
ДЕЙНЕКА
Людмила
Олександрівна

Декан факультету
Кандидат економічних 
наук, доцент

Народилася 25 липня 1946 р. у м. Прилуки Чернігівської області. У 1964 р.
закінчила Гірську середню школу № 12 (у Луганській області) і вступила до
Луганського машинобудівного інституту на спеціальність «Технологія
машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». Після
закінчення інституту у 1969 р. була направлена на роботу інженером�
конструктором у конструкторський відділ «Діпроенергопром»
м. Новочеркаська Ростовської області. У 1971 р. повернулася до Луганська
у машинобудівний інститут як інженер, а потім — молодший науковий
співробітник науково�дослідницького сектора кафедри «Економіка,
організація і планування виробництва». У 1978 р. переведена на посаду
асистента кафедри «Організація і планування виробництва». У 1979 р.
вступила в аспірантуру Московського інституту управління ім. Серго
Орджонікідзе, де у 1982 р. успішно захистила кандидатську дисертацію.
З 1982 р. — робота на кафедрі «Менеджмент», спочатку на посаді
асистента, потім — доцента. У 1986 р. Л. О. Дейнеки присвоєне вчене
звання доцента. 

У 1997 р. призначена на посаду завідувачка кафедрм «Загальнонаукових
дисциплін» Краснодонського факультету інженерії і менеджменту
Східноукраїнського національного університету за сумісництвом. З липня
1998 р. — заступник декана Кримського факультету Східноукраїнського
національного університету. 

У 1998 р. обрана членом�кореспондентом Української технологічної
академії (м. Київ). З 1995 р. — учений секретар ради Луганського наукового
центру перспективного розвитку. 

У липні 2006 р. переведена на посаду завідувачка Феодосійського відділення
Кримського факультету Східноукраїнського національного університету імені
Володимира Даля і призначена деканом Кримського факультету. 

Опублікувала більш ніж 50 наукових праць. 

КРИМСЬКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ
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Згідно з наказом ректора Східноукраїнського

національного університету, з ініціативи депутатів місь�

ких рад Автономної Республіки Крим, за підтримки

виконавчих комітетів міськрад та Міністерства освіти й

науки АР Крим у лютому 1998 р., як структурну скла�

дові СНУ ім. В. І. Даля було створено Кримський фа�

культет. На той час у його складі було два відділення —

Лівадійське (ЛВ) та Феодосійське (ФВ). Новий струк�

турний підрозділ Східноукраїнського університету

з`явився з метою реалізації концептуальних положень

діяльності цього вузу як регіонального та наближення

організаційних форм навчально�виховного процесу до

місць проживання студентів. 

У червні 1999 р. виконавчий комітет Скадовської

міської ради звернувся до керівництва університету з

пропозицією щодо створення у м. Скадовську Хер�

сонської області навчально�консультаційного пункту.

Того ж року він розпочав свою роботу, а через рік — був

реорганізований у Скадовське відділення Кримського

факультету (СВ). У червні 2000 р. створили Євпаторійсь�

ке відділення (ЄВ) Кримського факультету. 

Нині Кримський факультет — це чотири відділення,

що успішно вирішують освітянські та соціальні завдан�

ня. Відповідно до Концепції розвитку факультету —

створення сучасних центрів підготовки фахівців — виз�

начено й основний напрямок його діяльності, що поля�

гає в проведенні в Кримському регіоні та Херсонській

області освітньої діяльності, яка включає навчальну, ви�

ховну, методичну, наукову, консультаційну й культурну

роботи. При цьому пріоритетним завданням факультету

залишається підготовка фахівців різних освітньо�

кваліфікаційних рівнів відповідно до договірних

зобов’язань з юридичними та фізичними особами. 

Навчання на Кримському факультеті здійснюється

за заочною формою, фінансується за рахунок фізичних

та юридичних осіб згідно з договором. 

Структурні підрозділи Кримського факультету не є

юридичними особами, але мають спеціальні

реєстраційні рахунки у відділеннях Державного казна�

чейства міст їх розташування, що дає можливість

здійснювати господарську діяльність на засадах са�

мофінансування та самоокупності. 

У відділеннях факультету навчання ведеться

відповідно до закріпленого за ними ліцензійного обсягу

в межах загального прийому студентів до університету

за 10�ма напрямами підготовки та 13�ма спеціальностя�

ми: 6.030402 — Право; 7.0601001 — Правознавство;

6.030102 — Психологія; 7.040101 — Психологія;

6.030502 — Економічна кібернетика; 7.050102 — Еко�

номічна кібернетика; 6.030504 — Економіка підприємст�

ва; 7.050107 — Економіка підприємства; 6.030509 —

Облік і аудит; 7.050106 — Облік і аудит; 6.030508 —

Фінанси і кредит; 7.050104 — Фінанси; 7.050105 —

Банківська справа; 6.050101 — Транспортні технології

(за видами транспорту); 7.100403 — Організація переве�

зень і управління на транспорті; 7.100402 — Транс�

портні системи; 6.070106 — Автомобільний транспорт;

7.902258 — Автомобілі і автомобільне господарство;

6.050503 — Машинобудування; 7.902221 — Обладнання

переробних та харчових виробництв; 7.902222 — Облад�

нання легкої промисловості та побутового обслугову�

вання; 6.050202 — Автоматизація та комп’ютерно�інтег�

ровані технології; 7.092500 — Комп’ютерно�інтегровані

технологічні процеси і виробництва; 6.020107 — Туризм.

Першим деканом факультету була доктор еко�

номічних наук, професор, академік Міжнародної ака�

демії науки і практики організації виробництва, за�

відувачка кафедри «Міжнародна економіка» Ірина Ро�

манівна Бузько. Вона очолювала факультет до липня

2000 р. Заступником декана упродовж серпня 1998 —

липня 2006 рр. сумлінно працювала Людмила Олек�

сандрівна Дейнека — кандидат економічних наук,

доцент кафедри «Міжнародна економіка», член�

кореспондент Української технологічної академії,

завідувачка кафедри загальнонаукових дисциплін

Краснодонського факультету інженерії та менеджменту. 

До складу факультету входять Феодосійське,
Лівадійське, Скадовське та Євпаторійське
відділення. 
Напрями підготовки: «Право», «Психологія»,
«Туризм», «Фінанси і кредит», «Економіка
підприємства», «Економічна кібернетика»,
«Облік і аудит», «Автомобільний транспорт»,
«Транспортні технології»,
«Машинобудування», «Автоматизація
і комп’ютерноDінтегровані технології».
На факультеті працюють провідні викладачі
університету з 42 кафедр, 6 штатних
викладачів факультету, доцентів, 
кандидатів наук.



Протягом липня 2000 р. — липня 2003 р. факультет

очолював доктор технічних наук, професор, завідувач

кафедри «Машинознавство» Павло Леонідович Носко.

За його участю було створено четверте відділення

Кримського факультету — Євпаторійське. 

Першими керівниками відділень стали: Лівадій�

ського — Олександр Олександрович Косовський,

Феодосійського — Микола Олександрович Боровков,

Скадовського — Іван Васильович Шульга, Євпаторій�

ського — Юрій Володимирович Дзюба. 

Нині відділення очолюють Людмила Олександрівна

Дейнека (Феодосійське), Наталія Дмитрівна Моргун

(Лівадійське), Інна Аркадіївна Овсепян (Скадовське),

Вікторія Миколаївна Струніна (Євпаторійське).

З липня 2003 р. деканом факультету є Людмила

Олександрівна Дейнека — випускниця Луганського ма�

шинобудівного інституту за спеціальністю «Технологія

машинобудування, металорізальні верстати та інстру�

менти», аспірантури Московського інституту

управління імені Серго Орджонікідзе, кандидат

економічних наук, доцент. 

У перші роки функціонування

факультету його відділення розта�

шовувалися на площах, орендова�

них у санаторію «Лівадія» (смт

Лівадія), науково�виробничої бази

«Ай�Петрі» та ЗОШ № 9 (м. Фео�

досія), дитячої дошкільної устано�

ви «Червона Шапочка» (м. Ска�

довськ). Лише Євпаторійське

відділення розпочало свою

діяльність у власних приміщеннях,

придбавши у 2000 р. будівлю ко�

лишнього готелю «Южный. 

Ректор Східноукраїнського

університету Олександр Леонідо�

вич Голубенко доклав значних зу�

силь, щоб було своє приміщення

і в Лівадійського відділення.

У грудні того ж року університет

придбав двоповерховий особняк

площею 661,8 кв. м, побудований

у 1912 році у парковій зоні, недале�

ко від всесвітньо відомого

Лівадійського палацу. Раніше це

була дитяча дошкільна установа № 36. Тому до рекон�

струкції будівлі заняття зі студентами проводилися в ко�

лишніх дитячих спальнях, ігрових кімнатах, стіни яких

були розмальовані барвистими сюжетами з дитячих ка�

зок, що створювало атмосферу тепла й затишку. 

Викладачі, які приїжджали для проведення занять

у Лівадійському відділенні з Луганська, селилися в го�

телі «Будиночок царського садівника» — нині одному з

найвідоміших готелів м. Ялта. Але згодом завдяки зу�

силлям керівництва університету другий поверх прид�

баної будівлі перебудували під кімнати, в яких прожи�

вали викладачі в сесійний період. Незважаючи на те,

що робилося це нашвидкоруч, в найкоротші терміни,

вийшли дуже затишні і комфортні приміщення. У цей

же час у викладачів з’явилася можливість користуватися

кухнею із сучасним устаткуванням та приміщенням під

«гостинну», яка згодом стала для них місцем для спілку�

вання, обміну думками і просто дружніх зустрічей. 

Скадовське відділення у грудні 2002 р. з дозволу

ректора СНУ та за підтримки місцевої державної

адміністрації придбало за власні кошти майновий

комплекс «Дитячий садок «Колосок», площа всіх

приміщень якого становить 1723,7 кв. м, а земельна

ділянка — 0,57 га. 

Не залишилося без власної будівлі й Феодосійське

відділення. На підставі рішення Феодосійської сесії

міської ради у травні 2005 р. університету передали

19/100 частини (1 070,0 кв. м) комплексу Феодосійської

ЗОШ № 12, яка знаходиться у затишному куточку

м. Феодосія з цікавою назвою «Ближние камыши».

Після проведення належного ремонту студенти стали

навчатися в аудиторіях, підготовлених для здійснення

освітянських послуг відповідно до встановлених вимог. 

Отже, лише за сім років університет створив для

своїх відокремлених структурних підрозділів Кримсько�

го факультету всі умови для роботи на власних площах. 

Кримський факультет у склад�

них економічних умовах давав

можливість молоді за відносно не�

високу ціну здобути вищу освіту за

обраним фахом. І тому до нього

охоче вступали абітурієнти. 

Так у 1998 р. в цьому вузі нав�

чалося 114 осіб, а в 2009 — 2 213

(зростання становить 194%). Ре�

зультатом освітянської діяльності

Кримського факультету за понад

десять років є випуск 1605�ти

багатопрофільних спеціалістів

(інженерів�механіків, економістів,

юристів, психологів та ін.).

Жителі причорноморського

регіону повірили у серйозність

освітянських намірів університету.

Свідчення тому — щорічне зрос�

тання кількості заяв на навчання

у відділеннях Кримського факуль�

тету. За роки його існування ди�

наміка зарахувань абітурієнтів на

перший курс становить 400%. 

Завдяки виваженій іміджевій політиці факультету на

навчання до його відділень за програмою підготовки

спеціаліста щорічно приходять з інших ВНЗ понад

50 бакалаврів, для отримання другої освіти — понад

50 спеціалістів та бакалаврів. 

Значна віддаленість Кримського факультету від

базового ВНЗ зовсім не впливає на якість навчання.

Вона перебуває в діапазоні від 42,5% — на 1–3 курсах

технічних спеціальностей — до 72%–85% — на 4–5 кур�

сах економічних, правознавчої спеціальностей та з пси�

хології. Незважаючи на труднощі у керуванні диплом�

ними роботами та проектами на відстані якість, їх за�

хисту становить 82%. Стовідсоткову якість захисту дип�

ломних робіт продемонстрували студенти спеціальнос�

тей «Психологія» та «Фінанси». Студенти спеціальності

К р и м с ь к и й  
ф а к у л ь т е т

Студенти — гордість факультету
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«Облік і аудит» впроваджують результати дипломних

робіт у діяльність підприємств АР Крим та Скадовська,

про що свідчать відповідні документи. 

Поліпшуються технічна та матеріальна бази

відділень факультету. У кожному відділенні розширю�

ються комп’ютерні класи, де встановлені понад 100

сучасних комп’ютерів, об’єднаних у локальні мережі з

виходом до Інтернету, бібліотеки, фонд яких налічує

понад 30 тис. примірників навчальної літератури,

а забезпеченість студентів навчальною літературою

становить близько 14 підручників на одного студента.

Усі відділення факультету створили свої сайти. 

Загальна площа територій відділень факультету

дорівнює 2,4 га, а загальна навчальна площа —

3 609,3 кв. м, із якої 3 060 кв. м (84%) — власна. Загаль�

на площа будівель налічує 6 422,8 кв. м. 

У Євпаторійському відділенні заклали універси�

тетський парк (загальною площею 0,7 га.) з куточками

ландшафтного дизайну. Про нього варто сказати кілька

слів. Цей парк — особливий. За площею займає зовсім

небагато місця, а за насиченістю та зеленими насаджен�

нями і елементами малих архітектурних форм — дасть

фору багатьом міським паркам і скверам. З любов’ю і

фантазією, творчим натхненням і художнім смаком

упорядковують територію парку як студенти відділення,

так і викладачі університету. У вільний від навчання та

роботи час вони висаджували саджанці дерев та кущів

порід, притаманних природі Криму. Декоративне озер�

це, де лагідно дзюркоче прозорими струмочками водос�

пад, сприяє посиленню позитивного впливу ландшаф�

тотерапії на відвідувачів. Є затишна альтанка, в якій

проводяться творчі диспути. Тут усюди помітно турботу

керівництва відділення, студентів і викладачів про

улюблені місця відпочинку: біля бюсту Володимира

Даля, скульптури музи історії Кліо і флагштоків, деко�

ративного озера і водоспаду, на галявинах «Інь�Янь» та

«Серцева». На галявині біля альтанки з намальованою

на стіні набережною налічується сім сердець кам’яних

і одне металеве, тобто вісім — знак нескінченності.

На цій галявині ви зрозумієте: Євпаторійське відділення

університету — це територія любові — до України, рідн�

ого міста, університету, батьків, коханих. Ця любов —

нескінченна і часу в неї — вічність! Залишається тільки

додати, що навіть суміжні з сусіднім пансіонатом

капітальні стіни огорожі не обійшла увагою творча дум�

ка далівців — на одній з них намальоване Чорне море з

набережною Євпаторії, на іншій — органічно вписані

барельєфи, серед яких центральний — логотип Східно�

українського національного університету імені Володи�

мира Даля, який відзначає своє дев’яностоліття. 

Кожне відділення факультету організовує навчаль�

ний процес в обладнаних на достатньому рівні ауди�

торіях. Балансова вартість встановленого у відділеннях

факультету устаткування становить понад 1,0 млн. гри�

вень. Євпаторійське відділення обладнало спортивний

майданчик загальною площею 736 кв. м з європокрит�

тям у 608 кв. м. Спортивний майданчик призначений

для залучення молоді до спортивних заходів, гри

у бадмінтон, баскетбол, волейбол, теніс та оздоровчої

гімнастики. 

У навчальному процесі використовується

мультимедійне обладнання, а Євпаторійське відділення

має оснащену сучасною технікою поточну аудиторію на

130 місць із двома інтерактивними дошками Smart

Board, що підключені до персонального комп’ютера та

чотирьох моніторів у президії. 

Продовжують впроваджуватися новітні інфор�

маційні технології, елементи дистанційного навчання

з використанням можливостей Інтернет (відеоконфе�

ренції). 

Заслуговують на увагу змістовні та художньо оформ�

лені навчально�наочні стенди за різними навчальними

дисциплінами, яким пишається Євпаторійське

відділення. Тематика таких стендів дуже різноманітна,

а саме: «Лікувальні фактори курорту», «Релігії Малого

Ієрусалима», «Моя країна — Україна», «Сини епохи»,

«Перехрестя цивілізацій», «Альфа і Омега», «Земля —

наш дім», «Комп’ютер з середини», «United in diversiti»,

«Alma mater», «Євпаторійський берег — берег муз»,

«Козак Луганський — Володимир Даль» та інші. 

Ефективне використання наявного матеріально�

технічного фонду факультету досягається завдяки ор�

ганізації навчального процесу за заочною формою

в декілька потоків. Так навчальні площі використову�

ються протягом усього навчального року. 

Специфіка організації навчального процесу в тери�

торіально віддалених відділеннях факультету сформува�

ла складну структуру професорсько�викладацького

складу. Для проведення у вересні 1998 р. першої на фа�

культеті установчої сесії у Феодосійському та Лівадійсь�

кому відділеннях сформували «десант» із викладачів та

професорів університету найвищої кваліфікації. Майже

героїчними зусиллями і в майже екстремальних умовах

чотирнадцять викладачів університету, серед яких

М. М. Крамар — декан, доцент, кандидат технічних

наук, С. К. Рамазанов — декан, професор, доктор тех�

нічних наук, М. Д. Аптекар — декан, професор, канди�

дат хімічних наук, Е. Г. Міквабія — завідувач кафедри

іноземних мов, доцент, кандидат педагогічних наук,

В. П. Ткаченко — завідувач кафедри «Нарисна геомет�

рія», професор, доктор технічних наук; В. Г. Сумцов —

завідувач кафедри «Управління трудовими ресурсами

Навчальний корпус Євпаторійського відділення



та економічна теорія», доцент, кан�

дидат економічних наук; І. І. Бань�

ко — доцент, кандидат історичних

наук, Н. О. Каліненко — доцент,

кандидат фізико�математичних

наук; І. Г. Дейнека — доцент, кан�

дидат технічних наук; П. М. Нес�

теров — доцент, кандидат філо�

софських наук довели студентам�

кримчанам, що вони вступили на

навчання до найкращого навчаль�

ного закладу. 

З роками, поступово, зі збіль�

шенням у факультеті напрямів

підготовки та спеціальностей

змінювались і склад та кількість

викладачів. Нині у відділеннях

Кримського факультету радо

та з натхненням працюють майже

150 викладачів із 42 кафедр універ�

ситету. 

Уж сколько лет привычны сборы, 
И что б на отдых — так ведь нет!
Весна, зима ли, осень — едем к морю:
Там ждет нас Крымский факультет!

Уже привычна плотность расписанья,
И вряд ли думал кто о том,
Как философии окрашивает знанье
Прибоя шум извечный за окном. 

Уж сколько лет прекрасного «завоеванья»,
Уж сколько лет, как Крым — второй наш дом. 
Уж сколько лет сюда несем познанья, 
А он встречает светом и теплом!

Понад десятиліття (майже з часу заснування ВНЗ)

з повною віддачею працюють на факультеті професори:

І. П. Житна, Л. А. Костирко, С. К. Рамазанов,

В. М. Старченко, Б. Г. Нагорний, В. В. Третьяченко,

А. І. Фомін, О. В. Шаповалова, доценти: А. О. Гри�

горьєва, І. Г. Дейнека, В. В. Малий, М. А. Мельник,

В. І. Чиж, Г. О. Денисенко, І. І. Шамшина, С. О. Бритік,

О. І. Кічкіна, старші викладачі: І. П. Вітренко,

О. М. Новікова, О. В. Сидорченко

та ін. За це їм низький уклін і щира

подяка. 

Але є і складність щодо забезпе�

чення навчального процесу фа�

культету кваліфікованими кадрами.

Адже практично неможливо, щоб

у відділеннях працювали лише вик�

ладачі університету, або лише

штатні викладачі із числа місцевих.

У цьому полягає і проблема зі ство�

ренням на факультеті кафедр. Але

кадрова політика щодо залучення

до роботи у відділеннях високо�

кваліфікованих кадрів дає певні

результати. 

Так значною подією у Кримсь�

кому факультеті стало створення на

базі Євпаторійського відділення

у серпні 2008 року кафедри загаль�

нонаукових дисциплін, яку очолила

кандидат психологічних наук В. М. Струніна. 

Слід відзначити і зростання професіоналізму

керівників підрозділів факультету. Так успішно прово�

дять дисертаційні дослідження завідувачі відділень:

Феодосійського — Л. О. Дейнека — кандидат еконо�

мічних наук, доцент; Євпаторійського — В. М. Стру�

ніна — кандидат психологічних наук; Лівадійського —

Н. Д. Моргун та Скадовського — І. А. Овсепян —

магістри. 

Завідувачі відділень факультету за досягнуті високі

результати в роботі, сумлінну працю і високий про�

фесіоналізм неодноразово нагороджувалися почесними

грамотами, були занесені на Дошку пошани університе�

ту. Вікторія Миколаївна Струніна у 2008 р. у конкурсі

«Успішна жінка» визнана найуспішнішою жінкою міста

Євпаторія та отримала диплом, була нагороджена

Подякою Ради Міністрів Автономної Республіки Крим. 

Набуває поступового розвитку й наукова робота.

Насамперед завдяки появі викладачів, що працюють

на постійній основі, та активному залученню до творчої

роботи студентів. 

Викладачі Кримського факультету опублікували

понад 150 наукових статей. 

Студенти Скадовського відділення (спеціальність

«Економічна кібернетика») за розробку та впровад�

ження комп`ютерного програмного забезпечення на

підприємствах та в організаціях міста отримали по�

чесні дипломи МОН України, Академії педагогічних

наук України та виставки «Сучасна освіта в Україні�

2007». Під керівництвом доцента кафедри

«Економічна кібернетика» Н. О. Каліненко студенти

опублікували тези доповідей на всеукраїнській і

міжнародній конференціях та наукові статті. За кращі

доповіді і активну участь у наукових заходах студенти

Феодосійського та Євпаторійського відділень нагород�

жені дипломами та грамотами. 

У Лівадійському та Євпаторійському відділеннях ство�

рені умови для проведення на дуже високому організацій�

ному рівні науково�практичних конференцій, семінарів. 

К р и м с ь к и й  
ф а к у л ь т е т

Студенти СНУ ім. В. Даля на спортивному майданчику

Випускниці факультету
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Лише за 2008–2009 навчальний рік на базі Євпа�

торійського відділення проводились конференції:

– Міжнародна науково�практична конференція

«Інституціональні аспекти функціонування трудового

потенціалу» (СНУ ім. В. Даля);

– XXVI Міжнародні наукові читання «Культура на�

родов Причерноморья с древнейших времен до наших

дней» (ТНУ ім. В. І. Вернадського та Далівський універ�

ситет у м. Євпаторії);

– V Міжнародна науково�практична конференція

«Інформаційні технології і безпека в управлінні»

(СНУ ім. В. Даля);

– Міжнародна конференція «Євроінтеграційні

процеси у сфері освіти і науки: від співробітництва 

міст до інтеграції держав»;

– семінар із проекту Євросоюзу «Tempus» «Між�

народна мережа для модернізації освіти в галузі туризму

і розвитку академічної мобільності». 

Другою складовою концепції розвитку Кримського

факультету (майже головною) — є створення комфорт�

них умов для оздоровлення та відпочинку працівників

університету та студентів. Можна констатувати, що таке

завдання успішно виконується. За короткий строк на

базі Євпаторійського відділення створена матеріальна

база, що дозволяє щорічно оздоровлювати по 700–750

викладачів та співробітників університету. І це не лише

у літній період. Автономне опалювання дає можливість

експлуатувати будівлю цілий рік. Затишні кімнати з

усіма зручностями, з гарним смаком та любов’ю

сплановані на території клумби та газони, куточки

відпочинку на свіжому повітрі в оточенні квітів, сосно�

вих дерев та чудових кущів — це відпочинок на базі

Євпаторійського відділення. Найкращий у Євпаторії

спортивний майданчик приваблює своєю багато�

функціональністю та якістю покриття. 

Тричі на рік ще майже 150 викладачів з університету

завдяки Кримському факультету мають змогу після

напружених занять зі студентами вдихати морське

повітря, милуватися красою Лівадії, захоплюватися

багатовіковою історією та культурними здобутками

Феодосії та Євпаторії, дивуватися неймовірній за цілю�

щими властивостями воді акваторії Скадовська. 

Робота у Кримському факультеті надихає викладачів

на творчість: поетичну, живописну та пісенну. Тут скла�

дали вірші професори І. В. Малков, Б. М. Локотош,

доцент М. М. Чурсін, старший викладач О. С. Павлова;

писали картини професор О. П. Кравченко, доцент

М. М. Чурсін. Зачарований красою природи Скла�

довська професор І. В. Малков написав:

Люблю скадовские рассветы,
В особенности те, что на исходе лета. 
В них легкая печаль про уходящее, 
В них нежность и тоска, и сердце �
вновь щемящее. 
Люблю прекрасный остров Джарылгач,
Где августовский день особенно горяч, 
А море голубое, словно небо,
И ощущенье южных стран, 
в которых не был. 

Мальовниче узбережжя Криму та привітна навко�

лишня атмосфера стали джерелом натхнення, виклика�

ли бажання відобразити побачене та відчуте, пробудили

іскорку таланту живописця в декана факультету систем

автомобільних комунікацій, доктора технічних наук,

академіка Транспортної академії України Олександра

Петровича Кравченка. В його акварелях знайшли своє

відображення насиченість барвами кримських пейзажів

весною та восени, схід та захід сонця над лазуровою по�

верхнею моря, незвичайні явища в природі, неймовірна

архітектура, простота відтворення дійсності. 

Привабливим є Кримський факультет і для

студентів, що є бійцями у трудових загонах, адже у Фео�

досійському відділенні створені всі необхідні умови для

праці, та й відпочинку. За близько десять днів перебу�

вання у Феодосії студенти встигають не лише виконати

запланований обсяг роботи, але й добре відпочити.

Будівля, де розташоване Феодосійське відділення,

знаходиться на відстані 200 метрів до берега моря з

чудовим «золотим» піском. 

Такий він — Кримський факультет — різноплановий

та різнобарвний. Такий, що не залишає байдужими ніко�

го, навіть тих, хто жодного разу не побував у його відділе�

ннях. Такий, що гостинно запрошує до творчої спів�

праці, зустрічей з допитливими та кмітливими студента�

ми, набуття сил, здоров’я, гарного настрою та наснаги!

О.П. Кравченко «Лівадія» (акварель)

Вшанування Володимира Даля стало доброю традицією




