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Таблиця 5. Динаміка контингенту студентів за 2009 – 2012 рр.

ПІДСУМКИ

Контингент студентів за формами навчання та джерелами фінансування

Степан МЕЛЬНИЧУК, ректор:

Роки

“Усе спрямовано на поліпшення
навчального, наукового і виховного процесів”

Виступ ректора ЧНУ Степана Мельничука на зборах
професорсько-викладацького складу 1 вересня 2012 року
Збори викладачів напередодні нового навчального року
вже стали доброю традицією у нашому університеті.
Я не звітуватиму про минулорічну діяльність. Недавно
завершилася кампанія з виборів ректора, упродовж якої багато говорили та писали як про результати нашої роботи,
так і про плани на найближче й віддалене майбутнє.
Тому лише коротко зупинюся на результатах вступної
кампанії, поінформую про готовність університету до нового навчального року, окреслю завдання на перспективу.
▪ Вступна кампанія ▪
Вступна кампанія минула без апеляцій, скарг чи інших
форс-мажорних обставин. Прийом документів відбувся
відповідно до Правил прийому, розроблених на основі
Умов прийому і затверджених у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту. Ми отримали близько 20 тисяч
заяв. Державне замовлення нинішнього року зросло на
200 осіб.
Таблиці 1–4 демонструють прийом за трьома ОКР денної та заочної форм порівняно з попередніми роками.

Таблиця 1. Зарахування на навчання
за ОКР ''Бакалавр''
Державне
замовлення

Повна оплата

Разом

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011

Денна 1325 1095 1285 1195 1002 949 2520 2097
форма
Заочна 147 96 125 1110 990 719 1257 1086
форма
Всього 1472 1191 1410 2305 1992 1668 3777 3183

2012

2234
844
3078

Таблиця 2. Зарахування на навчання
за ОКР ''Спеціаліст''
Державне
замовлення

Повна оплата

Разом

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011

2012

Денна
форма 696 758 742 365 324 203 1061 1082 945
Заочна 157 127 76 1529 1261 978 1686 1388 1054
форма
Всього 853 885 818 1894 1585 1181 2747 2470 1999

Таблиця 3. Зарахування на навчання
за ОКР ''Магістр''
Державне
замовлення

Повна оплата

Разом

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011

Денна 483 367 406
форма
Заочна 97 29 42
форма
Всього 580 396 448

2012

295

367

364

778

734

770

427

524

511

524

553

553

722

891

875 1302 1287

1323

Отже, ми зарахували на всі форми та рівні 6,4 тис. студентів, а випустили – близько 8,5 тис. Тобто контингент
студентів скоротився на 2 тис. осіб (минулоріч була така ж
ситуація). У 2012-му не виконали державного замовлення

Таблиця 4. Зарахування на всі ОКР
2010
2011
2012

Державне
замовлення
2905
2472
2676

Повна оплата

Разом

4921
4468
3724

7826
6940
6400

при наборі на ОКР бакалавра фізичний факультет (29 осіб),
факультет прикладної математики (6 осіб), хімічний факультет (3 особи). Звичайно, ці місця перерозподілили,
тож ми повністю виконали державне замовлення за всіма
ОКР. Але контингент студентів скорочується, особливо на
заочній формі навчання.
На спеціальність "Фізика", яку забезпечують три кафедри,
зараховано 29 осіб, що дає змогу сформувати тільки дві
групи. Одна з кафедр – оптоелектроніки – залишається без
студентів першого курсу. Колективу кафедри потрібно
відкрити нову інженерну спеціальність, модернізувавши
наукову тематику на інженерний профіль. Інакше незабаром кафедру оптоелектроніки доведеться закрити.
На жаль, вже зараз на хімічному факультеті дві кафедри
повинні об’єднатися в одну з відповідною модернізацією,
оскільки 27 зарахованих на бакалаврський рівень напряму
"Хімія" студентів – це дуже мало. Колективу хімічного факультету також треба усвідомити, що факультет з однією
спеціальністю у складі трьох кафедр та з набором 30 осіб
довго не проіснує. Треба відкривати нові спеціальності,
причому такі, яких потребують підприємства та організації.
Колективам усіх кафедр варто дуже уважно проаналізувати свою діяльність і знайти перспективний шлях
розвитку. Адміністрація ЧНУ робила та робить усе, щоб
університет динамічно розвивався. А це передбачає і
структурні зміни, й відкриття нових спеціальностей, які
мають попит сьогодні та в перспективі.
Ще кілька тижнів тому факультети й кафедри отримали
розподіл ставок. Хоча він прогнозний, видається близьким
до реального. Триває перерахунок навантаження, на черзі –
коригування, але не думаю, що поправки будуть суттєві.
Згідно з розрахунками ми маємо скоротити викладацькі
ставки та ставки навчально-допоміжного персоналу.
Ще два роки тому в нас було 20 тис. студентів. Сьогодні
їх – близько 16 тис. Динаміка зміни контингенту студентів
наведена в таблиці 5.
Очевидно, що скорочення контингенту студентів призводить до зменшення кількості викладацьких ставок. Тому
прошу всіх із розумінням ставитись до скорочень. Цей
процес завжди болісний, але нині неминучий, і це розуміє
кожна неупереджена людина. Треба, аби він відбувся з
найменшими втратами для працівників, для університету,
для справи у рамках чинного законодавства. Після цього
університет повинен кадрово зміцнитися. Очевидно, часи
екстенсивного розвитку закінчилися. Треба переходити
на шлях інтенсивного. Це означає розвиток наукових досліджень, сучасних методів навчання, постійне зростання
кваліфікації викладачів і, відповідно, випуск справді висококваліфікованих спеціалістів. Інакше наші найкращі діти
поїдуть навчатися в Краків, Варшаву, Берлін, Прагу, Бухарест чи навіть у Тяньжінь.
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2009
2010
2011
2012

Денна форма навчання
держ.

контр.

6371
6364
5972

5137
5020
4522

всього

Заочна форма навчання
держ.

контр.

11508
940
7601
11384
902
6806
10494
643
5960
Прогнозований контингент

У системі організації вступу також є проблеми. Зокрема
ми мали майже 20 тис. заяв, а прийняли 6 тис. студентів.
Де ще 14 тис? Це фантоми, які подають заяви, проте навіть не збираються до нас вступати, тільки ускладнюють
роботу. Це результат недосконалої системи організації
вступної кампанії.
Міністерство вже зробило запит на пропозиції до Умов
прийому на наступний рік, і ми також подали свої. Але яка
б не була система вступу, зрозуміло одне: з майбутніми
абітурієнтами треба працювати вже сьогодні. Приймальну комісію, навчальний відділ під керівництвом першого
проректора Р.І. Петришина прошу проаналізувати результати набору, доповісти про них на Вченій раді університету, детальні аналізи виконати й на факультетах. Треба
підготувати плани заходів із поліпшення роботи з абітурієнтами. Цікаві пропозиції подають юридичний і економічний факультети, яким особливо складно через пряму
конкуренцію в нашому місті.
Особливу увагу треба звернути на коледжі, бо їхні випуск
ники – контингент, вигідний із різних точок зору. В школах,
ліцеях тощо необхідно вести гуртки, запрошувати майбутніх абітурієнтів до наших лабораторій, на кафедри.
На жаль, коледж, всупереч очікуванням, також не став
дуже привабливою структурою для абітурієнтів. Усім нам,
а особливо директорові коледжу доцентові О.В. Собчуку,
треба зрозуміти, що університетський коледж не може
бути одним із коледжів у місті. Ідеться про створення елітного закладу, який би приваблював дітей уже з 9-го класу,
відбираючи зі шкіл найкращих. Ми повинні вивчити досвід роботи коледжів міста й області, поліпшити кадровий
склад коледжу, його матеріальну базу та умови праці. Наш
заклад має стати лідером серед усіх коледжів Чернівців.
У ньому повинні бути повністю заповнені ліцензійні місця.
▪ Про готовність університету до нового
навчального року ▪
Ріст кадрового потенціалу залишається важливою складовою нашої роботи і буде актуальним завжди.
Минулого календарного року ефективно працювала аспірантура: захищено 63 кандидатські дисертації та 9 докторських. Цьогоріч – 28 кандидатських і 2 докторські. У спецради подано ще 30 кандидатських і 1 докторська.
Проте потрібно виходити на нові рубежі. Вже кілька закордонних університетів згідні на подвійне керівництво ас-

Екстернат

всього

контр.

8541
7708
6603

36
29
34

Всього
20085
19121
17131
~15800

пірантами. А це – шлях до підготовки наукових кадрів на
міжнародному рівні, знання мов, перспективи майбутньої
співпраці із зарубіжними партнерами.
Організація навчального процесу теж якісно оновиться. Ми практично завершили підготовку електронних
варіантів навчальних дисциплін. Нагальне завдання –
активізувати цей величезний потенціал, зробити його
доступним для студентів. Матеріал занять в аудиторії
не повинен сліпо повторювати матеріали електронного
курсу. Цей етап буде не менш складний, ніж попередній, але він дуже важливий.
Електронний ресурс допоможе в перспективі запровадити і дистанційне навчання, яке нині надзвичайно популярне у світі. Тим більше, що кількість студентів на заочній
формі навчання постійно зменшується.
Ще одна новина: ми починаємо читати низку курсів
для магістрів англійською мовою. На початках буде дуже
складно, але це вкрай необхідно, якщо не хочемо стати
науковою та освітньою провінцією.
Наступного року повинна відбутися акредитація університету. Ми вже чимало зробили в цьому напрямі, але вимоги постійно зростають. Сучасні акредитаційні вимоги
свідчать про зосередження значної уваги на відповідності
диплома кандидата наук чи доктора профілю кафедри.
Якщо її немає, то принаймні мають бути підготовлені підручники чи посібники з відповідних курсів. Нам варто ще
раз переглянути ці відповідності, тобто провести своєрідну самоакредитацію.
▪ Наукова робота ▪
Як відомо, показники наукової роботи університету є
дуже важливими. Відповідно до них у світових рейтингах
оцінюють діяльність ВНЗ за даними наукометричної бази
Scopus.
За показниками цієї бази, наш університет – на 7-му
місці в Україні. У 2010 році ми були на 11-му, а на початку
2012-го – посідали 8-ме. Коли зважити на те, що в Україні
близько 800 ВНЗ, то це не так уже й погано. База Scopus
пропонує і так званий список ТОП-100, тобто 100 кращих
науковців України. Наш університет тут представляють
професори О.В. Ангельський – 14-те місце та О.Г. Ушенко –
37-ме. Якщо врахувати, що у списку тільки 12 науковців
представляють університети, а всі інші – академічні інститути, то це також непоганий показник. Ще принаймні

Таблиця 6. Рейтингова оцінка діяльності університетів за даними наукометричної бази Scopus
№ п/п

“УВ”

3

Вересень 2012

Вересень 2012

Установа

1
2
3
4

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Львівський національний університет імені Івана Франка
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Національний технічний університет України
5
"Київський політехнічний інститут"
6 Донецький національний медичний університет імені Максима Горького
7 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
8 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
9 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
10 Ужгородський національний університет
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Кількість
публікацій
у Scopus

Кількість
цитувань
у Scopus

Індекс Гірша
(h-індекс)

9448
5611
4019
2135

28944
20029
14247
6776

55
45
36
34

3639

5847

31

832
1575
2269
1566
1300

2995
3793
4888
3662
3669

29
27
26
25
23

“УВ”

ПОДІЇ

Встановлено Меморіальну дошку Войцеху Рубіновічу
11 вересня виконавчий комітет
Чернівецької міської ради прийняв
рішення увіковічити пам’ять видатного науковця В. Рубіновіча.

М

еморіальну дошку було встановлено на фасаді І корпусу
Чернівецького університету. Вченийоптик Войцех Рубіновіч народився в
Садгорі, навчався і працював у ЧНУ.
Рубіновіч Войцех – фізик, доктор філософії. Розробив теорію електрич-

ного випромінювання; сформулював
правило відбору і поляризації електричного дипольного (1918), квадрупольного
(1928-30) випромінювання, вирішив
проблему "заборонених" спектр. ліній.
На меморіальній дошці українською
та польською мовами зазначено: "У
Чернівецькому університеті в 19081918 роках навчався і працював видатний польський фізик, автор фундаментальних праць з теорії дифракції
світла Войцех Рубіновіч".
Наш. кор.
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ПІДСУМКИ
Марія ІВАНЧУК,
завідувач науково-методичного центру моніторингу та забезпечення якості підготовки фахівців:

Аналіз якості підготовки фахівців
університету за 2011-2012 н.р.

Якщо результати вступної кампанії – показник, з якого ми стартуємо у професійну діяльність, то результати завершення навчального року – показник власне нашої викладацької
роботи та показник ставлення студентства до навчання. Аналіз якості підготовки фахівців
за навчальний рік подаємо у двох аспектах: перший – це результати роботи ДЕК, другий – за
показником на завершення кожного курсу та освітньо-кваліфікаційного рівня.

Дещо нижчий є цей показник порівняно з минулими
роками як у студентів ОКР "Магістр", так і ОКР "Бакалавр".

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2011-2012

2010-2011

97,7 96,9 95,3 100,0 99,5 99,9
61,2 60,8 64,2 99,6 99,6 99,6
59,5 59,5 58,2 99,5 98,8 99,4

2009-2010

"Магістр"
"Спеціаліст"
"Бакалавр"

2011-2012

Показники якості знань та успішності випускників ОКР
"Магістр", за результатами державної атестації у розрізі
факультетів та форм навчання (таблиця 3), свідчать про
незначну розбіжність (5 %) у підготовці фахівців денної та
Таблиця 1. Динаміка показників якості знань та успішності
заочної форм навчання.
випускників за результатами державної атестації
Якісний показник підготовки фахівців, зокрема магістрів,
Навчальний рік
2009-2010
2010-2011
2011-2012 підтверджують 283 (торік – 330) студенти, які отримали
диплом з відзнакою, що становить 22,6 % від загальної
Всього студентів
8204
8273
7382
кількості випускників магістрів. Зауважуємо, що відмінно
Якість знань (%)
72,8
72,4
72,6
закінчили навчання в магістратурі переважно студенти, які
Абсолютна успішність (%)
навчалися за кошти Державного бюджету.
99,7
99,5
99,5
Важливим чинником забезпечення якості знань та
У розрізі ОКР в динаміці за три роки це виглядає наступ- успішності, безумовно, є попередній рівень освіти – для
ОКР "Магістр" ("Спеціаліст") – це рівень підготовки на етапі
ним чином, що й ілюструє таблиця 2.
бакалаврату (таблиця 4).
Таблиця 2. Показники якості знань та успішності
випускників за результатами державної атестації
Таблиця 4. Показники якості знань та успішності
у розрізі ОКР за 3 останні навчальні роки
випускників ОКР ''Бакалавр'' за результатами державної
атестації (2011-2012 н. р.) у динаміці за три роки
Якість знань
Абсолютна
успішність (%)
Абсолютна
(%)
Якість знань (%) успішність
(%)
ОКР
Навчальні роки
Форма навчання
2010-2011

За результатами ДЕК в динаміці за 3 роки відстежуємо, що показник якості знань та успішності в основному не
змінюється, що й ілюструє таблиця 1.

2009-2010

У першій половині 2012 року фінансовий стан ЧНУ залишався стабільним, хоча й важким. Проте схоже, що часи
фінансової стабільності минають. Міністерство виділило
нам на комунальні послуги замість 4,5 млн. грн. тільки
0,8 мільйона. Існує загроза недофінансування до кінця
року 3,5 млн. грн. на виплату стипендій.
Якщо ця тенденція збережеться, то в недалекому майбутньому нас чекають ще складніші часи.
Мусимо сильно економити, скорочуючи період навчання в зимовий час і штати, підвищуючи навантаження в
межах чинного законодавства. Цього семестру маємо завершити навчання і зимову сесію до 31 грудня. Із сере
дини лютого розпочнемо новий семестр. Отже, 1,5 місяця
корпуси і гуртожитки опалюватимуться мінімально, що
допоможе зекономити кошти.
Водночас університет повинен розвиватися. Ми закладаємо у планах певні кошти на розвиток. Ідеться про поточні ремонти, закупівлю комп’ютерів, обладнання, хоча й
не в тих обсягах, що потребує університет.
Нарешті про кілька цікавих і важливих подій, які відбулися в нашому колективі останнім часом.
1. ЮНЕСКО. Трохи більше року минуло з того часу, як
корпуси Резиденції внесли до Списку всесвітньої спадщини. Згідно з вимогами Комітету ЮНЕСКО кожен об’єкт
у Списку повинен мати План управління об’єктом – дуже
складний документ, розробити який ми самостійно не можемо, та й не маємо на це коштів. Заснували на громадських засадах Центр управління об’єктом, спрямували діяльність на розробку Плану управління. Інститут охорони
історичної спадщини створив кошторис цього документа.
Міністерство культури обіцяє внести до свого бюджету на
наступний рік 360 тис. грн.
2. Футбольна команда університету стала переможцем
чемпіонату серед команд ВНЗ України. Головний тренер –
Микола Манолійович Осадець.
3. Студенти факультету фізичної культури та здоров’я
людини Анна Беженар і Олександр Даскальчук минулого
року стали чемпіонами світу й чемпіонами Європи з панкратіону серед жінок та чоловіків відповідно.
Їх також нагородили орденами Всесвітньої федерації
панкратіону як кращих спортсменів року.
4. Президентом Всеукраїнської студентської республіки
став студент факультету історії, політології та міжнародних відносин Володимир Палагнюк.
▪ На завершення ▪
Минулий навчальний рік для ЧНУ загалом був успішним. Колектив працював злагоджено. Навіть університетські вибори відбулися толерантно, організовано, без бруду, який часто супроводжує подібні процеси. Це відзначив
присутній на події представник Міністерства. Усі заходи
були спрямовані на покращення навчального, наукового,
виховного процесів у ЧНУ. Але меж удосконаленню немає,
попереду – нові, ще складніші завдання. Бажаю всім нам
успіхів у їх виконанні!

2011-2012

3-4 наші науковці близькі до того, щоб потрапити до
рейтингу.
Починається конкурсний відбір наукових проектів. Ми
підготували і представили в МОНМСУ 23 проекти з обсягом фінансування майже 3,7 млн. грн. на 2013 рік.
Треба активно працювати над тим, аби вони пройшли
конкурсні відбори. Зрозуміло, це потребує чимало роботи, яка не завжди завершується успішно. Особливо коли
йдеться про міжнародні проекти. Але іншого шляху в нас
немає. Сподіватися на фінансування науки поза грантовими проектами не варто: цього вже не буде. Так живе
весь науковий світ, так мусимо жити й ми.
▪ Господарські справи ▪
На відміну від минулого року, коли ми проводили низку
ремонтно-будівельних робіт, 2012-го ситуація у цій сфері
надзвичайно ускладнилася.
Не завершений корпус по вул. Рівненській. Залишилися внутрішні роботи на І і ІІ поверхах, у цокольних приміщеннях та на сходових майданчиках. Також не виплачено
4,8 млн. гривень за виконані роботи. Це зареєстровано в
казначействі як державний борг.
Обіцяні 9,8 млн. грн. поки що не надійшли, незважаючи
на численні звернення до нашого Міністерства, Мінфіну,
народних депутатів тощо.
Не завершено роботи на даху корпусу № 5. Минулоріч
тут освоєно 12 млн. грн., необхідно залучити ще 3,5 млн. грн.
Ми, звичайно, проводимо поточні ремонтні роботи в навчальних корпусах, гуртожитках, готуємо до зими котельні, впорядковуємо території.
▪ Фінансовий стан університету ▪
Минулого навчального року регулярно і в повному обсязі виплачували заробітну плату працівникам університету та стипендію студентам із урахуванням індексації.
Відповідно до законодавства стовідсотково виплачені доплати за наукові ступені та вчені звання викладачам і науковцям університету.
Згідно з рейтинговою оцінкою роботи викладачів 30 %
викладацького складу виплатили надбавку за високі досягнення у праці коштами власних надходжень університету.
Частині навчально-допоміжного та адміністративно-господарського персоналу встановлено і виплачено надбавки
за складність і напруженість у роботі. Науково-педагогічним працівникам університету виплатили, хоч і з певним
запізненням, матеріальну допомогу при наданні відпусток.
Збереження заробітної плати з усіма встановленими надбавками – одне з основних завдань адміністрації університету. Ми зробимо все для того, щоб забезпечити подальший
розвиток кадрового потенціалу, підтримку молодих викладачів і, наскільки це можливо, збереження працівників пенсійного віку, досвід роботи яких є неоціненним багатством.
Практично відсутня заборгованість в оплаті за навчання. Наразі немає остаточної звірки проплат за осінній
семестр, але вони мають бути здійснені вчасно, інакше
боржників виключать із університету.
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Вересень 2012

2010-2011

Вересень 2012

2009-2010

4

Денна

75,1 72,4 70,7 99,9

99,8 99,8

Заочна

45,6 46,6 45,7 99,1

98,8 98,9

У розрізі факультетів показник якості знань та успішності
випускників ОКР "Бакалавр" ілюструє таблиця 5.

Таблиця 2. Показники якості знань та успішності за результатами державної атестації ОКР ''Магістр''
денної та заочної ф. н. (2011-2012 н.р.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Факультет
Біології, екології та біотехнології
Географічний
Економічний
Інженерно-технічний
Іноземних мов
Історії, політології та міжнародних відносин
Комп’ютерних наук
Педагогіки, психології та соціальної роботи
Прикладної математики
Фізичної культури та здоров’я людини
Фізичний
Філологічний
Філософсько-теологічний
Хімічний
Юридичний
По університету

“УВ” № 8 (1741)

Якість знань, %
Денна ф.н.
90,2
96,8
100
100
95,7
97,8
100
100
100
100
100
97,8
100
100
90,7
97,9

Заочна ф.н.
86,8
98,5
89,3
89,9
97,8
95,9
96,7
91,9
86,8
81,9
100
96,8
93,6
100
83,2
92,7

Абсолютна успішність, %
Денна ф.н.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Заочна ф.н.
100,0
100,0
100,0
100
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
97,5
99,8

6

100

100

2
3
4
5

363
645
145
242

66,1
69,8
64,8
73,8

29,0
40,5
35,2
51,3

100
100
100
100

100
98,9
92,6
98,8

292

64,5

47,4

100

100

203

50,8

11,0

100

100

408

75,6

54,8

100

100

119

72,3

55,6

100

97,2

136

72,1

58,8

100

100

106
195
41
72
482

79,5
73,1
81,8
60,4
54,7

33,3
47,5
75,0
15,8
51,4

100
100
100
100
97,3

100
100
100
100
95,0

31

100

100

100

100

3750

70,7

45,7

99,8

98,9

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Географічний
Економічний
Інженерно-технічний
Іноземних мов
Історії, політології та міжнародних
відносин
Комп’ютерних наук
Педагогіки, психології
та соціальної роботи
Прикладної математики
Фізичної культури
та здоров’я людини
Фізичний
Філологічний
Філософсько- теологічний
Хімічний
Юридичний
Образотворчого
та декоративно-прикладного
мистецтва

№ п/п

По університету

1

2

Факультети
Біології, екології
та біотехнології (4)

Географічний (8)

По університету
40,6

22,1 25,7 28,1 37,2 52,8

Відстежуємо певне зростання відсотка студентів, які навчаються тільки на "5" та "4" і "5" в
динаміці курсу, що закономірно.
Ми проаналізували також якість знань студентів з навчальних дисциплін за цикли підготовки у розрізі напрямів відповідно до акредитаційних вимог, що й ілюструє наступна таблиця
(таблиця 7).
Отже, маємо над чим міркувати на етапі підготовки до акредитації.
Таблиця 7

48,8

Агрономія
Гідротехніка
(водні ресурси)
Туризм
Екологія та охорона
навколишнього
середовища
Геодезія, картографія
та землеустрій

3

Економічний (7)

4

Інженерно-технічний (4) Професійна освіта

5

Іноземних мов (6)

-

Міжнародні відносини
Історії, політології та
(країнознавство)
міжнародних відносин
Історія
(4)
Політологія
Комп’ютерних наук (3)

8

Початкова освіта
Педагогіки, психології та Соціальна педагогіка
соціальної роботи (6)
Психологія
Практична психологія

9

Прикладної математики
(5)

-

Біотехнологія

36,7

Геодезія, картографія
та землеустрій

37,3

-

48,6
43,0
35,0

-

-

44,0

39,0
45,1
-

Гідрометрологія
Менеджмент організацій
Екологія та охорона
навколишнього середовища
Економіка підприємства
Професійна освіта
Технологічна освіта
-

43,7
47,5

-

-

Екологія та охорона
42,9
навколишнього середовища
48,0 Облік і аудит
47,7
47,5
-

43,9
46,8
-

42,6
45,6
43,2

Програмне забезпечення
45,6
автоматизованих систем

7

Професійної та практичної
підготовки, %

Природничо-наукової, %

46,6
48,2
39,4
45,6
-

48,4

Політологія

Інформатика
Комп’ютерна інженерія

39,8
46,8

-

-

Психологія

47,5

-

-

Практична психологія

45,9

-

-

Математика (статистика)
Системний аналіз

44,8
Системний аналіз
42,6

“УВ” № 8 (1741)

10 Фізичний (8)
Фізичної культури та
11 здоров’я людини (2)
Філологічний (5)
12
Філософсько13 теологічний (4)

46,3

47,0

Радіотехніка

Системи технічного
захисту інформації

48,3

-

-

Електротехніка та
електротехнології

48,0

-

-

-

-

Фізичне виховання

47,7

-

-

Журналістика

42,9

-

-

Філософія
Культорологія

42,4
45,5

14 Хімічний (2)
15 Юридичний (1)
По університету

“УВ”

Цикли підготовки
Гуманітарної
і соціально-економічної, %

Менеджмент організацій

6

Таблиця 6. Показник якості підготовки
фахівців на завершення 2011-2012 н.р.
у розрізі курсів
% студентів тільки на ''5'', ''5'' і ''4''
V курс

24,7

IV курс

Заочна
ф.н.

72,0

III курс

Денна
ф.н.

1 Біології, екології та біотехнології 270

II курс

Заочна
ф.н.

Якість знань, Абсолютна
успішність, %
%

Денна
ф.н.

Факультет

Диплом з відзнакою отримали 279 студентівбакалаврів (394 – у минулому навчальному році).
Оцінку "незадовільно" по університету, за результатами державної атестації, отримало 27 студентів ОКР "Бакалавр".
Головами ДЕК висловлені конструктивні зауваження – пропозиції, що надалі факультетам,
кафедрам потрібно врахувати як у процесі навчання, так і на етапі підготовки та роботи ДЕК у
цьому навчальному році.
Другий аспект аналізу якісної підготовки фахівців – відсоток студентів, які на етапі навчання
на завершення кожного курсу – навчались лише
на "5", "4" і "5".
У розрізі курсів це виглядає наступним чином
(таблиця 6).

I курс

К-сть
студентів

№ п/п

Таблиця 5. Показник якості знань і успішності
студентів ОКР ''Бакалавр'' за результатами державних
екзаменів у розрізі факультетів (2011-2012 н. р.)
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Вересень 2012

Вересень 2012

-

-

Напрямів – 20

-

Культорологія
Екологія та охорона
навколишнього середовища
Напрямів – 18

Філологія
(зарубіжна література)

43,3 Філософія
46,4
-

44,8
46,0

Напрямів - 6

-

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

Місто, що назавжди залишиться в серці
16-23 вересня студенти Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича взяли участь у німецько-українсько-польському семінарі "Хто вибирає, той виграє? Вибори та політичний партикуляризм",
що відбувся у м. Регенсбург (Німеччина).

С

емінар ініціювали й організували німецький центр GEDAN
KENDACH (м. Чернівці) та Баварський
університетський центр для Центральної
та Південно-Східної Європи (BAYHOST)
за фінансової підтримки DAAD. На
конкурсній основі здійснили відбір
серед студентів двох українських вишів – Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича та
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Кращі студенти обох вишів, зокрема
факультету історії, політології та міжнародних відносин І. Ляхович, О. Руснак (спеціальність "країнознавство"),
Ю. Федуняк (спеціальність "міжнародна інформація"), факультету іноземних мов А. Римлянський, І. Петращук (спеціальність "германістика") та
У. Куцій, М. Попович (спеціальність
"германістика") стали учасниками семінару, присвяченого проблемі виборів та політичної участі виборців.
Весь тиждень учасники з України,
Польщі та Німеччини мали можливість з'ясувати, що таке виборчий
процес та яку роль відграють його
ключові суб’єкти. До честі німецьких
організаторів й колег, треба сказати,
що семінар підготовлено на високому
фаховому рівні. Студентам запропонували провести вибори у формі політичної гри-симуляції у вигаданій країні
Байгостан.
"У більшості людей слово "гра" асоціюється із дитинством. Саме тому
поєднання такої серйозної теми, як
вибори, з грою викликали неоднозначне ставлення, адже хіба можливо
обговорювати дорослі теми у такій
невимушеній обстановці? Як не див-
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но, але саме завдяки невимушеності
та дружній атмосфері нам вдалось не
лише гарно провести час, а й здобути
чимало корисної інформації. Я особисто зрозуміла, що вибори – це над-

в інституюванні державної влади Байгостану. Своїми враженнями ділиться
студентка-германістка І. Петращук:
"Уже з першого дня наша команда з
головою поринула в роботу. Віднині ми
не просто студенти, ми перетворилися на важливих провладних політиків, членів опозиційних партій, олігархів, журналістів, представників різних
суспільних верств, які творять власни-

звичайно складний процес, який триває не лише один день, а декілька
місяців, а тому кожен свідомий громадянин має чітко розуміти й аналізувати
усе, що відбувається як у передвиборчий,
так і у так званий поствиборчий періоди", – із захватом розповідає І. Ляхович.
Кожен із учасників семінару виконував свою маленьку політичну роль
та, разом з тим, брав активну участь

ми руками майбутнє уявної держави
Байгостан. Ми поринули у зовсім
іншу атмосферу, кожен під іншим
ім’ям та із власною таємною метою.
Чотири напружені дні, упродовж яких
довелося пройти всю довготривалу
виборчу кампанію, починаючи із оголошення кандидатів і закінчуючи передвиборчими дебатами запам'ята
ються надовго.
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Окрім інформативного політичного
тренінгу для учасників семінару передбачили культурну програму, завдяки
якій вдалося побувати в Регенсбурзі
та Мюнхені. Не менш захопливою
стала поїздка на пароплаві до Валгалли (Walhalla) – зали слави історичних постатей, розташованій на березі
Дунаю за 10 км на схід від м. Регенсбург. Стимулювали та заохотили до
палких обговорень відвідини театраль-

“УВ”

ної постановки "Шокуючий Петер", організованої місцевим театром м. Регесбурга, якій творчий колектив трупи
дав нове модерне життя віршованому
оповіданню Генріха Гофмана "НечупараПетер" ("Der Struwwelpeter").
Насамкінець, завершити хотілося б
емоційними враженнями ще однієї учасниці семінару М. Попович: "Час пролетів
зі швидкістю світла. Не встигли ми приїхати – як уже пакували валізи і про-
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Перспективи співпраці
з Лодзьким університетом

“УВ”

щалися з друзями. Все прекрасне
дуже швидко минає, але його завжди
можна повторити. Ми з нетерпінням
чекаємо візиту наших друзів з Німеччини та Польщі і маємо надію, що в
Україні вони проведуть час настільки
ж чудово!".
Отож Herzlich willkommen in Czer
nowitz!
Асистент кафедри
міжнародних відносин, І.Кубай

ПОДІЇ
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ПОДІЇ

Лекція від першого віце-прем’єр-міністра
(Закінчення. Поч. на стор. 1)

В

исокопосадовець активно спілкувався з аудиторією. Упродовж 20 хвилин розповідав та цікавився
думками молоді, а потім ще стільки ж часу відповідав на
запитання. Мовив про потребу й особливості руху нашої
держави в напрямку ЄС, наголошуючи на законодавчому
обґрунтуванні європейського вектора України.

18 вересня у Червоній залі ЧНУ відбулося засідання
Ради Федерації роботодавців України за участю її голови Дмитра Фірташа. На порядок денний зустрічі
винесли три питання. Одне з них стосувалося діяльності створеного в Україні першого інвестиційного
фонду "Буковина". З інформацією про стан і завдання
новоствореного фонду виступив голова Чернівецької
облдержадміністрації Михайло Папієв. Він, зокрема,
наголосив, що мета фонду "Буковина" – фінансувати бізнес-проекти у двох напрямках: фінансування бізнесу "з нуля" та пільгове кредитування підприємств і
підприємців під 5-15% річних.

Зустріч-презентація
інвестиційного фонду
"Буковина"

Ч

ернівецький та Лодзький (Польща) університети
мають за плечима рік партнерських взаємин. Угода про співпрацю, підписана 13 травня 2011-го, поступово втілюється в життя.
12 вересня з офіційним візитом у ЧНУ побували проректор з міжнародної діяльності Лодзького університету
Софія Високінська і директор Інституту політології та історії Аліція Степ’єн-Кучинська. Вони зустрілися з чернівецькими колегами для обговорення деталей співпраці.
У розмові йшлося про обмін студентами, аспірантами й

"Коли ми робимо вибір, зокрема і в зовнішній політиці,
то зупиняємося на тому конкурентному середовищі й тих
перевагах, що можуть привести до успіху, – зазначив Валерій Хорошковський. – З початку створення незалежної
України всі уряди говорили про необхідність європейської
інтеграції. І було б несправедливо зазначити, що ми не
зрушили з місця. Ні, зроблено чимало. Коли згадати про
першочергові завдання, пов’язані з утіленням нашого інтеграційного вибору (а це адаптація законодавства, стандартів тощо), Україна справді пройшла великий шлях. Од-
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І

викладачами, спільні наукові дослідження, літні школи,
школу польської мови для іноземців. Обидві сторони зацікавлені в запровадженні програми подвійних дипломів.
З огляду на провідні напрями співпраці робочі зустрічі з
польською делегацією відбулися на окремих факультетах
Чернівецького університету: історії, політології та міжнародних відносин, економічному, філологічному та юридичному.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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нвестиційний фонд "Буковина" зініційований саме
Дмитром Фірташем у лютому цього року під час
його перебування в Чернівцях і на сьогодні залишається
єдиним в Україні. У планах, як зазначив бізнесмен і меценат, – створити такі фонди у всіх регіонах України. Адже,
за його словами, малий і середній бізнес дає в бюджет
країни поки що 15%, у той час, як у будь-якій європейській країні цей відсоток становить 40-45%. Мета інвестиційних фондів – розв'язувати нагальні проблеми малого
та середнього бізнесу на місцях.
На засіданні Ради презентували бізнес-проекти буковинських підприємців – тих, які розпочинають свої проекти "з нуля" і тих, які вже мають досвід підприємницької
діяльності та потребують підтримки.
Наостанок зустрічі Дмитро Фірташ подякував за її організацію і повідомив, що він перераховує в інвестиційний фонд "Буковина" 5 мільйонів гривень, а після зустрічі
з ректором університету С.В.Мельничуком зрозумів, що
унікальна архітектурна пам’ятка Чернівців потребує підтримки, і для цього він пообіцяв виділити 8 мільйонів гривень на потреби університету .
Юлія ПОПОВИЧ
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нак чи того достатньо? Адже Європа теж реформувалася
за останні 20 років".
Відповідаючи на запитання студентів, лектор відповів
і на своє: поки що навряд чи достатньо. Так, зокрема, Валерій Хорошковський визнав перепоною для євроінтеграції проблему політичних в’язнів, яку нині уособлює лідер опозиції Юлія Тимошенко.
"Ніхто в ЄС не сумнівається, винна чи ні Юлія Тимошенко. Про це не йдеться. Ідеться про selective justice,
тобто вибіркове правосуддя. Адже винних, очевидно, більше, ніж тих, хто перебуває у в’язниці".
На переконання першого віце-прем’єр-міністра, проблему selective justice покликаний розв’язати новий Кримінально-процесуальний кодекс, що набуде чинності з
19 листопада нинішнього року. За його словами, з цього
дня Україна почне змінюватися.
Як засвідчило опитування, присутні на зустрічі студенти асоціюють Європу з євро, стандартами життя, демократією, правосуддям, безпекою, добробутом, стабільністю. Валерій Хорошковський запевнив, що багато з
названого – всього лише наші мрії. Він згадав про економічну кризу й висловив думку експертів: у Європу повертається бідність. Однак водночас зауважив, що криза завжди означає нові можливості, зокрема й для України.
На зливу оплесків заслужило висловлювання представника уряду про мовну політику: "Державна мова –
українська. Безумовно. Мова – це, перш за все, держава.
В унітарній державі інших варіантів просто не існує. Унітарність закріплена Конституцією. Така моя позиція".
У рамках робочого візиту на Буковину Валерій Хорошковський взяв участь у відкритті обласної загальноосвітньої школи-інтернату "Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей", відвідав приватне підприємство "Артон",
побував у Свято-Троїцькому соборі Вознесенського Банченського чоловічого монастиря та в Молницькому дитячому будинку сімейного типу.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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Концепція "живого права"
Євгена Ерліха…

150 років тому у Чернівцях народився всесвітньовідомий вчений –
доктор соціології права, професор, один із ректорів Чернівецького університету австрійського періоду Євген Ерліх. Світове визнання вихідцю
із буковинської столиці принесли дослідження в галузі соціології права,
найвідоміше з яких – "Основи соціології права".

У

зв’язку із ювілеєм визначного вченого з ініціативи юридичного факультету в ЧНУ протягом
27-29 вересня працювала Міжнародна науково-теоретична конференція
"Концепція "живого права" Євгена
Ерліха та сучасні проблеми праворозуміння".
Відкриття конференції та пленарне засідання відбувалися у Червоній
залі. Від імені ректорату ЧНУ учасників наукового форуму юристів вітав
проректор з наукової роботи професор О.Г. Ушенко.

“УВ” № 8 (1741)

Відкрив дискусію на пленарному
засіданні конференції доктор юридичних наук, відомий у Європі та за її
межами теоретик права, професор
Національного університету "КиєвоМогилянська академія" Микола Іванович Козюбра, який виступив з доповіддю "Концепція "живого права" Євгена
Ерліха та її значення для сучасної теорії юридичної аргументації".
На пленарному засіданні привернув увагу виступом "Похвальне слово про Є. Ерліха – видатного правознавця (з нагоди 150-річчя від дня

народження)" завідувач кафедри міжнародного права ЧНУ доктор юридичних наук, професор А.З.Георгіца.
Декан юридичного факультету ЧНУ,
завідувач кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права, доктор юридичних наук, професор П.С.Пацурківський свою доповідь
присвятив методології правопізнання
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Євгена Ерліха. Доповідач проаналізував правову матерію, яку Є. Ерліх поділяв на три феномени: державне
право (право союзів), договірне право та звичаєве право, а також акцентував увагу на еволюції правопізнання
та взаємодії правознавства і природничих наук.
Професор кафедри філософії Національного університету "Юридична
академія України імені Ярослава Мудрого", член-кореспондент Національної академії правових наук України С.І. Максимов виголосив доповідь
"Є. Ерліх про соціальні засади права
та сучасне праворозуміння", а професор кафедри теорії держави і права
цього ж навчального закладу С.П. Погребняк зупинився на проблемі "Багатоаспектність права і сучасне праворозуміння". Зокрема, останній доповідач
нагадав слова відомого американського юриста Олівера Вендела Холмса,
що "право – це не логіка, а досвід",
дійти до певних висновків не можна
за допомогою логічних доведень, а
лише за допомогою досвіду.
До питання про функції сучасного
"живого права" звернувся В.С. Ковальський – президент видавничої
організації "Юрінком Інтер", шефредактор газети "Юридичний вісник
України", доктор юридичних наук,
професор.
Робочі засідання конференції відбулися в чотирьох секціях. Учасники
секції №1 розглянули філософськометодологічні, теоретико-гносеологічні,
морально-психологічні та юридикопрактичні проблеми праворозуміння.
Про Є. Ерліха і формування соціологічного типу праворозуміння йшлося
у другій секції. Третя секція стосувалася процесуальної природи "живого
права" Є.Ерліха, а четверта – сучасних
інтерпретацій теорій "живого права".
Усі доповідачі намагалися знайти
зв’язок між науковими концепціями
Є. Ерліха та сучасним станом правознавчої науки.
Всього у конференції взяли участь
близько 100 вчених-юристів з Києва,
Львова, Сімферополя, Санкт-Петербурга,
з Університету Русе "Ангел Канчев"
(Болгарія), Грацького університету
(Австрія) та Ясського університету
(Румунія).
Своїми думками про заслуги Ерліханауковця поділився декан юридичного
факультету професор П.С. Пацурківський.
– Як розвивалася юриспруденція до появи в ній вченого?
– Світова наука на рубежі ХІХ-ХХ ст.
перебувала у стані кризи щодо пошуків нових методологій. З розвитком
науки змінювалися ідеї, насамперед
змінювалися методи пізнання об’єк
тів. Десь в останній третині ХІХ ст.
було відкрито рентгенівські промені,
що дало змогу пізнати атом, як до
того вважалося, найменшу матеріальну частинку світобудови. Якщо по-
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На сторінках і світлинах – світ, який зник
Свій перший офіційний візит новопризначений
Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні доктор Крістоф Вайль здійснив до Чернівців

В

вернутися до юриспруденції, в ній існувала ще з XVII ст. школа природного
права, яка за першооснову права вважала людину – своєрідний соціальний
атом, найперша матеріальна часточка,
з якої складається право. Але, як вважає сучасна наука, першооснову права було виділено неправильно. Внаслідок такої думки з’явилося чимало
тлумачень природного права, оскільки стало неможливим використовувати на практиці таке розуміння його
першооснови. Серед науковців з’яви
лася думка, що це лише ідея. Їх виявилося чимало: ідея справедливості,
ідея рівності, ідея свободи. Такий підхід до правопізнання і праворозуміння був практично не застосовним.
Натомість з’явився інший підхід до
пошуків першооснови права – нормативістський. Після такої ідейної поразки доктрини природного права став
абсолютно домінуючим погляд на право, на першооснову права як на писану
норму. Як підтвердила практика, норма
виявилася абсолютно неприв’язаною
до природи права, вона могла як відображати цю природу, так і суперечити їй.
– Що ж нового вніс у право Євген Ерліх?
– Євген Ерліх виокремив одну з
проблем. Так, існувало державне право, сформульоване у нормах, ним послуговувалися у певній сфері суспільних відносин. Однак вчений, провівши
польові соціологічні дослідження, побачив, що поряд з державними нормами існує дуже багато недержавних
норм, і назвав це "правом союзів",
"договірним правом". Окрім цього, Ерліх запропонував так зване "живе право". У яких сферах використовувалося
воно? Наприклад, люди знайомилися,
одружувалися, таким чином складалися сімейні відносини, які послуговувалися усталеними нормами, переважно
неписаними. Зокрема, як зауважував
Ерліх, на Буковині в його час проживали представники різних національностей, але одні і ті ж самі питання
по-різному вирішувалися в українців,
росіян, євреїв, німців, вірменів… Висновки Ерліха щодо існування різних
типів права були зовсім відмінними
від панівних офіційних поглядів, що пра-

во має тільки держава і воно виражене
тільки у нормах, а все інше – не право.
Ерліх дійшов висновку, що природа
внормування певних відносин однакова – державних відносин чи відносин з державою, відносин між союзами чи в середині союзу і відносин
суто приватних, на рівні індивідів.
Підсумком досліджень Ерліха у галузі права стала його найважливіша
праця "Основоположення соціології
права", що побачила світ німецькою
мовою у 1913 р. в Німеччині. Абсолютна більшість сучасників вченого не
сприйняли її, бо вона, на їх думку, суперечила традиційним поглядам – "так
не може бути, бо так не повинно бути".
Отже, відкриттям Ерліха було те,
що право неодномірне. Три типи права, які запропонував Ерліх, пізніше в
науці дістали назву "онтологічний плюралізм" права.
– Чим цінний Ерліх для нас сьогодні?
– Насамперед Ерліх – уродженець
Чернівців, це наш вітчизняний вчений,
який працював у Чернівецькому університеті. Це вчений світового рівня.
В абсолютній більшості країн світу в
практичній юриспруденції застосовується соціологічна теорія права, яку
сформулював Ерліх. Щодо теорії юрис
пруденції, то Ерліх досі сприймається
неоднозначно: у правознавстві й
сьогодні панує етатизм та нормативізм, а антропологічно-соціологічні
концепції права лише починають пробивати собі шлях, виборювати місце
під сонцем. Його праці ніде комплексно не зібрано і не перекладено українською мовою, хоч найбільше в цьому зробили німці, які у повоєнний час
видали роботи Ерліха.
Гідним пошануванням 150-річчя з
дня народження визначного вченогоюриста стала Міжнародна конференція, яка проведена в нашому університеті з ініціативи юридичного факультету.
Це вже третя наукова конференція в
ЧНУ, яка присвячена Є. Ерліху, проте, на
відміну від попередніх, вона ширше і
глибше висвітлила постать нашого видатного попередника як вченого та
його теоретичний доробок.
Матеріал підготувала
Юлія ПОПОВИЧ
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ін взяв участь у відкритті виставки "Благочестиві
та працьовиті люди… "Німецькі поселення в Бессарабії (1814 – 1940)" і презентації книги "Бессарабія. Німецькі колоністи на Чорному морі", що відбулися 7 вересня у Блакитній залі ЧНУ. Авторка – доктор Уте Шмідт із
Вільного університету міста Берлін (Німеччина) – дослідила 125-річну історію німецьких колоністів Бессарабії, їхні
зв’язки з іншими національностями краю: українцями, росіянами, молдованами, болгарами, євреями.
– Тема німецьких поселень в Україні надзвичайно актуальна та повчальна, – переконаний Олександр Добржанський, декан факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького університету. – Це зразок
етнічної толерантності та взаємодопомоги різних народів. Лише за останні десять років у нашій державі захищено шість кандидатських дисертацій та написано кілька
солідних наукових праць, що насамперед стосуються ні-

мецьких колоністів півдня України (Херсонська, Одеська,
Миколаївська, Дніпропетровська області). У низці монографій ідеться про історію німецьких колоністів Галичини
та Буковини. Однак подібної книги про німців Бессарабії

ще не було. Тож праця Уте Шмідт є першим ґрунтовним
дослідженням.
За словами пані Шмідт, створення виставки ініціював
директор Національного молдовського музею археології
та історії в Кишиневі. У Молдові та США вона мала значний успіх. Минулого року в Одесі її відкривав колишній
Посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген Гаймзьот. Нині
фото експонуються у Штутгарті (Німеччина).
– І в Німеччині, і в Україні виставка викликає чималу
зацікавленість, – зазначив Крістоф Вайль. – Вона дає
глибоке уявлення про менталітет, освітянську думку, а також релігійне життя бессарабських німців… Я дивлюся на
світлини зі смутком, адже бачу світ, який зник. Виставка
робить його зримим, а отже – повертає із забуття. Ми
можемо дечого навчитися з того, що колись віддали на
поталу загибелі. Ідеться про почуття поваги й толерантності в позначеному міграційними процесами сьогоденні, у суспільствах, що з часом стають дедалі мультикультурнішими… Це важливий урок з історії.
Виставка триватиме до кінця жовтня. Її вже відвідали
представники факультету історії, політології та міжнародних відносин.
На зустрічі з керівництвом університету пан Посол ділився враженнями від перебування у місті, цікавився
взаєминами ЧНУ з німецькими вищими навчальними закладами та обіцяв сприяння у всіх наших починаннях.
Світлана ТЕЛЕШМАН

– "Erasmus Mundus"
Передусім студенти повинні вибрати університет, який може забезпечити навчання за рідною спеціальністю,
та програму, а тоді звернутися до університетського Центру славістичних
У ЧНУ відбулася презентація освітніх програм щодо навчання студентів студій "СЛАВІЯ". Серед вимог до претеннашого університету у вузах зарубіжжя. Зустріч відбулася в рамках другого дендентів на навчання за кордоном –
етапу проекту "Університетський Центр Кар’єри як форма професійної знання мови (польської чи англійської)
активності жінок і чоловіків напередодні їх входження на ринок праці".
та рекомендація від університету. Можливості безкоштовного навчання та
оординатори проекту – Йоан- за фахом, навчання в магістратурі з отримання диплома в Польщі цілком
на Ярошек та Ярослав Редь- отриманням диплома західного зраз- реальні.
ква в Польщі та Україні відповідно – ка. Серед чинних нині освітніх проДодамо, що партнерами з україннадали молоді інформацію про між- грам назвемо такі:
ського боку виступають Центр славіснародні програми, що діють для сту– "GaudePolonia";
дентів ЧНУ. За їх словами, ті, хто бажає
– "Стипендійна програма ім. Л. Кір- тичних студій "СЛАВІЯ" та кафедра
практичної психології ЧНУ, а з польпотрапити на навчання до Польщі, кленда";
мають можливість вибрати один
– Вишенградська літня школа у ського – Академічний Центр Кар’єри
Економічного Університету в Кракові
з-поміж 20-ти університетів. Серед Кракові;
форм перебування студентів у закор– Стипендійна програма Міжнарод- та Малопольска Агенція Енергії і Седонних вузах – літні школи до трьох ного Вишенградського фонду (Польща, редовища.
Владислав КУДРИК
тижнів, семестрове та річне навчання Чехія, Словаччина, Угорщина);

“УВ”

ALMA MATER

Показ освітніх програм

К

“УВ” № 8 (1741)

12
“УВ”

Вересень 2012
ALMA MATER

Перший ювілей кафедри педагогіки
та методики початкової освіти

К

афедра педагогіки та методики початкової освіти розпочала своє функціонування 1 вересня
2002 року (у 2008 році перейменована на кафедру педагогіки та методики
початкової освіти).
Становлення кафедри пов’язано
з іменами її фундаторів:
Руснака Івана Степановича – доктора педагогічних наук, професора
(з 2002 по 2011 рр. – завідувача кафедри).
Іванчук Марії Георгіївни – доктора
психологічних наук, професора кафедри педагогіки та методики початкової освіти (з 2012 року – завідувача
кафедри).
Федірчик Тетяни Дмитрівни – кандидата педагогічних наук, доцента.
Мафтин Лариси Василівни – кандидата філологічних наук, доцента.
Прокоп Інни Степанівни – кандидата педагогічних наук, доцента.
Романюк Світлани Захарівни –
кандидата педагогічних наук, доцента.
Бигар Ганни Павлівни – кандидата педагогічних наук, доцента.
Хілька Ігоря Олеговича – кандидата педагогічних наук, доцента.
За перше десятиліття своєї діяльності кафедра зміцнила позиції як у
науковій, так і у навчально-виховній
роботі і має певні результати. За цей
час викладачі кафедри захистили
1 докторську та 9 кандидатських ди

сертацій. Підготовлено понад 2000 фа
хівців початкової школи зі спеціалізацій "Українознавство", "Образотворче
мистецтво", "Іноземна мова", "Практична
психологія" (денної та заочної форм
навчання).
Кращі випускники освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" поповнили
професорсько-викладацький склад кафедри та факультету.
Підготовку фахівців з напряму
"Початкова освіта" сьогодні забезпечують 20 викладачів, у т.ч. 1 доктор
наук, 12 кандидатів, серед яких: "Відмінник освіти України", переможець
обласного конкурсу "Вчитель року",
лауреат першої обласної премії імені
Омеляна Поповича, премії імені
Юрія Федьковича Чернівецької міської ради, учителі-практики, двоє викладачів отримували стипендію Кабінету Міністрів України для молодих
учених та ін.
Наукові інтереси викладачів кафедри на сьогодні зосереджені навколо
проблеми "Розвиток системи неперервної освіти в контексті суспільних
трансформацій ХХІ століття".
Основний напрям науково-методичної роботи кафедри – "Підготовка
компетентнісного педагога для сучасної початкової школи".
У процесі професійної підготовки
майбутніх учителів початкових класів
працівники кафедри активно впрова-

джують інноваційні педагогічні технології.
Практична підготовка фахівців здійснюється в тісній співпраці кафедри з
міським управлінням освіти, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, із ЗНЗ міста та області.
Викладачі кафедри – організатори
й учасники всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, симпозіумів з проблеми якісної підготовки
фахівців, конкурентоспроможності на
сучасному ринку праці.
Кафедра забезпечує видання серії "Педагогіка та психологія", "Наукового вісника Чернівецького універ
ситету".
Науковим доробком викладачів є
підготовка та випуск 10 підручників з
грифом Міністерства освіти, молоді
та спорту України, 4 монографій, 64
навчальних та навчально-методичних
посібників, 652 статей у фахових виданнях і 206 статей у матеріалах міжнародних та всеукраїнських наукових
конференцій, симпозіумів, форумів.
Тісні творчі зв’язки з науковими установами Академії педагогічних наук
України, вищими навчальними закладами України та зарубіжжя сприяють
науковому та професійному зростанню
професорсько-викладацького складу
кафедри.
Студенти кафедри є неодноразовими
призерами Всеукраїнських олімпіад.
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Активізує студентське життя клуб
"Педагог", що функціонує в системі
виховної роботи кафедри. Членами
клубу є студенти різних курсів, які
утворюють творчі групи за такими
напрямами його діяльності: організаційний, культурно-просвітницький, літературно-мистецький, танцювальний,
редколегія.
Головними принципами студентського життя є активність і прагнення до
знань, зацікавленість та комфортність.
Випускники кафедри відзначаються високим рівнем теоретичної підготовки, професіоналізмом, сформованістю вмінь та практичними навичками,
необхідними для професійної діяльності.
Найближчою перспективою кафедри є захист 1 докторської та 3 кандидатських робіт. Підготовлено до друку
навчальні посібники з проблем підготовки студентів до інноваційної виховної роботи з молодшими школярами, професійного та особистісного
становлення викладача вищої школи,
методичні рекомендації щодо організації різних видів педагогічної практики.
Наразі основним завданням кафед
ри є проведення самоаналізу освітньої діяльності професорсько-викладацького складу з якості підготовки
фахівців початкової освіти відповідно
до акредитаційних вимог.
Тож, з першим десятиліттям Вас,
шановні колеги та студенти. Нехай
щастить Вам у царині інтеграції наук –
педагогіки, психології і методики початкової освіти. Особистісного зростання, благополуччя у родинному колі.

Ми всі вітаємо науково-педагогічних працівників, співробітників та студентів напряму (спеціальності) "Початкова освіта", бажаємо процвітання.
Нехай вони завжди розраховують на
нашу підтримку, любов і шану.
Кафедра для мене, це…
Т.Д. Федірчик, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана
факультету педагогіки, психології та
соціальної роботи з навчально-методичної роботи, фундатор кафедри:
Що для мене кафедра?
– Професійне життя будь-якої людини пов’язане з певним колективом.
По-перше, для мене кафедра педагогіки та методики початкової освіти – це той колектив людей, де працюють мої педагоги-наставники, які
впливали і впливають на моє профе-

Марія Іванчук, професор,
в. о. завідувача кафедри,
доктор психологічних наук

сійне становлення; викладачі-однолітки, з яким я розпочинала свою науково-педагогічну діяльність та мої
колишні студенти, які влилися у професорсько-викладацький склад кафедри і нині є не лише асистентами,
аспірантами, але й доцентами.
По-друге, кафедра – це місце спілкування на різні теми професійного і,
навіть,особистого життя, де можна
висловити свої думки, міркування.
По-третє, кафедра - це той освітньо-науковий простір, де можна науково і педагогічно зростати.
Тож вітаю Тебе, рідна кафедро, з
ювілеєм, і бажаю в найближчій перспективі – успішно пройти акредитацію у цей ювілейний, 2012-2013 н.р.,
а згодом – творчих злетів, наукових
досягнень, педагогічних здобутків.
Г.П. Бигар, кандидат педагогічних
наук, доцент, перший аспірант кафедри:
– Кафедра для мене – це дім, родина зі своїми успіхами та турботами.
Я вдячна колегам за дружні стосунки
та щирі слова підтримки.
Кафедра для мене – це храм мудрості, який відкриває шлях до само-

І.М. Зварич, доктор філологічних
наук, професор, декан факультету
педагогіки, психології та соціальної
роботи:
– Десятиріччя кафедри педагогіки
та методики початкової освіти – це
визначна подія для факультету і для
університету в цілому, бо це одна із
базових кафедр, яка кількісно і структурно є основою факультету, кафедра
забезпечує високий рівень підготовки
наших випускників, має найбільшу кількість педагогічних кадрів, кваліфікація
яких відповідає найвищому професійному рівню вищої школи в Україні.
Випускники кафедри переважно
працюють за спеціальністю у школах
краю та поза його межами. Відгуки
про фахівців саме цієї кафедри завжди позитивні.
Кафедра зростає, має хороше
майбутнє і, головне, що у класичному
університеті вона зайняла своє місце
як рівна серед рівних.
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ствердження та дає можливість крокувати у майбутнє.
Кафедра для мене – це нива самореалізації, де здійснювалися перші
кроки мого наукового зростання.
Кафедра для мене – це постійна
дорога, долаючи, яку я маю можливість втілювати прекрасне у процесі
спілкування зі студентською аудиторією, сповідувати вчительське кредо
сіяти добро, засівати зерна мудрості,
науки у спадок наступним поколінням.
О.І. Костащук, асистент, перший
випускник кафедри:
– Рідна кафедра для мене – це
старт у житті! Це місце, де минули найкращі студентські роки; заклад, з яким
пов’язані найприємніші спогади у житті.
За волею долі, саме тут, на кафедрі
педагогіки та методики початкової
освіти, розпочалось нове, таке незвідане, доросле життя. Саме тут зроблено перші кроки на освітянській ниві.
Зараз я з упевненістю можу сказати, що кафедра педагогіки та методики початкової освіти – це не лише робоче місце, на яке з радістю приходиш
щодня. Це, насамперед, рідна домівка, це люди, які оточують,підтримують,
надають сил та наснаги.
Я вдячна долі за надану можливість працювати саме тут, де почався
перший старт, злет у житті; за шанс
працювати з тими людьми, яких знаю,
люблю та безмежно поважаю.
Олена Курик, магістр:
– Що для мене значить кафедра?
Можна відповісти, не задумуючись.
Це місце творчого натхнення, методична скарбничка, порадник, наставник і те місце, куди я можу звернутись
в будь-яку хвилину. Кафедра – це те
середовище, яке мене надихає, адже
тут працюють висококваліфіковані
фахівці, які чітко знають свою справу і
водночас просто хороші люди, які допомагають та підтримують усіх студентів у необхідну хвилину. Саме вони
є для нас прикладом. Для мене кафед
ра педагогіки та методики початкової
освіти є тим основним осередком, де
відбувається моє становлення як молодого фахівця педагогічної галузі.
Завдячую своїй кафедрі за її функціонування, бажаю наснаги, подальшого
розвитку та нових творчих злетів.
Наталія Лупуляк, студентка І-го курсу:
– Зі вступом до вищого навчального закладу здійснилась моя дитяча
мрія – стати вчителькою, як мама.
Знаю нелегку вчительську працю та її
ціну. Сподіваюсь, викладачі кафедри
допоможуть мені опанувати омріяну
професію своїми слушними, мудрими
порадами та настановами, і я зможу
успішно завершити навчання, стати
гідним фахівцем своєї справи.
Дякую!
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Вслухаючись у поетичну мушлю…
Уже третій рік поспіль Чернівці на кілька днів стають європейською столицею сучасної поезії. Наше
місто знову гостинно відчинило свою браму та серце
для учасників і гостей Міжнародного поетичного
фестивалю "MERIDIAN CZERNOWITZ".

винський, Василь Махно, Борис Херсонський, Ігор Померанцев, Нільсен, Орціон Бартана, Чеад Браунья, Карл
Любомирські, Томаш Ружицький, Деніель Галай, Оксана
Забужко та інші. У Мармуровій залі лунали українська,
російська, польська, німецька, англійська, ідиш, іврит…
Мовні кордони долали незмінні перекладачі фестивалю Марк Бєлорусець і Петро Рихло, професор кафедри
зарубіжної літератури та теорії літератури. До слова, 8
вересня у Чернівецькому художньому музеї в рамках
фестивалю Посол Федеративної Республіки Німеччина в
Україні доктор Крістоф Вайль за дорученням німецького
президента Йоахіма Ґаука нагородив П. Рихла орденом
"Хрест за заслуги перед ФРН".
"Хор голосів, перегук різних мов, культур створює
океанічний гул, як у мушлі, котру підносиш до вуха, – спостерегла на відкритті "MERIDIAN CZERNOWITZ" Оксана
Забужко. – Перегук і зливання гулу творять перехрестя
культур. Це дуже добра і дуже чернівецька ідея перехрестя". На фестивалі іменита письменниця й літературознавець презентувала книгу "З мапи книг і людей".

О

фіційне відкриття найочікуванішої літературної події року відбулося 6 вересня у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Присутніх привітали президент фестивалю Святослав Померанцев і секретар міської ради Віталій Михайлішин.
"З іменем Чернівців асоціюється передусім поетичне
слово, – зазначив Святослав Померанцев. – У всіх містах
світу можна знайти площі та вулиці, названі на честь національних письменників. Та лише в нашому є десятки вулиць, провулків, парків, названих на честь поетів, що творили різними мовами, жили в різних державах і стали
чернівецькою національною гордістю".
Модератор дійства, виконавчий директор фестивалю
Ірина Вікирчак презентувала "Альманах поезій та перекладів MERIDIAN CZERNOWITZ – 2012". На сцену один за
одним виходили автори: Дмитро Лазуткін, Остап Сли-
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Кафедрі оптики – 50!
10 вересня у Мармуровій залі відбулися урочистості з нагоди ювілею оптичної спеціальності у Чернівецькому університеті. Кафедру оптики заснували
1962 року на фізико-математичному факультеті з
огляду на необхідність розвитку військово-промислового комплексу колишнього СРСР. 1975-го на її базі
утворилося дві кафедри: кореляційної оптики та оптики і спектроскопії. З 1980 року ці структурні одиниці
іменували інженерно-оптичним факультетом. Ще за
9 років, із приєднанням кафедри загальної фізики, виник
інженерно-технічний факультет.

К

олектив ІТФ на чолі з деканом Олегом Ангельським привітало керівництво університету, колегифізики, нинішні студенти та успішні випускники, серед
яких – заступник генерального директора Національного
космічного агентства України Едуард Кузнєцов, заступник
голови Державної служби експортного контролю Віктор
Полянський, президент ТзОВ "Дефіс" Генадій Дем’янов
ський. Надійшли вітальні листівки від керівництва Інституту
фізики й Відділення фізики та астрономії НАН України тощо.
Ректор Степан Мельничук зазначив:
– Люди, які 50 років тому започаткували на фізико-математичному факультеті оптичну спеціальність, варті захвату. Оптика – лише один із розділів фізики. Можна було
заснувати будь-який інший напрям, проте обрали саме
цей. Як у воду дивилися! Адже оптика довжини хвиль – те,

що виходить на нанорозміри, наносистеми. Сьогодні цей
напрям є надзвичайно розвинутим. Університетські
оптики зуміли стати авторитетними в наукових колах світу, а інженерно-технічний факультет – флагманом ЧНУ...
Тут діє дуже мудра кадрова політика: старших цінують та
бережуть, а молодших – навчають і підтягують до високого рівня. Так має бути в усьому університеті.
За досягнення визначних успіхів в організації і вдосконаленні навчальної, виховної, науково-методичної і
науково-дослідницької роботи з напряму підготовки студентів оптичних спеціальностей Чернівецького університету в період з 1962-го по 2012 роки "Знак пошани" вручили
кандидатові фізико-математичних наук, доценту кафедри
оптики та видавничої справи Стефанові Гомілецькому й
докторові технічних наук, професору кафедри оптики та
видавничої справи Михайлові Сахновському. "Знаком
пошани" за високий патріотизм та самовіддану організаторську діяльність на початковому, надзвичайно складному етапі становлення науково-технічного та педагогічного потенціалу факультету і формування міжнародного
визнання досягнень колективу в 1980-1997 роках нагородили кандидата технічних наук Геннадія Курека.
Результати півстолітньої діяльності фахівців-оптиків
промовисті: близько 3000 випускників, стільки ж наукових публікацій (з них 7 міжнародних монографій та понад
600 статей, що враховуються у міжнародних наукометричних базах, зокрема Scopus), понад 60 кандидатів і 10
докторів наук.
У рамках святкування ювілею кафедри на фасаді
І корпусу ЧНУ встановили меморіальну дошку Войцеху
Рубіновічу, видатному вченому-оптику (родом із Садгори),
що навчався і працював у Чернівецькому університеті,
а згодом переїхав до Варшави та став академіком Польської академії наук.
Світлана ТЕЛЕШМАН

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

Наукова бібліотека ЧНУ святкує ювілей
Читання, автограф-сесії, концерти, літературні вечори тривали до 9 вересня. Окрім Чернівців, фестивальні
події відбулися у Кам’янці-Подільському та Хотині.
Світлана ТЕЛЕШМАН

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

Жовтень багатий на визначні дати. Окрім Дня університету і храмового свята Чернівців, маємо також чимало інших важливих подій.
Однією з них стало призначення визначного жителя нашого краю, обласного депутата, художника, мецената і благодійника Манолія Плаксія Головою Ради Канадсько-Українського культурно-мистецького та
наукового співробітництва.

р угого жовтня у Блакитній
залі університету заступник
Голови наглядової Ради фонду культури та мистецтв України Тетяна Снігир вручила пану Манолію посвідчення
Голови Правління. Як стало відомо,
вперше цю посаду займає не киянин.
З нагоди такої події провели "круглий
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Буковина стане ближчою до Канади
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стіл" за участі провідних митців краю,
професорів і студентів університету,
односельців та знайомих Манолія Васильовича. Як виявилося, з Канадою
його пов’язують більше, ніж службові
зв’язки. Адже у 20-х роках минулого століття його дідусь емігрував до цієї
країни в пошуках кращої долі. Саме

там чоловік трагічно загинув у шахті.
Відвідати місця, де провів останні роки
свого життя дідусь, у 2004 році поїхав і
сам пан Манолій. Там він відвідав і
конференцію з питань обміну досвідом та новітніх технологій у будівництві. Також він не раз представляв
Україну на міжнародних конференціях, зокрема, у Румунії, Бухаресті. Манолій Васильович зазначив, що має за
честь займати цю посаду і докладе
усіх зусиль, щоб Україна стала ближчою до Канади, а українці їхали туди не
на заробітки, а задля обміну досвідом.
Ірина БІЧЕР

“УВ” № 8 (1741)

25 вересня у ЧНУ відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція "Бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича: історія та сучасність", приурочена 160-ій річниці з дня заснування однієї з найбільших книгозбірень України.

В

ідкриття конференції відбулося в ошатній читальній залі
бібліотеки. Розпочав урочисту академію
директор Наукової бібліотеки М. Зушман. З вітальним словом звернувся
до присутніх проректор з наукової роботи ЧНУ професор О. Ушенко.
Учасників конференції привітала
піснею народна самодіяльна чоловіча
хорова капела "Дзвін" Чернівецького
національного університету ім. Ю. Федьковича.
На урочистості запросили колишніх
керівників Наукової бібліотеки – Михайла Івановича Дереворіза, Андрія
Яковича Волощука, Ігоря Володимировича Жалобу.
Доповідь про бібліотеку ЧНУ як сучасний науковий інформаційний центр
зробив її нинішній керівник, кандидат
філологічних наук Михайло Зушман.
А доктор історичних наук, професор
Віктор Прокопчук поділився думками
про краєзнавчу складову в діяльності
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очолюваної ним бібліотеки Кам’янецьПодільського університету імені Івана
Огієнка.

Родзинкою урочистої частини науково-практичної конференції стала

відеопрезентація "Книжковий храм і
центр культури", що підготована до
ювілею бібліотеки.
Всього зголосилося взяти участь у
науковому форумі майже три десятки
вчених: істориків, філологів, бібліографів, бібліотечних працівників з Києва,
Кам’янця-Подільського, Луцька, Львова, Хмельницького, Чернівців, а також
бібліограф, історіограф, дослідник Інс
титуту історії імені Г. Баріціу з м. Клуж
(Румунія) Миндруц Стеліан.
Юлія ПОПОВИЧ
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ALMA MATER

У ЧНУ відбувся науково-практичний семінар
На базі кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівець- ціями, творчим і системно-дослідницьким підходом до розв’язання проблем
кого національного університету імені Юрія Федьковича проведено науковоу галузі початкової освіти.
практичний семінар на тему: "Від нового змісту початкової школи до нового
Окреслила подальші перспективи
змісту підготовки сучасного вчителя молодших класів".
У роботі семінару взяли участь: методист початкового навчання інституту післядипломної освіти Чернівецької області – М.М. Одинак, методист методичного кабінету міського
управління освіти – А.П. Кобевко, заступники директорів з навчально-методичної роботи початкової школи: ЗОШ
№ 27 – О.В. Галан, спеціалізованої
школи I ступеня № 15 – Л.В. Крижанівська, Рідківської ЗОШ I-III ступенів –
В.В. Гавриш, заступник директора
педагогічного коледжу Чернівецького
національного університету імені Юрія
Федьковича – доц. Сичова М.І., заві
дувач кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти – Олійник М.І.
Учасники семінару обговорювали
концептуальні засади Державного
стандарту початкової загальної освіти; реалії та перспективи реалізації
Державного стандарту початкової загальної освіти очима практиків; пи-
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тання підготовки вчителя до реалізації Державного стандарту початкової
загальної освіти як актуальну проблему
вищої школи.
За матеріалами проведеної пошуково-дослідницької роботи магістранти
спеціальності "Початкова освіта" під
керівництвом клубу "Педагог" презентували історію розвитку та становлення кафедри за перші десять років.
В.о. завідувача кафедри педагогіки
та методики початкової освіти, доктор психологічних наук, професор
М.Г. Іванчук зазначила, що пріоритетними завданням вищої школи визначено формування вчителя початкових
класів, який би характеризувався високим рівнем володіння теоретичними знаннями з психології, педагогіки
та методик початкового навчання,
розвиненим креативним мисленням,
глибокими спеціальними та загальними знаннями, професійними компетен-

розвитку кафедри та шляхи бачення
співпраці з різними освітніми інституціями, які безпосередньо причетні до
навчання та виховання молодшого
школяра. Зокрема, найближчою перспективою кафедри є захист 1 докторської та 3 кандидатських робіт, подання
до друку навчальних посібників з проблем підготовки студентів до інноваційної виховної роботи з молодшими
школярами, професійного та особистісного становлення викладача вищої школи, методичних рекомендацій
до організації різних видів педагогічної практики та інші.
Наразі основним завданням кафедри є проведення самоаналізу освітньої діяльності професорсько-викладацького складу, якості підготовки
фахівців початкової освіти в рамках
акредитаційних вимог.
В.о. завідувача кафедри педагогіки
та методики початкової освіти,
професор М.Г. Іванчук
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І Всеукраїнська школа з фінансового права
Нарешті Чернівецький осередок зміг себе проявити
в ролі організаторів Всеукраїнського заходу, що відбувався 29-30 вересня цього року на базі юридичного
факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Так стартувала І Всеукраїнська школа з фінансового права. У заході взяли участь
36 учасників зі всієї України.

туційного, адміністративного та фінансового права Петро
Пацурківський, який багато зусиль доклав для того, щоб

них наук, директору Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових
наук України, яка виступила з темою "Відповідальність
держави перед громадянським суспільством у сфері публічних фінансів". Також своїми цікавими та оригінально
побудованими виступами зацікавили учасників наступні
експерти: Оксана Музика-Стефанчук, доктор юридичних
наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту фінансового права, яка розповідала
учасникам про міфи та казки фінансового права. І завершила дообідню сесію школи кандидат юридичних наук,
доцент кафедри конституційного, адміністративного та
фінансового права ЧНУ ім. Ю. Федьковича Руслана Гаврилюк, яка спонукала по-новому оцінити значення інституту причинності саме у податковому
праві.
Після обіду на учасників чекав виступ експерта, представника генерального партнера заходу – консалтингової компанії Gryphon Invest
ment Consulting Group – та голови Асоціації
фінансових установ Віктора Вовнюка, котрий
підготував для слухачів насичену та доволі пізнавальну презентацію "Ринок фінансових послуг. Електронні гроші як валюта майбутнього.
Переказ коштів".
Другий день школи виявився не менш цікавим
та насиченим, учасники мали змогу заслухати
виступи експертів та поставити запитання доцентам кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права ЧНУ ім. Ю. Федьковича Віталію Вдовічену та Лідії Вдовіченій.
В останній сесії школи виступили доценти
кафедри конституційного, адміністративного та
фінансового права ЧНУ ім. Ю. Федьковича – Ігор та Ярослав Курки. Фінальним став виступ асистента кафедри

цей захід відбувся, по-батьківськи дбав про всіх учасників
та Студентський Оргкомітет.
Надалі – надзвичайно цікава лекція пана Пацурківського про природу фінансового права, в ході якої студентам запропонували розглянути фінансове право на прикладі пригод Аліси в країні чудес, героїні книги Л. Керолла.
Після цього слово надали Олені Орлюк, доктору юридич-

конституційного, адміністративного та фінансового права ЧНУ ім. Ю. Федьковича Дмитра Кості на тему "Природоресурсні платежі як засіб реалізації права власності
українського народу".
Завершилося усе врученням сертифікатів.
Координатор Західного Регіону Ліги студентів АПУ
Оксана Андроник

Р

озпочалася школа зі вступного слова Оксани Андроник, координатора Західного Регіону Ліги студентів АПУ. Продовжив її виступ декан юридичного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича, доктор юридичних наук,
заслужений юрист України та професор кафедри консти-

ПОДІЇ

Відзначено лауреатів літературної премії
імені Івана Бажанського

17

Як завше, подія відбулася у Дорошівцях на Заставнівщині, в рідному селі письменника, учителя, першого
фотоаматора краю, чиїм іменем названа премія.

Л

ітературний захід випадав на лютий. Однак на
прохання вижницької влади був перенесений на
вересень. Річ у тім, що Вашковецька гімназія (свого часу
Бажанський вчителював тут) святкуватиме століття.
Відтермінування церемонії нагородження уперше за
12 років викликало занепокоєння співзасновників премії,
зокрема голови обласної організації Національної спілки
письменників України Віри Китайгородської, Дорошовецького сільського голови Миколи Вигнана, журналістів
Володимира Михайловського і Василя Джурана. На допомогу прийшов меценат Манолій Плаксій, який вручив премії нинішнім лауреатам. Ними стали: письменник, доктор
філології, професор ЧНУ імені Юрія Федьковича Богдан
Мельничук, голова обласної організації Національної
спілки письменників України, головний редактор газети
"Буковинське віче" Віра Китайгородська, краєзнавець Євдокія Антонюк-Гаврищук, учениця 10-го класу Дорошовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Ірина Бажанська, багаторічний
директор Вашковецької гімназії, а нині сільський голова
Володимир Лучак. Нагороди вручено також двом родинам: поета, лауреата Шевченківської премії Степана Сапеляка та знаного аграрія і олімпійського факелоносця
Івана Бажанського, які стали лауреатами посмертно.

Наступного року Дорошівці, Вікно і Вашківці відзначатимуть 150-літній ювілей І.Бажанського. Його земляки
вже подбали і про пам’ятник, автором якого є скульптор
Володимир Римар.
Д. Вікнянський
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Посвята по-хімфаківськи,

або як весело, цікаво і... смачно провели хіміки
один із вересневих вихідних
Надворі тепла та ясна погода. Осінні дні тішать
своїми золотими барвами. Настав вересень, а отже,
розпочався навчальний процес…
Дружня хімічна родина у складі студентів, викладачів
та головних дійових осіб – першокурсників − зустрілася
28 вересня на вижницькій турбазі "Черемош".

Д

о місця зустрічі добиралися − хто як. Але найвеселішою, мабуть, була поїздка потягом. Незважаючи
на те, що від’їзд затримався на годину, він супроводжувався оплесками, дотепним сміхом та піснями першокурсників. Саме в таких поїздках можна познайомитися ближче

і дізнатися багато цікавого не лише про своїх однокурсників, але й про себе самого.
За три години чого тільки не було! Скільки ігор, анекдотів та просто веселих історій пригадали. Але саме наближення кінцевої зупинки викликало найбурхливішу реакцію. Тому вже за декілька хвилин усі мандрівники під
керівництвом... Менделєєва та його помічників вишикувалися на вижницькому асфальті. У сонячні дні "бабиного
літа" на вулицях Вижниці людно, і, щоб не зливатися
з натовпом, у хіміків нова мода – білі халати та барвисті
стрічки на голову. Ті ж, хто не дотримався модних тенденцій, був покараний. Покарання виявилося ще тим! Не вмієш відповідати за свої вчинки – значить, малюк, а дитя без
підгузка нікуди. Молода команда хімфаківців, блукаючи дорогами райцентру, вітала зустрічних своїми гаслами-привітаннями. У відповідь – щирі усмішки та побажання вдало
провести час. Нелегка дорога і, нарешті, пункт призначення –
база відпочинку. Але перед входом на територію проводиться суворий контроль щодо наявності "міцних" напоїв.
Внаслідок перевірки виявлено: такого майже немає…
Далі надзвичайно відповідальне завдання для старшокурсників – поселення та обід. Із цим вони справились на
"ура!". А тому, відпочивши та пообідавши, ніхто не став
гаяти часу. Сповнені сил та активності, в очікуванні чогось
незвичного, всі "перенеслись" на гральне поле.
"Розпочинаємо змагання, – прозвучало з уст ведучої,
і першокурсники вишикувались у три команди з бажанням

вибороти своє право бути найдостойнішим хіміком. Для
цього проведені змагання на виявлення найкращих збирачів картоплі та лікарських рослин, найвправніших літунів на персональних мітлах, себто Баб-Яг, найшвидших
бігунів і найголосистіших крикунів.
І хоча лідирувала команда "Зеленка", всі зрозуміли,
що перемогла дружба. Судді були суворі-пресуворі: Буратіно – Олег Васильович …., Пепі Довга Панчоха на імя
Ірина Володимирівна Кондратьєва та Карлсон, який живе
на хімфаці на посаді доцента Вінклера Ігоря Ароновича.
Хто-хто, а вони бачили всі недоліки та переваги команд у
виснажливій боротьбі. Так, змагатися – це нелегка справа, але судити – ще складніша.
Як напружена битва – викладачі проти
студентів. І поступатися у цій битві ніхто не
планував. Хімічні елементи – куди ж хіміки
без них? Та хто згадає більше елементів –
викладачі чи студенти? Цікаво, чи не так?
Хто швидше пройде дистанцію кроками ліліпута? Хто розгадає казкового героя, не бачивши його портрета? Хто зуміє швидше
розгадати виконавців відомих пісень? У цій
битві вже з нічийним рахунком знову перемогла дружба.
На першокурсників чекала подорож до
країни з іншої Галактики. Мандруючи містами, юні хіміки шукали уривки карти Головного
Хіміка із вказаним місцем "скарбу". Циганія,
Ботанія, Голівудія, Ліліпутія, Цукерія готували
цікаві та смішні завдання. Блукаючи у пошуках нового шматочка дорогоцінної карти, всі
енергійно підкорювали кам’яні дороги та вузькі
стежинки берегів Черемошу. Остання перешкода –
і карта в руках. Декане, вказівки! "Скарб" знайдено!
А там: і клятва, і чарівний еліксир знань, і розчин-позначувач, і салюти.
Розписані формулами, веселі обличчя з нетерпінням
чекали клятву як символ посвячення. На небі світив повний місяць, перетворюючи звичайних першокурсників
у справжніх хіміків. Тепер точно ніщо не зламає хімічний
дух!
А на турбазі куховарочки вже начаклували в казанках
смачну їжу, щоби подбати про енергетичний запас студентів. Апетитна каша із сосисками та смачним салатиком сподобалась нашим наймолодшим хімікам, та й
старші курси тихенько їх під’їдали.
І знову починається бурхлива реакція. На хімфаці виявилося багато танцівників. Всі намагались влитись у
ритм, і поводили себе, мов неслухняні молекули у хаотичному броунівському русі. Та ще й наша дотепниця,
старшокурсниця Марічка Гондурак, не залишила нікого
байдужим до прекрасних гуморесок на зразок шухляди
з бджолами.
Коли вже схід сонця недалеко – потрібно спати. Та
куди ж там відпочивати? Кілька годинок сну – і, набравшись сил, хімфак вирушає у високогірний похід. Милує
око прекрасний вигляд по-осінньому одягнених дерев.
Потенційні ями та енергетичні бар’єри успішно долали
студенти, блукаючи вижницькими стежками. Діставшись
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Загублені
студентські квитки на прізвище та за номером:

крайньої точки маршруту, ласували подарунками
викладачів – смачними цукерками. Однак навіть з
їх допомогою тепер молекули-студенти, які так
інтенсивно рухались вночі, все більше сповільнювали свій темп. Таки давалися взнаки нехімічні, а
справжні гірські висоти. Коли ж усі дісталися місця ночівлі, почалось пакування речей…
Стомлена від приємних блукань країною Хімії,
дружня родина хімфаку поверталася додому, забираючи з собою веселі спогади та позитивні
емоції задля плідної праці вже в навчальних аудиторіях та лабораторіях.
Такий чудовий відпочинок хімфаківська родина отримала завдяки висококваліфікованим кухарям, які відшліфовували свої навички упродовж
5 років навчання на хімфаці, гідам Яремі Юрійовичу Тевтулю, Володимиру Васильовичу Дійчуку
та Ігорю Ароновичу Вінклеру, які знають, ну майже,
усі таємниці Карпат, а також профспілці та студраді – Сніжані Пакуляк, Марії Коваль та Божені
Ліньовій, які блискуче керують дружною студентською громадою. Знову і знову студенти довели,
що найкращий серед усіх рідний ХІМФАК!!!

Іващук А.О. РН № 08573014
Калінка А.І. РН № 08490212
Коцюбка В.А. РН № 08573161
Маковей Б.Д. РН № 08489673

індивідуальні навчальні плани:
Букатар Т.Г. № 115443
Галушка Д.В. № 113097
Гром Г.С. № 074997
Загарук В.М. № 103200
Ланер І.М. № 113105
Юзифович І.В. № 115507

залікові книжки:

Веренко В.М. № 042737
Донік О.В. № 101124

диплом:

Лакуста Н.Д. № РН 38618770 (спеціальність “Філолог,
викладач англійської та німецької мов”) дата видачі 30.06.10 р

Гідами під час нехімічних пригод хімфаківців
у горах були магістранти
Світлана Совінська та Світлана Малецька

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

Вітаємо ювілярів!
А також чарівних жінок:
Андрющенко Тетяну Григорівну
Бакай Олександру Василівну
Букатар Марію Іванівну
Клевчук Валентину Іванівну
Кравченко Олену Володимирівну
Курінну Світлану Іллівну
Кшевецьку Марію Лук’янівну
Новікову Людмилу Павлівну
Петренко Вікторію Миколаївну
Попович Ніну Миколаївну
Рожок Олену Миколаївну
Савчук Ганну Михайлівну
Чебан Ларису Григорівну
Шеманську Марію Іллівну
Щербак Ларису Павлівну

Із 60-річчям:
Заячука Дмитра Миколайовича
Федорця Дмитра Дмитровича
Із 50-річчям:
Вірсту Віктора Дмитровича
Воробця Георгія Івановича
Зорія Ярослава Богдановича

Зичимо вам добра, міцного здоров’я, світлої долі, довголіття, творчої наснаги,
успіхів у житті, добробуту, щедрих здобутків
на славу нашої alma mater!

Редакційна рада

Степан Мельничук (голова)
Володимир Антофійчук
Василь Бакай
Микола Боднарук
Борис Бунчук
Юрій Лопатинський
Тамара Марусик
Сільвія Марут
Роман Петришин
Олександр Ушенко

“УВ” № 8 (1741)

Головний редактор

Володимир Антофійчук
Заст. гол. редактора

Любов Василик

Редакційна колегія:

Василь Джуран
(відп. за випуск)
Роман Пазюк
Світлана Телешман

Свідоцтво про державну реєстрацію ЧЦ №333-13 пр від 14.11.2006 р.

Друк видавництва “Рута”
Чернівецького національного
університету
імені Юрія Федьковича

Дизайн та верстка Романа Пазюка
Тираж 500 прим.
Виходить раз на місяць
Зам. 116

– ректорат Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича
Адреса редакції: вул. Некрасова, 27, м. Чернівці, 58012; тел. 58-47-23.
е-mail: unvisnyk@ukr.net; univisnyk@chnu.edu.ua
Засновник

