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Незабутня лекція
майстер-класу
Григорів
A Галина
аспірант кафедри
органічної хімії

Навряд чи знайдеться у будьякому ВНЗ студент, який впродовж навчання відвідав би усі
лекції. Навіть ті, хто уважно
слухає викладачів та старанно
конспектує матеріал, за даними ЮНЕСКО, засвоюють лише
15–65% інформації. Мабуть, тому
так важко сьогодні уявити вщерть
заповнену аудиторію, де сяють
зацікавлені очі, панує дзвінка
тиша та напружена увага.
Саме така атмосфера супроводжувала лекції майстер-класу
ректора НФаУ, академіка НАН
України В.П. Черних, що відбулися
24, 26 та 27 березня 2015 року.

Ректорська лекція майстер-класу є традиційною подією в житті
університету. Запрошують на неї в першу чергу студентів ІІ курсу всіх
факультетів. Зрозуміло, не кожен із них натхненно прямує рано вранці
до університету на 3-годинну лекцію. Та ось одягнуто білі халати й шапочки, увімкнено перший слайд, до аудиторії заходить Валентин Петрович,
і вже за 5-10 хвилин, проходячи повз прочинені двері аудиторії-амфітеатр,
можна почути то щирий сміх, то злякані зойки, то оплески, то уривки
з відомих пісень. Цікаво, що ж там відбувається?
А відбувається не просто лекція, а відверта, важлива бесіда ректора зі студентами. Спочатку мова йде про стан фармацевтичної галузі та,
зокрема, профільної освіти в Україні, про становлення і розвиток НФаУ,
матеріальну базу університету, про найзначніші досягнення та плани на
майбутнє. Гучними оплесками присутні вітають появу на слайдах улюблених студентських кафе, сучасно оснащених лабораторій, затишних навчальних корпусів і гуртожитків.
Друга частина лекції присвячена органічній хімії — королеві Фармації.
Знаю, що для багатьох із вас органічна хімія з усіма її формулами та реакціями здається складною», — посміхається Валентин
Петрович. Із гумором, за допомогою цікавих прикладів, викладених на яскравих слайдах, пояснює, чому і як необхідно полюбити,
зрозуміти та вивчити цю фундаментальну дисципліну.
Після короткої перерви розпочинається третя частина майстеркласу під назвою «Я обираю здоров’я, успіх, життя!». Звичайно ж, про
шкідливість паління, вживання алкоголю та наркотиків, про здоровий
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спосіб життя молоді розповідають ще зі школи. Але з часом, на жаль, зростає вплив
реклами, оточення, кінематографа на світогляд юнаків
та дівчат. Тому Валентин Петрович,
не нав’язуючи нікому власних
поглядів, просто і чесно розповідає
про наслідки згубної для здоров’я
поведінки. Шокуючі документальні
відеоматеріали та жахливі фотографії в цьому випадку переконливіші
за будь-які слова. Не менш важливим є власний приклад і життєвий
досвід ректора — відомі рекорди з гирями, ефектна стійка на пальцях.
Звертаючись до аудиторії, Валентин
Петрович говорить, що для нього
досягненням буде навіть якщо
хтось один-єдиний кине палити
після лекції. Інші, можливо, згадають слова ректора і дослухаються
до них через багато років, що також
безцінно.
Непомітно, на одному подиху минає 3-годинна лекція майстер-кла-

су і завершується довгими вдячними оплесками, після яких студенти
не поспішають йти з аудиторії. Вони не втрачають нагоди сфотографуватися з ректором, щоб того ж вечора повідомити про подію в соціальних мережах. До речі, кожен з них ще обов’язково матиме таку можливість під час
одержання диплома про вищу освіту з рук ректора НФаУ В.П. Черних —
можливість не тільки сфотографуватися, а й ще раз подякувати за чудові
студентські роки, за увагу, підтримку і повсякчасну турботу.
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