудь с высоким содержанием 
белка и клетчатки: яйца, фасоль или 
грибы. 

И не забудь о хорошем 

настроение и улыбки!
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Яценко Наталья
Ф-т ИЭГ, ВВ-41

СТУДЕНТ В ПОИСКАХ 
РАБОТЫ

Не редко в наше время среди студентов можно 
услышать о работе. То ли стремление к независимости, 
то ли обычная потребность заставляет побуждает их ее 
искать. Кто подрабатывает в ночную смену, а кто по-
нашему «забивает» на пары и вовсе не ходит. С одной 
стороны, это полезно, так как студент становится более 
самостоятельным и серьезным; а с другой – это утомляет 
физически. И тогда совсем нет желания чего либо 
штудировать, а тем более ловить ворон на парах. Прежде 
всего нужно подумать не будет ли работа отвлекать 
от учебы, ведь она на данный момент важнее. Ведь 
когда студент ведет активную студенческую жизнь, он 
всесторонне развит, что немаловажно при построении 
уже недалекого будущего.

Наш студсовет совместно с отделом маркетинга 
провели соцопрос на тему «Студент в поисках работы» 
среди студентов 4-го курса ф-та менеджмент и 5-го курса 
ф-тов ИЭГ, ЕТ, ЭОГ, ГС.

Поставлено было 8 вопросов к которым 
прилагались по нескольку вариантов ответов. На вопрос: 
«Намереваетесь ли вы после получения диплома работать 
по специальности?». Практически все однозначно 
ответили, что да; единицы не хотят; и небольшой 
контингент еще не определились. Интересными 
оказались причины отказа: ф-т менеджмента либо из-
за отсутствия вакансий на современном рынке труда, 
либо низкая заработная плата; а некоторые ощущают 
призвание в другой сфере деятельности. Что касается 
остальных факультетов, то практически однозначен 
ответ, что низкая заработная плата и отсутствие вакансий 
на место, а единицы считают, что их специальность не 
престижна.

На вопрос: «Работаете ли вы на данный момент?», 
70% опрошенных ф-та менеджмента и 50% остальных 
ответили нет, а самое интересное то, что 10% всех 
опрошенных уже работают по своей специальности и это 
радует не только самих студентов, а и преподавателей, 
которые обучили навыкам своей специальности.

Те кто не работает вообще, намерены искать работу 
таким образом: 50% ответили, что различными способами 
и 15% используя связи своих родителей. Остальные 
ответы это: через центр занятости, периодические 
издания, Интернет и даже малый процент через кафедру 
и деканат.

Решающими критериями при выборе места 
работы у основной массы опрашиваемых являются 
возможность карьерного и профессионального роста, 
а также стабильность и престижность предприятия, 
и материальное благосостояние. Очень приятно, что 
встречаются и творческие люди, которые думают и о 
творческой атмосфере в коллективе.

Не очень хорошо, что об отделе маркетинга нашей 
академии знает в основном ф-т менеджмента. Это 
видно из следующих ответов: ф-ты ИЭГ, ЕТ, ЭОГ, ГС 
в основном не знакомы с этим, знают и пользовались 
услугами лишь единицы. В отличии от них студенты ф-
та менеджмент не так ажиотажно, но знают об этом и 
пользовались услугами отдела.

Какие формы работы являются наиболее 
результативными и актуальными в плане реального 
трудоустройства студента, выпускника академии. 
Практически однозначно все придержались ответов: 
организация и проведение стажировки на предприятиях, 
а также организация и проведение производственной/
преддипломной практики на работающих профильных 
предприятиях. Для некоторых оказалось важным 
предоставление консультативной помощи студентам 
и выпускникам в плане дальнейшего трудоустройства 
и карьерного роста. А также проведение тематических 
семинаров, тренингов, обучающих студентов и 
выпускников навыкам самостоятельного поиска работы.

Как говорится: «Труд облагораживает человека». 
Но труд должен быть посильным и не доставлять 
дискомфорт, особенно морально. И на последок лично 
мой совет: студенты расставляйте приоритеты с умом. 
И не делайте того о чем когда-нибудь придется жалеть. 
Успехов в новых начинаниях!

ЛЮБОВЬ…
Так часто мы произносим это слово, как 

часто мечтаем её встретить, но так же часто в ней 
разочаровуемся. Но действительно ли это и есть она?

Какая же настоящая любовь?
Многие люди называют этим словом 

мимолётное влечение, плотскую похоть и даже простую 
привязанность к другому человеку. Некоторые путают 
любовь с эгоизмом, но это две противоположные вещи. 
Из-за неправильного понимания этого слова многие 
люди страдают.

Какая же сущность любви?
С древних веков и до нынешнего времени любовь 

остается актуальной темой. О ней говорят, сочиняют 
стихи и пишут песни, как о чём-то прекрасном, ясном, 
светлом на разных языках и во всех концах планеты. В 
любви как таковой нет ничего такого, что приносило бы 
боль, страдание или муку. Любовь – это жертвенность. 
Когда человек любит, он готов на всё, чтобы сделать 
приятное, угодить любимой или любимому.

Что же по этому поводу говорят известные всем 
люди?

«Что даёт основу? – Любовь. Что творит? – 
Любовь. Что бережет? – Любовь, любовь?

  Что даёт наслаждение? Любовь, любовь – 
начало, середина и конец, альфа и омега»

Г.Сковорода

«Любить значит смотреть не один на другого, но 
вместе смотреть в одном направлении»

А.Сент-Экзюпери 
  
«Любовь – наиинтереснейшая и наиболее 

прощающая со всех слабостей человека»
Ч.Диккенс 

 
Всё же я думаю, наиболее полно раскрывает 

сущность любви Библия.
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь 

не завидует, Любовь не превозносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 
истине; Всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё 
переносит.» 

1-е Коринф. 13:4-7

Это моё мнение, а вы сами решайте, что для вас 
значит любовь…

                                                                                                  
             Внучкова Елена  МГКТС 2006 - 4

ВЕДЬМЕНСКАЯ ЛЮБОВЬ

Я – черная колдунья,
Я – чертова пласунья,
Царица и рабыня,
Я вся твоя отныне!
Тяжело тебе будет со мною,
Переменчивой, непростою.
Если хочешь такую – бери,
Ну а нет – пусти, не держи,
Не то сильное зелье сварю,
Им в полночь тебя напою.
Будешь знать как со мною играть,
И любимой шутя называть.

Гудзюк Ольга 
ГОТ 2006 - 1

* * *
Не перед кем не преклоняла головы
И, никого простить меня я не просила
Ты научил меня послушной быть!
Скажи, откуда у тебя такая сила?

Мне слово каждое твое – закон,
А раньше я сама всегда и все решала
Сегодня ж меня можешь выгнать вон – 
Я промолчу. Ну что со мною стало?

Как смог мое упрямство побороть
И научить меня прощать обиды, слезы?
Себя теперь не в силах превозмочь,
И если позовешь, приду босая и в морозы.

Гудзюк Ольга
ГОТ 2006 - 1

ФОРУМ МОЛОДИХ ЛІДЕРІВ УКРАЇНИ
творці кращого майбутнього

Форум молодих лідерів України (ФМЛУ) - це мережа 
соціально відповідальних громадян і організацій, 
які усвідомили необхідність консолідації зусиль 
для формування якісно нової моделі українського 
суспільства.

Головна мета Форуму
Формування якісно нової моделі українського 
суспільства, що базується на принципі верховенства 
суспільних інтересів шляхом:
* формування нової генерації суспілько-свІдомих 
громадян,
* виховання соціальної відповідальності,
* підвищення соціальної активності,
* здійснення громадського контролю за діями 
органів влади та місцевого самоврядування,
* формування професійного кадрового 
потенціалу,
* патріотичного виховання.

Етапи досягнення мети
Пошук та об’єднання активних та суспільно-свідомих 
громадян
Виховання та розвиток їх лідерського потенціалу
Ініціація та впровадження лідерами соціальних проектів 
із залученням до їх реалізації якомога більшої кількості 
громадян

НОВА МОДЕЛЬ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Основні принципи ФМЛУ
Соціальна спрямованість: досягнення реального 
соціального ефекту від кожного проекту
Аполітичність: форум не переслідує політичних цілей; 
до керівних органів ФМЛУ не можуть входити діючі 
політики
Професіоналізм: реалізація проектів ФМЛУ 
здійснюється під керівництвом та зо особистої’ 
волонтерської участі кращих фахівців у відповідних 
сферах
Незалежність: форум є незалежним від будь-яких 
політичних сил, партій чи блоків, так само, як і від будь-
яких бізнес угруповань, окремих олігархів чи урядів 
країн.

Основні напрями діяльності Форуму
Освіта та професійний розвиток

Здоров’я та здоровий спосіб життя
Молодіжне і соціальне підприємництво

Екологія та екологічна безпека
Благодійність та меценатство

Імідж України
Культура

За будь-яких питань щодо діяльності Форуму молодих 
лідерів України та участі в ФМЛУ Ви можете звернутися 
до Секретаріату ФМЛУ: тел/факс: (044) 230-9760 (61) 
е-таіі: іпго@гтіи.огд
вул. Мєжигірська, 3/7Б, офіс 2, м. Київ, 04071, Україна

www.fmlu.org


