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“УВ”

ПІДСУМКИ

Степан МЕЛЬНИЧУК, ректор:

“… І нас чекають нові,
ще складніші завдання”
З виступу ректора ЧНУ на зборах трудового колективу
31 серпня цього року
Останні дні літа щедро обдаровують нас не тільки ніжним теплом, а й низкою подій: днем Державного прапора, Днем Незалежності, святом Пресвятої Богородиці, Днем знань, з якими я вас щиро вітаю. У нас вже давно
стало доброю традицією напередодні нового навчального року збиратися викладачам університету на нараду, привітати один одного із початком нового навчального року і окреслити ті основні завдання, які стоять перед нами в
найближчій перспективі.
Я не робитиму звіту про виконану роботу, бо за минулий календарний рік його виголосив у грудні, а за 2011-ий –
наприкінці року. Сьогодні ж коротко зупинюся на вступній кампанії, поінформую про готовність університету та
про ті завдання, які стоять перед колективом у новому навчальному році.
• Вступна кампанія

Т

Таблиця 2 ("Спеціаліст")

ільки-но завершилася. Як і торік, зарахування
Денна
Денна
Заочна
Заочна
Роки
Всього
відбувалося за результатами незалежного
(бюджет) (платна) (бюджет) (платна)
зовнішнього оцінювання з трьох предметів, а також
2008
720
241
163
1556
2680
брався до уваги середній бал атестата. Знову окремі
2009
685
368
142
1588
2783
категорії вступників мали змогу здавати вступні випробовування в університеті. У порівнянні із минулим
2010
696
405
157
1649
2909
роком, в Умови прийому, а відповідно і в Правила
2011
764
348
119
1290
2521
прийому, внесені певні корективи. Головне, що терміни прийому документів значно довші, ніж торік.
Таблиця 3 ("Магістр")
І для різних категорій абітурієнтів вони інші. Основне
число абітурієнтів мало цілий місяць для подачі доДенна
Денна
Заочна
Заочна
Роки
Всього
кументів. До нас подано понад 18 тисяч заяв, тобто
(бюджет) (платна) (бюджет) (платна)
стільки ж, як і торік. З огляду на цьогорічну демогра2008
405
280
52
420
1157
фічну ситуацію, на ажіотаж у пресі про те, що ВНЗ не
2009
417
389
73
475
1353
вистачає абітурієнтів, це не так вже й погано. Нині, як
і торік, абітурієнт мав право подавати документи до
2010
483
298
97
425
1303
5 ВНЗ, а в кожному з них не більше, як на 3 напрями.
2011
349
404
24
560
1337
На сьогодні ми заповнили всі надані нам місця державного замовлення. Але, будемо відверті, на кілька
На 5-й курс здійснювався набір за ОКР "Спеціаліст"
спеціальностей факультети не зуміли заповнити місця держзамовлення. Це, зокрема, напрям математика (11 місць) і "Магістр". У таблицях 2 і 3 наведено відповідні дані.
Отже, за попередніми даними, ми зарахували на всі
на факультеті прикладної математики, напрями фізика (6
місць) і прикладна фізика (9 місць) на фізичному факульте- форми навчання і за всіма рівнями навчання 6552 студенті, не набрали також групу на напрям російська мова на фі- ти, що майже на 1300 чоловік менше, ніж торік. Зараз пелологічному факультеті. Ці місця довелося перерозподіли- рераховуються обсяги навантаження, далі – ставки, але
ти на інші напрями. Тут треба думати: може, не треба за- уже видно, що їх поменшає. Результати вступної кампанії
мовляти стільки місць державного замовлення на ці напря- змушують нас переглянути стан кадрового забезпечення.
ми, може, краще відкривати нові напрями, фахівці з яких Прошу завідувачів кафедр, деканів відкоригувати кадровий
склад, робити це уважно, відповідно до чинного законобільш потрібні нині на ринку праці.
Таблиця 1 демонструє динаміку прийому на бакалавр- давства та із врахуванням інтересів кафедр і факультетів.
ський рівень за попередні три роки і за 2011-й. Дані щодо Зацікавлення тільки одне: зміцнення колективу фаховими
працездатними викладачами на конкурсній основі. Треба
2011 року є не остаточні, бо ще уточнюються.
на максимум зберегти якість викладацького складу,
Таблиця 1
разом із тим дбати про скорочення середнього віку
Денна
Денна
Заочна
Заочна
викладачів.
Роки
Всього
(бюджет) (платна) (бюджет) (платна)
Хочу порадитись із вами, шановні колеги, з такого
2008
1410
1453
181
1323
4367
делікатного питання. Як ви знаєте, за останні роки ми
дотримувались такого порядку, коли викладачам до2009
1311
1491
126
1434
4362
зволялось працювати максимум на 1,25 ставки. І це
2010
1325
1210
147
1047
3729
цілком виправдано. За останні роки у нас викладачами стало чимало молодих людей, причому більшість
2011
1076
1024
81
513
2694
із них захистила кандидатські дисертації або близькі
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до цього. З іншого боку, на ринку освітніх послуг зростає
конкуренція. І друзі-конкуренти переманюють наших викладачів, надаючи їм можливість працювати за сумісництвом на 0,5 ставки. Цим самим вони забезпечують собі
виконання ліцензійно-акредитаційних умов, отримують
практично безплатно багатий методичний матеріал. Наших
людей також можна зрозуміти: у кожного є якісь проблеми
(малі діти, старші батьки, хворіють рідні, потреби щодо поліпшення житлових умов тощо), і вони шукають можливість
додаткових заробітків. Закон дає змогу працювати викладачам на 1,5 ставки. Мені здається, ви сприймете цю ідею,
щоб ми могли також дозволити працювати на 1,5 ставки
окремим категоріям викладачів. По-перше, це мають бути
висококваліфіковані люди, перебувати в активній частині
рейтингу, мати досвід методичної роботи, а ще краще – написані підручники, посібники чи інші методичні розробки.
Оскільки це є явна можливість матеріальної підтримки, то
може усунути із цього списку людей, які отримують пенсію.
Все ж таки певну матеріальну підтримку вони мають. Зараз
це прошу сприймати на рівні ідеї, а далі життя покаже, як
вона розвиватиметься.
Які ж попередні висновки можна зробити із цьогорічної
вступної кампанії? Як на мене, вони такі:
1. Зовнішнє тестування – це принципово правильний
шлях.
2. Ця система сприяє відбору справді кращих абітурієнтів, а найкращих із них – на державне замовлення.
3. Пільговим категоріям виділялось тільки 25 відсотків
місць державного замовлення. Правда, не допрацьована
ця норма, бо коли виділяється одне або два місця, то цю
норму не можна виконати в принципі. Як бути в цьому випадку? Умови прийому це не прописують.
4. Правильною є, з моєї точки зору, додавання додаткових балів за успішне завершення підготовчих курсів, за
перемогу на олімпіадах тощо. Це поліпшуватиме профорієнтаційну роботу.
5. Не варто, як мені видається, приймати вступні іспити
із спеціальності на рівень спеціаліста і магістра, оскільки
фактично це є повторення випускних процедур, і рейтингові дані додатку до диплома були б цілком достатні для
конкурсного відбору. Не треба було б залучати групу викладачів до предметних комісій, ускладнювати роботу приймальної комісії.
6. Історично так склалося, що окремі напрями підготовки у нас поділені між двома, а то й трьома кафедрами. Це
призводить до проблем, при конкурсному відборі, до небажаних дискусій. Я думаю, в перспективі треба мінімізувати
такі випадки, а ще краще – ліквідувати їх зовсім. Вважаю,
спонукатиме до цього і новий закон про Вищу освіту.
Найбільші проблеми цьогорічної вступної кампанії, судячи із нашого досвіду та із засобів масової інформації, це надто довгий термін подачі оригіналів, організація трьох хвиль
із вилученням зі списків. Мені здається, що хвилі із подачею
оригіналів треба робити між ВНЗ різної категорії: спочатку
університети, потім профільні академії і, нарешті, коледжі.
Надалі залишилася та ж проблема, що практично на всі
напрями подають документи "фантоми", які мігрують по
всій державі, подаючи заяви до багатьох ВНЗ, а потім зникають у невідомому напрямку. Їх доволі, вони ускладнюють
роботу приймальним комісіям, самі не знають, чого ж насправді хочуть. Де вже тут до профорієнтації чи реалізації
давніх мрій. Може, тут варто обмежити число ВНЗ і число
можливих напрямів, на які подають документи.
Міністерство обіцяє незабаром представити умови
прийому на наступний рік. Але вже зараз зрозуміло, що ми
повинні активно працювати із майбутніми абітурієнтами,
щоб вони могли успішно здати тести зовнішнього оцінювання. Вести в школах різні гуртки, запрошувати майбутніх
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абітурієнтів на підготовчі курси, на кафедри тощо. Ми також
маємо уважно стежити за кон’юнктурою на ринку освітніх
послуг.
Приймальна комісія спрацювала надзвичайно організовано. Дозвольте висловити щиру подяку відповідальному секретареві Василю Холодницькому, його заступнику
Тарасу Звоздецькому, групі комп’ютерного супроводу, зокрема Роману Макарчуку, деканам і всім працівникам приймальної комісії.
• Про готовність закладу до нового навчального року

П

ерш за все – про кадри. Університет сьогодні – найбільша державна установа на теренах області: маємо близько 19 тисяч студентів, майже 1200 викладачівштатників, 2 тисячі працівників різних служб.
Забезпечення росту кадрового потенціалу залишається
актуальним і в цьому навчальному році. І буде таким завжди.
Торік ефективність роботи аспірантів і їх наукових керівників виявилася найвища із часів існування аспірантури в
Університеті – 83%. Всього захищено 77 кандидатських та
8 докторських дисертацій. У 2011 році вже – 35 кандидатських, 19 у спецрадах, відповідно 7 докторських дисертацій
та 1 у спецраді.
У нас майже відкрита нова спецрада на економічному
факультеті. Кажу "майже", бо вона ще не затверджена президією ВАКу, а ВАК теж переживає певні трансформації, і
ви це знаєте. Разом із радою економічного факультету в
університеті нараховується 12 спецрад. На філологічному
факультеті торік відкрита докторська рада із української
мови та германських мов і кандидатська із спеціальності
українська література і теорія літератури. Відкрито також
нові аспірантські і докторантські спеціальності, яких на сьогодні маємо відповідно 46 і 28.
Для удосконалення професійної майстерності викладачів прошу завідувачів кафедр, деканів регулярно, відповідно до нормативів, організовувати відкриті лекції, відвідува-

...пріоритетним завданням університету
є підвищення якості підготовки науково
педагогічних працівників – підготовка
кандидатів, докторів наук.
ти заняття викладачів кафедр з подальшим обговоренням
на засіданнях кафедр та на методичних радах. Колективи
кафедр мають знати, хто є хто на кафедрі. Ці дані разом із
результатами анонімного опитування студентів, які регулярно і надалі готуватиме соціологічна лабораторія, служитимуть вихідними для продовження чи непродовження
контрактів.
Отже, пріоритетним завданням університету є підвищення якості підготовки науково-педагогічних працівників
– підготовка кандидатів, докторів наук.
• Навчальний процес та методична робота

П

ерехід на кредитно-модульну систему навчання у
нас уже увійшов у норму. До нього звикли і студенти, і викладачі. Зараз розпочали роботу, яку можна розглядати як перехід до нового етапу в організації навчального
процесу. Нині маємо близько 1,5 тисячі курсів, сформованих в електронній формі. У найближчому семестрі маємо
максимально використати можливості таких курсів як для
вивчення матеріалу, так і для поточного та модульного
контролю. Це значно спростить роботу викладача, позбавить його рутинної бухгалтерії підрахунку балів і дасть можливість більше часу виконувати творчу наукову та методичну роботу.
У наступних двох семестрах зобов’язані повністю завершити цей процес. До кінця цього навчального року всі
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курси, які читають в університеті, мають бути не просто
переведені в електронну форму, а активно залучені до навчального процесу. У нас іншого шляху немає. Надалі залишиться, з часом, тільки вносити необхідні корективи в
тексти лекцій, в навчальні матеріали, в контрольні запитання. Це крок до дистанційного навчання, це використання
сучасних технологій у навчальному процесі.
Основною оцінкою роботи науково-педагогічних кадрів,
ефективності навчального процесу, критерієм діяльності

Індекс Гірша

Кількість
цитувань

Кількість
публікацій

№ п/п

що економічна криза стала затяжною і великої фінансової
підтримки з боку Міністерства не може бути в принципі.
У зв’язку із цим маємо активніше долучатися до міжнародних проектів і грантів. У нас досить добре розвинене міжнародне співробітництво із зарубіжними університетами,
крім того, в багатьох наукових напрямах маємо вагомі здобутки. Це є основою для розширення участі в міжнародних
проектах і грантах. Треба сказати, що зусилля наших працівників і тут увінчалися певними досягненнями.
Зокрема, за участі ЧНУ здобуто гранти на фіТаблиця 4
нансування 7 проектів коштом ЄС. Це два проекти ТЕМПУС, один потужний проект Еразмус
Мундус, один грант за програмою Жана Моне,
два проекти транскордонного співробітництва.
Вищий навчальний заклад
За загальною кількістю отриманих грантів на кошти ЄС у 2011 р. наш університет лідирує серед
усіх навчальних закладів України.
Київський національний університет
Серед грантів найбільший проект - Еразмус
1.
8686 23552 49
імені Тараса Шевченка
Мундус, загальною вартістю понад 3,3 млн. євро.
Еразмус Мундус – це освітня програма ЄС, націХарківський національний університет
2.
5312 16632 41
лена на підвищення мобільності серед студентів,
ім. В. Н. Каразіна
викладачів, науковців, і передбачає отримання
Львівський національний університет
3.
3688 11928 33
стипендії від Європейського Союзу.
імені Івана Франка
Аплікантом є наш давній партнер – УніверОдеський національний університет
ситет Олександру Іоана Кузи, м. Ясси, Румунія.
4.
2011 5695 31
ім. І. І. Мечникова
Учасниками проекту є чотири українські університети: Національний педагогічний університет
Національний технічний університет України
5.
3445 5157 29
"Київский політехнічний інститут"
імені М.П. Драгоманова, Національний технічний
університет України "Київський політехнічний інДніпропетровський національний університет
6.
2140 4137 24
ститут", Національний університет "Києво-Могиімені Олеся Гончара
лянська академія", Чернівецький національний
Донецький національний медичний
університет, два університети з Білорусі та три з
7.
804 2351 24
університет імені Максима Горького
Молдови, а також сім вищих навчальних закладів
8. Ужгородський національний університет
1236 3154 21
з Австрії, Бельгії, Іспанії, Німеччини, Нідерландів,
Польщі. У рамках цього проекту понад 100 стуНаціональний технічний університет
9.
1307 2697 21
дентів, викладачів, науковців зі згаданих чотирьох
"Харківський політехнічний інститут"
українських університетів протягом чотирьох наЧернівецький національний університет
10.
1418 2731 20
ступних років навчатимуться чи стажуватимуться
імені Юрія Федьковича
в європейських університетах. Очікуємо і зустрічНаціональний університет
ний потік, адже такий обмін двосторонній. Спо11.
2096 2776 19
"Львівська політехніка"
діваємося, у нашому університеті буде що представити зарубіжним гостям.
12. Донецький національний університет
1137 1592 18
У рамках програми модернізації вищої освінавчального закладу є якісні показники знань студентів. ти у країнах-партнерах Європейського Союзу ТЕМПУС за
Аналіз якості знань студентів триватиме упродовж усього участю Чернівецького університету до фінансування реконавчального року, і його результати доповнять матеріали мендовані такі проекти:
папок самоакредитації. Тут головне – бути об’єктивними в
"Розбудова партнерства між університетами та підоцінці своєї роботи і роботи колег.
приємствами задля підвищення професійної підготовЗараз оприлюднений проект нового закону Про вищу ки в Україні, Вірменії та Грузії" загальною вартістю понад
освіту. Сподіваюся, незабаром буде прийнятий, де все 776 тис. євро. Участь беруть інституції Бельгії, Німеччини,
вище сказане отримає законодавчу підтримку.
Франції, Великобританії, Вірменії, Грузії та України.
Другий проект – ТЕМПУС "Національна система забез• Наукова робота
печення якості вищої освіти на засадах взаємної довіри"
а липень цього року наш університет посідає 10-е
загальною вартістю понад 791 тис. євро охоплює учасників
місце в рейтингу вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus (Та- з Фінляндії, Португалії, Словаччини та України.
За конкурсом Програми Жана Моне у 2011 р. ухвалена
блиця 4). База даних Scopus містить понад 30 млн. реферадо
фінансування
проектна пропозиція «Всебічне вивчення
тивних записів про публікації з 17 тисяч найбільш інформаєвропейської
інтеграції».
тивних журналів. Наукометричний апарат Scopus забезпеПроявили себе на рівні отримання грантів за програмою
транскордонного співробітництва у 2011 р. Наприклад, не...цього року наш університет посідає
щодавно створений Центр порівняльної румунської філо10-е місце в рейтингу вищих навчальних
логії імені Григорія Бостана, а також відділ міжнародних
закладів України...
зв’язків ЧНУ.
З дня на день очікуємо інформацію про ще один грант
чує облік публікацій науковців і установ, у яких вони працю- на 1 млн євро в рамках транскордонного співробітництва.
ють, та статистику їх цитованості.
У 2011 році укладено 11 договорів про співпрацю між
Всім зрозуміло, що ефективність наукової роботи за- ЧНУ та зарубіжними навчальними закладами. Можна відлежить від її фінансування. Маємо бути свідомими того, значити, що нові угоди, як правило, є лишень формальним

Н
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підтвердженням існуючої співпраці. Наприклад, підписання
угоди з потужним Університетом м. Лодзь (Польща) ґрунтується на тривалій роботі з підготовки до подання проекту
ТЕМПУС "Модернізація інституцій громадянського суспільства". Також польський партнер пропонує запровадження
програми навчання протягом життя.
Новий рівень міжнародної інтеграції – багатосторонні угоди. Нещодавно укладені договори про створення
Консорціуму університетів Республіки Молдова, Румунії, України та Консорціуму буковинських університетів.
Участь у консорціумах спрямована на ефективніше використання ресурсів вищих навчальних закладів, їхніх грантових можливостей.
У 2011 році за кордоном побувало вже близько 250 представників ЧНУ.
Важлива і нова компонента міжнародної діяльності університету – проходження практики студентами за кордоном. Домовленості із зарубіжними партнерами (насамперед – Німеччини) дають змогу відбувати як навчальні, так
і виробничі міжнародні практики (терміном 3-6 місяців),
що підвищить рівень знань, вмінь і навичок студентів, підвищить їхню майбутню конкурентоспроможність на ринку
праці, водночас зробить привабливими для абітурієнтів
відповідні спеціальності.
Вагома роль належить підвищенню рівня підготовки
магістрів, майбутніх науковців. І хоча такі програми ще не
стали масовими, вже є напрацювання щодо виконання
магістрантами та аспірантами частини науково-дослідних
робіт в університетах Польщі, Румунії, Німеччини, Австрії.
Отже, за підтримки відділу міжнародних зв’язків студенти, магістранти та молоді науковці нашого університету проходили семестрове навчання та практику (терміном
від 2 до 4 тижнів) в університетах-партнерах. Це, наприклад, Університет прикладних наук м. Цвікау (Німеччина),
Університет прикладних наук м. Любек (Німеччина), Університет м. Клагенфурт (Австрія), Ягелонський університет м. Краків (Польша), Краківська політехніка (Польша),
Університет м. Клуж-Напока (Румунія), Педагогічний університет м. Вільнюс (Литва) та ін.
Якщо мовити про створення умов для роботи колективу
університету, то не можна обійти і наступне...
• Господарські справи

А

ле спочатку про знаменну подію, яка сталася влітку
цього року. У день Конституції України, 28 червня,
на 35 сесії Комітету ЮНЕСКО ансамбль будівель Резиденції
внесений до Списку Всесвітньої спадщини. Це подія не
тільки для університету, міста чи Буковини, але й знакове
явище в житті держави. Створена в університеті відповідна
робоча група впродовж кількох років працювала досить
плідно, і маємо гідний результат.
Уряд виділив 12 млн. грн. на заміну черепиці даху 5-го
корпусу. Роботи мають розпочатися найближчим часом.
Сесія міської ради, яка недавно відбулася, проголосувала
за виділення університету майже 40 соток землі по вул.
Олега Кошового для господарського двору.

Нині, як і торік, виконуємо ремонтно-будівельні роботи
на цілому ряді об’єктів.
Корпус по вул. Рівненській. Зараз завершуються роботи з утеплення пінопластом, штукатурка і побілка фасаду. Майже повністю виконані внутрішні роботи на 6-му
поверсі. Залишилися внутрішні – на 5 поверхах. Треба
сказати, що Чернівецька обласна адміністрація досить
активно допомагає нам. Зокрема, голова ОДА Михайло
Папієв звернувся до Кабміну про виділення коштів на добудову цього корпусу. Кабмін прийняв постанову за номером 748Р від 25.07.11 про виділення 9,8 млн. грн. на
добудову цього корпусу. У цілому із державного бюджету

У цілому із державного бюджету цьо
горіч нам виділено 22 млн. грн., які треба
освоїти до кінця року. Це безпрецедент
ний випадок в історії Університету.
Таких коштів він не отримував ніколи.
У нас вірять. Нам довіряють і ми не
можемо підвести.
цьогоріч нам виділено 22 млн. грн., які треба освоїти до
кінця року. Це безпрецедентний випадок в історії Університету. Таких коштів він не отримував ніколи. У нас вірять.
Нам довіряють, і ми не можемо підвести.
Серйозні роботи виконано в ІІІ корпусі, який поки що
залишається проблемним. Тут відремонтовано системи
опалення, водопостачання і водовідведення, реконструйовано значну частину вентиляційної системи, утеплено горище. І ще – дах. Заходи з його часткового ремонту виявилися малоефективні. Зараз відбулися тендерні процедури.
Тож розпочинаємо ремонт. Також суттєвих змін потребує
система електропостачання. Після цього – ремонт сходових майданчиків та коридорів. Плюс – фасади.
Повністю замінено котли та вікна в 9-му корпусі, відремонтовано коридори, аудиторії і лабораторії на кафедрах
радіотехніки фізичного факультету та оптики і спектроскопії інженерно-технічного факультету.
Хто давно не був у бібліотеці, наполегливо рекомендую
відвідати верхній і нижній читальні зали. Приємно подивуєтеся. Там також розмістилася Австрійська бібліотека.
Тривають роботи з реконструкції великої оранжереї ботанічного саду. Відновлений дах, почали ремонт фасаду.
Я навів тільки низку основних робіт, що надзвичайно дорогі
як фінансово, так і організаційно. Хто хоче бачити, що робиться для поліпшення умов роботи і навчання, той може це зробити практично в кожному корпусі і гуртожитку університету.
• На завершення

Д

ля університету минулий навчальний рік у цілому
видався успішний. Усе, що робилось, мало на меті
поліпшити умови для навчального, наукового і виховного
процесів. Колектив університету працював злагоджено.
Але немає меж удосконаленню, нас чекають нові, ще
складніші завдання. Я бажаю всім нам успіхів у їх виконанні.

Вишпінська Я.М. Музична освіта Буковини : досвід, тенденції, перспективи : навч. посібник / Я. М. Вишпінська. – Чернівці : Чернівецький національний
університет, 2011. – 264 с.

У посібнику розкриті процеси становлення та розвитку музичної освіти на Буковині в кінці
XVIII – на початку XX століть. Вивчено й проаналізовано: формування предметів "Музика" і
"Співи" у системі шкільництва Буковини, рівні їх змістового удосконалення у сфері професійної
освіти, досліджено навчальний і виконавський напрями у діяльності національних музичних шкіл
м. Чернівців, визначено напрями запозичення і впровадження досвіду музичної освіти краю на
сучасному етапі розвитку системи освіти України.
Для студентів вищих і середньо-спеціальних закладів освіти музично- педагогічного
спрямування, вчителів музики ЗНЗ і МШ.
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■ Коментар до теми ■

ALMA MATER

Ми – в ЮНЕСКО!
28 червня, у день 15-річчя Конституції України, сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка впродовж 19 – 29 червня 2011 р. тривала
в Парижі, включила Архітектурний ансамбль Резиденції митрополитів
Буковини і Далмації (нині центральний корпус Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича) до списку об’єктів всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО. Серед 35 природних і культурних пам’ятокномінантів Східна Європа представлена лише однією – Резиденцією.

У

липні 2007 р. Центр всесвітньої спадщини ЮНЕСКО увів Резиденцію митрополитів у Чернівцях до переліку об’єктів-кандидатів
(Tentative List) за чотирма критеріями унікальності.
Упродовж двох років (2008 – 2010) тривав процес підготовки номінаційного досьє (майже 1000 сторінок (5 книг) із картами, схемами, фотоілюстраціями, копіями архівних документів та іншими матеріалами) та проведення низки різноманітних заходів у рамках номінування.
Торік, навесні, університет одержав висновок за підписом директора
Центру Франческа Бандаріна, в якому зазначалося, що Центр всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО не має жодних зауважень щодо відповідності номінаційного досьє настановам ЮНЕСКО. Отже, другий етап, найбільш відповідальний і тривалий, завершено успішно.
Наступний відбувся у вересні 2010 р. Тоді Чернівці з конфіденційною місією відвідав експерт ІКОМОСу Йозеф Штульц (Чеська Республіка), який
упродовж тижня детально обстежив об’єкт номінації і територію навколо
нього – буферну зону (історична частина міста).
Останній етап – засідання 35-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО, на якій більшістю голосів Резиденцію включено до списку об’єктів
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Результати голосування членів Комітету підтверджують слова ксьондза
Яна Бадені, який відвідав Чернівці наприкінці ХІХ століття і записав у своєму
щоденнику "В Чернівцях. Враження з кількаденної поїздки": "…резиденція
вражає розмірами, засліплює червоністю стін, дахами, що блищать всіма
кольорами веселки, вежами й вежечками всіх барв і розмірів… Бути в Чернівцях, а "резиденції" не побачити – це бути в Римі і не бачити папу Римського". Більш ніж через століття щось подібне висловив і доктор архітектури
Юрій Рєпін: "Геніальність ансамблю резиденції в тому, що вона не може бути
повторена ні в цілому, ні в деталях. Будівля резиденції стала символом міста, подібно до того, як Кремль – символ Москви, Собор святого Петра –
символ християнського світу, Сіднейська опера – символ Австралії".
За матеріалами сайту www.chnu.edu.ua
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Степан
МЕЛЬНИЧУК,
ректор:

Це велика честь
для держави, для облас
ті, для міста і для універ
ситету, адже резиденція
стала третім об’єктом
в Україні, що увійшли до культурної спад
щини ЮНЕСКО…
Наша заслуга тут невелика, бо це за
слуга, в основному, Йозефа Главки, який
створив цю неповторну будівлю. Ми прос
то поставили її у той ряд, на який вона
заслуговує.
Внесення університету до списку є
дуже важливою подією, оскільки сприяє
зростанню його популярності в свідомос
ті людей і серед громадськості, у тому
числі й у коридорах влади… До нього почи
нають більш уважно придивлятися. Ось
уже цього року держава виділила нам
12 мільйонів гривень на реставрацію даху
5-го корпусу. Невдовзі на сесії міської ради
розглядатиметься питання про виділен
ня землі, куди ми зможемо перенести гос
подарський двір. А далі побачимо. Я ду
маю, що в перспективі університет буде
внесений до каталогів та путівників,
сюди рине потік туристів, і наше завдан
ня – створити їм належні умови.
У перспективі завершимо роботи у
корпусі по вул. Рівненській, куди згодом
переміститься факультет іноземних
мов. Отож у центральному корпусі звіль
ниться площа, яку постараємося вико
ристовувати більш ефективно. Можли
во, там розмістимо музей університету
і музей стародруків. Зараз, мабуть, рано
ще прогнозувати, бо спершу потрібно
завершити вже розпочате".

СПІВРОБІТНИЦТВО

Як боротися з корупцією? Не платити!
Наприкінці липня у Чернівецькому університеті обговорювали тему українсько-румунського транскордонного співробітництва в контексті підготовки
до "Євро-2012". У рамках розширеної виїзної колегії учасники "круглого столу",
очільники Державної митної служби України знайшли час для відвертої бесіди
зі студентами, аспірантами і працівниками ЧНУ.

П

оважні гості шанобливо відгукнулися про нашу alma mater.
"Університет, прославлений багатьма своїми випускниками, вражає
як архітектурою, так і статусом", – зазначив директор організаційно-розпорядчого департаменту В.В. Бондар.
Його колега, перший заступник голови Держмитслужби О.М. Дороховський, зізнався: "Тут народжуються
думки про щось вічне".

Утім, і міркуванням про злободенне знайшлов час у стінах резиденції.
Чи не найбільше йшлося про явище
корупції як основну, за словами аудиторії, проблему української митниці.
"Ми зацікавлені в боротьбі з корупцією, – заявив О.М. Дороховський. –
Ламаємо психологію не тільки митника – Пупкіна, який стоїть на кордоні, –
а й психологію людей, що дають
хабарі. Як боротися з корупцією? Не

платити! Не платіть, якщо вам нема
чого боятися, якщо ви не маєте наміру
обманути державу. Не платіть, бо ви
платите не митниці, а посередникові.
Не платіть, бо цим ви породжуєте корупцію та розмови про неї".
Сьогодні митна служба не готова
запозичити апробований Грузією метод провокації хабарів. Не факт, що й
завтра буде готова. Йдеться про готовність відповідати перед законом
навіть за коробку цукерок. Усе-таки
грузинський варіант має "побічний
ефект" – соціальні конфлікти. Українські митники покладають великі надії
на новий Митний кодекс, що дасть
змогу боротися не з наслідками, а з
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причинами корупції. За кілька років
вони мають намір скоротити 30-відсотковий штатний "баласт" і поповнити
свої лави молодими.
Перспективна молодь ЧНУ поцікавилася, у чому привабливість професії
митника. З’ясовується, не в зарплаті.
Так, працю головного інспектора, що
тільки-но влаштувався на роботу, дер-
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жава оцінює на 1568 грн. Стаж, звання
та знання мов підвищують зазначену
суму приблизно у 2,5 раза. Це мало,
зважаючи на щоденну спокусу легкої
наживи, вважають митники. Але все
одно закликають іти до них працювати. Про себе кажуть: "Митниця – не
перша служба, що зустрічає іноземця
на кордоні (до неї є ще 17), але перша,

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Польські мандрівки
спортсменів
З польськими колегами нас пов’язує не лише багаторічна наукова співпраця, а й чимало інших, не менш важливих зв’язків. У попередніх випусках газети йшлося про
візити вчених ЧНУ до вищих навчальних закладів Польщі,
участь студентів у міжнародному фестивалі "Музика
близька і далека" тощо. Нинішнього літа зав’язалися нові
відносини – на спортивній арені. У якому виді спорту студенти мірялися силами, читайте далі.

Н

а запрошення ректорату Академії фізичної культури і спорту м. Бяла-Подляска (Польща) й за підтримки Чернівецького обласного управління фізичної культури та спорту чоловіча збірна команда ЧНУ з волейболу
взяла участь у польсько-білорусько-українському студентському фестивалі. Подібні
змагання з волейболу відбуваються увосьме. Цьогорічні – з 16 по 19 червня у містечку Бяла-Подляска. У 2010-му від Чернівців
виступала збірна дівоча команда ЧТЕІ
КНТЕУ. Нині ж така честь випала нашим студентам. Окрім них, український волейбол
представляли 2 чоловічі та 2 жіночі команди з Луцька, Тернополя та Рівного. З Білорусі – 2 команди (чоловіча та жіноча), а від
організаторів фестивалю, поляків, виступили 4 збірні.
Змагання організували за коловою системою. У першому колі наші волейболісти
поступилися команді з Рівного. І хоча змагалися студенти, як востаннє, до перемоги
їм не вистачило декілька балів. Наша збірна посіла V місце.
Тренери чернівчан, викладач кафедри
фізичного виховання для гуманітарних факультетів Ю.П. Тесліцький та асистент кафедри теоретичних основ і методики
фізичного виховання А.Д. Молдован, вважають, що спортс-

що почала говорити про свої проблеми. Ми їх знаємо і намагаємося
розв’язувати". У цьому двобої Держмитслужба України покладається на
допомогу нового покоління з новими
стереотипами. Тож будьте певні, молоді юристи, економісти і програмісти: вас розшукує митниця!
Світлана ТЕЛЕШМАН

менам ЧНУ не вистачає досвіду виступів на подібних турнірах. Звідси й аматорський рівень гри. Також важливим є
психологічне налаштування на гру.
За словами керівника групи, заступника декана факультету фізичного виховання і здоров’я людини Т.Г. Темерівської, організація фестивалю відбулася на високому рівні, а
у центрі міста-господаря – урочисте відкриття та святковий
концерт, влаштований студентами академії для учасників
змагань. Упродовж усіх днів перебування в Польщі наших
волейболістів супроводжували волонтери. Вони організували екскурсії містом, подбали про комфортне проживання гостей.
Хоча студенти-земляки й не привезли додому медалі переможців, проте можна сміливо перерахувати «плюси» такої
мандрівки: отримали насолоду від гри, здобули певний досвід, поспілкувалися з ровесниками з інших університетів.
Вони потоваришували не лише завдяки спорту. Певну роль
зіграло поєднання таких понять, як молодість та літо.
Упевнена, що на наступний польсько-білорусько-український фестиваль, який організатори хочуть провести в
Україні, молодь чекатиме з нетерпінням. А поки що волей-

болісти спілкуватимуться з новоспеченими друзями за допомогою соціальних мереж.
Наталія ПАВЛОВИЧ

FESTE RUND UM DAS JAHR / Свята в річному циклі : навчальний посібник
з німецької мови / укл. : Г.А. Лабовкіна, Я.В. Бачинський. – Чернівці :
Чернівецький національний університет, 2011. – 352 с.

Цей навчальний посібник знайомить читача з найважливішими релігійними, народними та
державними святами й обрядами німецькомовних країн. Він – важливий розділ країнознавчої
науки, який розкривається в текстах з історії певного свята, віршах, піснях, діалогах,
зафіксованих видатними представниками німецькомовних народів.
В посібнику передбачено роботу над фаховими текстами, бесіди за програмою
"Країнознавство", виконання комплексу лексико-граматичних вправ.
Посібник призначений, в першу чергу, для студентів вищих навчальних закладів
гуманітарних спеціальностей, а також широкого кола осіб, які вивчають німецьку мову на
курсах чи самостійно.
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МИСТЕЦЬКА СВІТЛИЦЯ

Ірина СТИЦЬ:

“Надалі йтиму дорогою
пісні й кіно”
Два десятиліття тому вона разом із сестрою виборола першу премію на першому фестивалі "Червона
рута". Відтоді приміряє до свого колоратурного сопрано співочі сцени не
тільки Буковини, всієї України, а й світу. Солістка обласної філармонії відбулася також як педагог, працюючи
на кафедрі музики Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича. Недавно вийшла дуже
оригінальна відеоробота, в якій "золотий голос" по-новому представляє відому пісню. Про це і не тільки – розмова з Іриною Стиць.
– Ірино Степанівно, вперше почула Вас наприкінці минулого року
на відкритті Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської
та студентської молоді імені Тараса
Шевченка. Тоді медитативну концертну програму "рубануло" українською народною "Гандзею", жвавою, задерикуватою, голосною...
Урочисто-сонна "Юність Буковини"
миттю повеселішала.
– Де б я не співала, мене завжди
просять виконати "Гандзю". Тому досі
асоціювалася у глядача тільки з цим
образом.
– Досі?
– Так. Урешті, трохи набридло. Надто довго йшла однією стежкою. Захотілося змін, розвитку.
– Коли ж з’явилася така нагода?
– Минулого року на концерті, присвяченому 70-річчю Чернівецької області, мене почув відомий молодий музичний продюсер Андрій Верхоляк.
Сказав тоді: "Це ж золотий голос Буковини!". Його слова стали для мене доленосними. Коли запропонував цікаві
ідеї для співпраці, я, звісно, погодилася. Нещодавно ми зняли міні-фільм на
призабуту, проте дуже цікаву за тематикою й режисурою пісню на слова Василя Симоненка "Виростеш ти, сину".
– Ви сказали, міні-фільм?
– Таке визначення прижилося з легкої руки режисера й журналістки, заслуженого діяча мистецтв України
Антоніни Павлівни Фантух. На її думку, наша п’ятихвилинна відеоробота є
значно серйознішою і глибшою, сюжетнішою за кліп. Зараз працюємо

над продовженням міні-фільму. Цей
другий блок розвине тему матері, долі
української жінки.
– Прихильність глядача завоювати вдалося?
– На презентації міні-фільму в клубі
"Egoist Palace" я стояла за лаштунками. Чула, як після останнього акорду
запала тиша. Лише за мить пролунали оплески. Режисер згодом розповідав: "Коли увімкнули світло, я глянув
у зал: у всіх очі вологі..." Телефонували багато небайдужих, говорили
слова вдячності. Іво Бобул зізнавався
у слухавку, що на завершенні перегляду роботи просто ридав. А генеральний директор Національної телекомпанії України Єгор Бенкендорф
запропонував нам безкоштовний ефір
на Першому національному 9 травня.
Нещодавно ж дізналася, що школярі
дивитимуться міні-фільм "Виростеш
ти, сину", вивчаючи поезію В. Симоненка. МОНУ затвердило його у програмі з української літератури для
учнів 7-го класу.
– Ця відеоробота відкрила Вас
як актрису.
– І в мене, до речі, не було дублерів. Граю і молоду, й літню матір.
Зморшки мені малювали... Але вживатися в образ складно, бо, по-перше,
тема матері мені близька, а, по-друге,
з акторською майстерністю знаюся
ще з часу навчання в Одеській консерваторії. Загалом гри мало. Подавала так, як відчувала, а відчувала
дуже гостро...
– Де відбувалися зйомки, хто
залучений до них?
– Деякі сцени ми знімали в Чернівецькому музеї народної архітектури
та побуту, а інші – в селі Драчинці на
Кіцманщині. Професійних акторів вирішили не залучати. Натомість знімалися мешканці Драчинців, моя родина. Шестеро моїх студентів зіграли
військових. Ті, хто виявив бажання. Інші
потім шкодували, що не спробували...
– Як студенти сприймають молоду викладачку, що активно веде
концертну діяльність і складає їм
конкуренцію?
– Знаєте, вони тримають мене в
тонусі. Уже майже десять років працюю в освіті: шість із них викладала в
Чернівецькому училищі мистецтв імені Сидора Воробкевича, третій рік –

на кафедрі музики ЧНУ. Мені не доводиться розповідати студентам про те,
яка я хороша співачка і класна викладачка. Просто виходжу на сцену і працюю. А сцена оголює... Буває, студенти кажуть мені: "Ірино Степанівно,
а ми вас учора бачили по телевізору.
Ви в Літньому співали". Тоді я їм: "І як?
Що вам сподобалося, а що – ні?".
І вони кажуть. Одна моя студентка після концерту, в якому я брала участь,
зізналася: "Ви мені стільки разів пояснювали, як той звук брати. Пам’я
таєте? Так-от, я лиш тепер зрозуміла,
що й до чого, коли побачила, як Ви то
робите на сцені".
Усвідомлюю, що не є зразком у
всьому для своїх студентів. Але знаю
точно, що не можна розповідати їм про
вокал, не будучи сценічною людиною.
– Отже, студенти – Ваші перші
критики?
– Аякже. Вони дуже правдиві. Подобається, коли кажуть: "Фірма!". Це
найвища похвала!
– А як колеги?
– Не всім їм подобається те, що я
роблю. Загалом до критики ставлюся
спокійно. Сама цього хотіла, сама по
в’язала життя з публічністю. Але спочатку було боляче... Ми з колегами
мали би перебувати на одному рівні.
А тут раптом одна, чи не наймолодша, по всій Україні їздить із піснями...
Тому, що я закінчила консерваторію,
а не педагогічний заклад. Мене виховували в особливій атмосфері. Я прагну творити, я творю! Не розумію, чому
не радіти, коли людина, яка має голос
і освіту, любить сцену? Невже краще,
щоб наша естрада зоставалася естрадою "голих ніг"?
– А все ж публіці смакує ця ест
рада. Є попит. Може, людям якраз
голих ніг і треба?
– Ні, їм треба душі, харизми. Справа не в ногах і навіть не в голосі. Для
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естрадної виконавиці харизма ще
важливіша, ніж для оперної. Остання
може одягти чорне платтячко і співати
на одному місці, не відходячи й на
метр. Я не така. За голосом – оперна
виконавиця, а за подачею – театральна.
– Звідки вони у Вас, театральність, сценічність? Від батьків?
– Те, що мої батьки моторні, – це
однозначно (сміється. – С.Т.), але
освіти музичної вони не мають.
– Не треба мати музичну освіту,
щоби бути сценічним.
– О, точно! І музикальним. Я теж так
думаю. Багато хто цього не розуміє.
Коли колеги вперше побачили мою подачу, здивувалися страшенно: "Що
вона собі дозволяє?!".
А я ходила і ногами тупотіла: "Гандзя-молодиця!" (співає. – С.Т.). У мене
немає меж. Я на сцені всю, всю себе
несу! Для когось це виглядало дико. Але
робота над міні-фільмом "Виростеш ти,
сину" переконала, що то не дикість.
Коли я побачила, що можу не тільки співати, а й грати, все стало на свої місця.
Я зрозуміла, що це моє. Надзвичайно
щаслива, що знайшла свою нішу. Ні на
чию іншу не претендую. Надалі йтиму
дорогою пісні й кіно.
– Говорячи про пісню, маєте на
увазі сучасну українську?
– Здебільшого. Я відійшла від класики, хоча класичний стрижень у манері виконання залишився. Мій голос
(лірико-колоратурне сопрано. – С.Т.),
на щастя, дає можливість виконувати
естрадні твори. Є такі академічні співаки, які можуть співати тільки класику.
А от Микола Басков, до прикладу, –
універсальний.
– Хотіли б заспівати дуетом?
– О, це для мене надто дорого!
(сміється. – С.Т.). Хоча, звісно, для
співачки важливо відчувати поруч
сильнішого партнера-вокаліста. Загалом люблю співати дуетом. Власне, я
починалася як виконавиця з дуету й
перемоги на "Червоній руті".
– Торік Ви здобули ще одну висоту.
– У "Пісенному вернісажі" порадили взяти участь мої творчі побратими
Алла Горинь та Василь Пенюк.
– І ви співали...

– Народну українську пісню "На
вулиці скрипка грає".
– На фестивалі сучасної української пісні?
– У мене була сучасна обробка. Зараз це модно в Європі – класична подача й сучасна естрадна обробка.
– Коли відбудеться сольний концерт Ірини Стиць?
– У 2012-му мине10 років із часу
мого першого сольного концерту в
Органному залі. Тоді тільки-но закінчила консерваторію і повернулася додому. Думала, тут мені буде добре.
Але, знаєте, вдома не так легко, як
комусь може здатися. У нас, буковинців, є така риса... Словом, у нас свої
своїх топчуть.
Щодо наступного концерту, мені
хочеться зробити його в театрі. Для
того, щоб він став таким, про який
мрію, маю ще попрацювати з телебаченням. Щоб до мене прийшли люди,
які мене бачать. Бо, хто б там що не
говорив, люди йдуть на того співака,

артистичний, музикальний. Не мав
можливості вчитися на співака, то
справу здійснення своєї мрії переклав
на мене. Я мусила вчитися, вчитися,
вчитися... Фортепіано, скрипочка... Та
й від домашніх обов’язків ніхто не
звільняв. Усе встигала. Ви мене бачите моторною на сцені, та я така і в житті. Дуже люблю пекти. Наготую смакоти, а потім перевдягнуся – і на концерт
або на зйомки.
– Чоловік терпляче чекає?
– Та я б не сказала, що він терпить
(сміється. – С.Т.). Він пишається мною,
тим, що я роблю. Слідкує, щоб мої роботи мали духовне начало, а не лише
естетичне. Я щаслива, що поруч зі
мною такий чоловік.
– Хіба ж він може не пишатися?
У його дружини неповторний голос!
– Це не є мій голос. Тобто я для
нього нічого не зробила. Це як наявність руки чи ноги. Я народилася зі
зв’язками. А одного разу, десь у 7-8
років, відкрила рота – і вчителька му-

На фото: Кадр із кінофільму за участі Ірини Стиць
якого бачать по телевізору. Заслуженим артистом стаєш тоді, коли тебе
знає проста людина, а не музикант.
Звичайну людину здивувати найважче.
– Завжди хотіли бути співачкою?
– Про інше й не ішлося ніколи. Моя
старша сестра закінчила музичне училище, тато має сильний голос, неповторний. Ми й досі з ним змагаємося:
ану, хто кого переспіває! Він у мене

зики збагнула: "Ой, а в неї добре змикаються зв’язки і є сила голосу". Слава
Богу, що на моєму шляху зустрічалися люди, які розвивали цей голос.
А так... Можу кричати, їсти гостре...
Тобто не лелію його. Господь дав мені
голос. Я дякую Йому і стараюся не
осквернити своїм репертуаром те,
що в мене є.
Розмову вела Світлана ТЕЛЕШМАН

Волощук О.Т. Міжнародний комерційний арбітраж : навчальний посібник. /
О.Т. Волощук. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – 260 с.
У навчальному посібнику запропоновано аналіз актуальних проблем міжнародного
комерційного арбітражу. Книга містить лекційний курс, контрольні завдання, задачі, проблеми
семінарських занять, основні поняття і рекомендовану літературу для вивчення курсу
"Міжнародний комерційний арбітраж".
Ця книга є допомогою для успішної підготовки сіуденгів до складання заліків та іспитів.
Призначена для вчених, викладачів вищих юридичних навчальних закладів, юристів-практиків,
студентів і для всіх, хто цікавиться проблемами організації та діяльності міжнародного
комерційного арбітражу.
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Чужі справи цікаво знати,
свої – потрібно

▪ До 155-ої річниці від дня народження І. Франка
Для суспільно-політичного життя
підросійської України кінця ХІХ ст.
був характерний певний застій, пов’я
заний із репресіями царизму проти
всього українського. Важким залишалося й життя українців АвстроУгорської імперії. Проте в Наддні
стрянщині їм усе-таки дихалося
легше, ніж у Наддніпрянщині. Тоді в
Західній Україні спостерігалося пробудження, початок якому в 30 – 40-х
рр. ХІХ ст. поклала "Руська трійця".
Ідеї М. Шашкевича, І. Вагилевича
та Я. Головацького на межі ХІХХХ ст.ст. підтримала молодь.

У

коло наукових інтересів видатного філософа, етнографа,
публіциста і громадського діяча Івана
Яковича Франка (1856 – 1916) входили
проблеми краєзнавства, актуальні для
підавстрійської Галичини. І. Франко вважав, що це вимагає пильного аналізу з
боку не тільки вчених-фахівців, а всіх,
хто хоче бути справжнім громадянином
своєї Батьківщини та свідомо, розумно
користуватися наданими Конституцією
правами. Про важливість дослідження
рідної землі свідчить прислів’я "Чужі
справи цікаво знати, свої – потрібно".
І. Франко обрав туристично-краєзнавчу діяльність як один із засобів пізнання краю та всієї батьківщини, їх минулого і сучасного. Ще у шкільні роки
він виявив особливий інтерес до екскурсій. Через природу сприймав світ,
людину. У 1872 р. І. Франко разом з
учнями Дрогобицької гімназії вперше
побував в урочищі Уричі (поряд з однойменним гірським селом) на Сколівщині. З 1873 р. брав активну участь у мандрівках для збору краєзнавчих та етнографічних матеріалів під керівництвом
учителя Дрогобицької гімназії Івана
Верхратського, а 1874 р. – відважився
на самостійну подорож до Сколівщини.
Про тодішні враження довідуємося з
біографічного листа до М. Драгоманова.
"Скінчивши сьомий клас (1874 р. –
Б.Б.), – згадував І. Франко, – я перший
раз пустився під час вакацій в дальшу
мандрівку, перший раз не поїхав додому пасти худобу та помагати при збірці
сіна і збіжжя. Я поїхав залізницею до
Стрия, а звідси рушив сільським трактом до Синевідська та на Побук, Бубнище, Тисів, Церковну, Мізунь, Велдіж,
зайшов до Лолина. Це маленька мандрівка дала мені пізнати трохи більше
світу і людей, ніж я знав досі".

Улітку того ж року І. Франко відвідав Старосамбірщину і Турківщину. Повернувшись із Лолина у Дрогобич, він
незабаром вирушив на Західну Бойківщину. Усе більше захоплюючись вивченням рідного краю, упродовж 1875 –
1879 рр. багато мандрував Рожнятинщиною, Скільщиною, Тухольщиною,
Стрийщиною.
За 1880 – 1882 рр. Франко пішки
сходив Сколівщину і Тухольщину.
З 1880-х рр. починається його знайомство з Гуцульщиною. "Кружок етнографічно-статистичний для студіювання життя і світогляду народу",
організований І. Франком у 1883 р.,
виконував функції краєзнавчого товариства. Пізніше, 1884 р., його реорганізовано в "Кружок для устоювання
мандрівок по нашім краю".
З діяльністю І. Франка пов’язаний
новий період у історії розвитку крає
знавства. Письменник був неперевершеним організатором науково-пізнавальних подорожей. Загалом упродовж
1883 – 1888 рр. за його ініціативою та
особистою співучастю організовано
шість краєзнавчо-просвітницьких екскурсій української молоді Галичиною і
Українськими Карпатами.
І. Франко є автором низки доповідей з актуальних проблем історії та
культури українського народу ("Про
початок і знесення панщини на руській
землі", "Про початки нашого народного відродження" та ін.). Окремою
брошурою видруковано віршований
опис маршруту "Українсько-руська
студентська мандрівка літом 1884 ро
ку". Він засвідчує глибоку обізнаність
письменника з визначними місцями
краю. Молодь вважала свою подорож
не прогулянкою, а серйозною громадською працею, що повинна сприяти
пробудженню політичної та національ
ної свідомості українців.
У 1883 – 1888 рр. за ініціативою
структур, створених І. Франком, відбулися численні мандрівки. Їх учасниками стали студенти університетів
Львова, Відня, Кракова і Чернівців.
Пріоритетними напрямками розвитку
туризму в цей час були природо
знавчий та етнографічно-краєзнавчий. Останній, за словами історика
І. Крип’якевича, є "відкриттям природи та відкриттям народу”.
Упродовж наступного десятиріччя
(1888 – 1898 рр.) І. Франко продовжує
активну туристично-краєзнавчу діяльність: мандрує Галичиною, зустріча-

ється з місцевими жителями, вивчає їх
звичаї і традиції. Результати його роботи сприяють створенню при НТШ
ім. Т.Г. Шевченка етнографічної комісії
(1898). Дружина та сини Іван і Тарас
допомагають І. Франку в його починаннях.
У серпні 1888 р. письменник разом
із сім’єю побував на Сколівщині біля
поселення Карлсдорф. Звідси ходив
до містечка Сморже (Сможе), де знайшов унікальні етнографічні матеріали
про бойків. У 1905 р. він опублікував
велику статтю "Етнографічна експедиція на Бойківщину". Ця праця є однією
з кращих народознавчих розвідок
І. Франка, неоціненним джерелом відомостей про Бойківщину.
Плідною виявилася поїздка письменника в село Завадів (біля Стрия),
до відомого громадсько-культурного
діяча О. Нижанківського. "…Добре пригадую собі, – ділився споминами
В. Пахущин, – що в його окремій кімнаті було багато книжок, журналів, газет, безліч виписок тощо. Він найпізніше йшов спати й найраніше з нас усіх у
хаті вставав до праці".
З часом до справи, започаткованої
І. Франком, долучаються його сини –
Петро й Тарас. Вони переходять від
мандрівок до більш ефективних форм
краєзнавчої діяльності. Ідеться, зокрема, про "пластові" гуртки. Перші
такі товариства в Галичині заснували у
Львові І. Чмола та П. Франко. Найголовнішим напрямом діяльності "Пласту"
були туристські походи та створення
мандрівних і постійних таборів, де молодь у процесі активного пізнання
природи отримувала досвід і навички
таборування, набувала фізичного та
військово-спортивного вишколу, підвищувала свою національну свідомість.
І. Франко співпрацював з іншими
краєзнавцями: В. Гнатюком, Ф. Вовком, В. Шухевичем, К. Устияновичем,
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З. Куделею та ін. У 1898 – 1907 рр.
його діяльність тісно пов’язана з Науковим товариством ім. Т.Г. Шевченка,
де керував етнографічною комісією
(1898), був редактором багатьох видань, автором низки фундаментальних праць із фольклору, учасником
наукових експедицій НТШ, співорганізатором музею НТШ тощо. У цей період НТШ видало серію матеріалів під
назвою "Українсько-Руський архів",
38 томів "Етнографічного збірника",
20 томів "Матеріалів до української
етнології" та ін.

“УВ”

Результат мандрівок письменника в
Карпати – це не тільки численні пуб
лікації фольклорних та етнографічних
матеріалів, а й дослідження цих матеріалів. Його перу належить понад 100 науково-краєзнавчих праць. Серед них –
"Найновіші напрями в народознавстві", "Галицьке краєзнавство", "Із наукових експедицій по краю". І. Франко є
одним із засновників бібліографії галицької краєзнавчої літератури.
У 1902 р. його офіційно запросили
стати членом Австрійського етнографічного товариства у Відні. З 1907 р. працю-

вав радником музею цього товариства.
Отже, туристично-краєзнавча діяльність І. Франка та його однодумців
стала поштовхом до подальших народознавчих подорожей, надала їм організованих форм і сприяла масовому
залученню до цих процесів учнівської,
студентської молоді, інтелігенції, вчених, громадськості. Вона – своєрідний єднальний місток між Наддніпрянщиною та Галичиною.
Борис БІЛЕЦЬКИЙ
доцент кафедри історії України,
Зоя ЧЕБАН

ПРАВЕДНИКИ СВІТУ

Аби пам’ятали...
Якось, збираючись на закордонну конференцію, колега Ігор Вінклер запропонував дорогою відвідати могилу Траяна Поповича. Про цю людину я вже тоді
знала з Інтернету. А тут ще й Ігор розповів, що його бабуся зобов’язана своїм
життям Поповичу. Віднайшовши в одному з карпатських сіл, що на території
Румунії, скромну могилу, я відчула біль у серці: щось промовляло, що Траян Попович заслуговує, аби про нього знали якомога більше. Тому, повернувшись в Україну, ми з Ігорем вирішили провести бесіди (на кураторських годинах або ж просто у вільний час), присвячені цій великій людині, меру нашого міста в період
Другої світової війни та випускникові Чернівецького університету.

П

ерш ніж утілити в життя задумане, розпитували про Траяна Поповича своїх друзів, знайомих,
одногрупників, однокурсників, викладачів, співробітників факультету. На
жаль, лише інколи звучало у відповідь: "Здається, це Буковинський
Шиндлер". Більшість опитуваних нічого не знали про видатну людину. Тому
й вирішили провести бесіди, присвячені її подвигу.
Насамперед, хотіли подати маленьку біографічну довідку про Трая-

на Поповича. Нескладно знайти в Інтернеті потрібну інформацію.
Траян Попович (рум. Traian Popovici;
17 жовтня 1892 р. – 4 червня 1946 р.).
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Народився у невеличкому селищі Рушій Меннстіоарей, яке на той час
було розташоване в австро-угорській
частині Буковини. У 1911 році Траян
Попович вступив на факультет права
Чернівецького університету. У роки
Першої світової війни служив у румунській армії. У повоєнний час працював адвокатом у Чернівцях. Під час
Другої світової війни диктатор Іон Антонеску запропонував йому стати мером цього міста. Спочатку Попович
відмовився від пропозиції, не бажаючи служити фашистському урядові,
однак за порадою друзів змінив своє
рішення. З 1 серпня 1941 року він
узявся за виконання нових обов’язків.
Траян Попович був мером м. Чернівців упродовж 1941 – 1942 років. Саме
тоді здійснив свій громадянський подвиг в ім’я збереження людського
життя. І не одного, а 20 – 25 тисяч!
Саме тому нині в ізраїльському меморіальному комплексі "Яд ва-Шем"
у списку Праведників світу є ім’я Траяна Поповича.
Далі – про події, які відбувалися
у Чернівцях 70 літ тому, впродовж
29 вересня – 15 жовтня 1941 року.
Ці декілька тижнів стали апогеєм життя Траяна Поповича. Як мерові міста
йому наказали створити в Чернівцях
гетто для євреїв із тим, щоб у подальшому їх депортувати. Однак Попович
принципово не погоджувався, щоб
частина населення перебувала за колючим дротом. Зініціювавши бурхливі
дебати, він чи не одноосібно протистояв потужній воєнній машині. Власне, не

тільки протистояв, а й боровся проти
цього рішення. Адже був не просто висококласним адвокатом та блискучим оратором, а ще й гуманістом з
великої літери. Попович наводив факти
щодо вкладу чернівецьких євреїв у розбудову міста, шукав переконливі, на
його думку, причини, аби хоча б відкласти на якийсь час антиєврейські
події, сподіваючись, що незабаром
цей жах припиниться. Його перші
кроки були невдалими. Попович прекрасно розумів, що насправді депортація мала перерости у фізичне знищення людей. У своїй "Сповіді" він
писав: "Мені здавалося, що я став мов
камінь… Я втратив контроль над собою, став агресивним… Я вказував на
нашу відповідальність перед історією, яку писатимуть не євреї, а історики усього світу. Лише я один виступив
з осудженням єврейської проблеми
на тлі ситуації, що складалася. Я говорив, що румунський народ не повинен піддаватися расовій ненависті…
Я вимагав милості для тих, хто був
хрещений у церкві, вказуючи, що ми
не повинні ховати місіонерський дух,
який є наріжним каменем християнства…. Я вимагав перегляду рішення
про депортацію для пенсіонерів, офіцерів, ветеранів, лікарів, інженерів,
архітекторів тощо".
Під впливом цієї промови губернатор дозволив Траянові Поповичу
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скласти список зі 100 – 200 євреїв (із
50 тисяч!), яких можна залишити в місті. Тоді Попович звернувся до самого
Антонеску. Знову наводив усе нові й
нові аргументи щодо важливої ролі
єврейського населення у житті Чернівців: у розбудові міста, в розвитку
медицини, культури, торгівлі, навіть
водопровідно-каналізаційного господарства. І це спрацювало! 15 жовтня
1941 року отримано дозвіл на уникнення депортації 20 тисячами євреїв.
Вони залишилися у місті. До речі, з усіх
населених пунктів, де на той час проводилася ізоляція євреїв у гетто з подальшою їх депортацією, лише Чернівці домоглися перегляду рішення.
Із 50 тисяч євреїв, які становили половину населення міста, 30 тисяч
таки було депортовано. Але 20 – 25 тисяч – залишилися у Чернівцях, а отже,
врятувалися від неминучої смерті.
Завдяки Поповичу.
Невже це не подвиг?! Доля кинула
Траянові Поповичу серйозний виклик: протистояти злу або ж грати на
його боці. Попович вибрав перше і з
гідністю виконав свою місію на землі.
Йому дорікали, що в цьому протистоянні сам "оєвреївся", називали євреїв
"народом Траяна"… Але ні тиск, ні небезпека бути страченим за невико-
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нання військових наказів не зупиняли
Поповича. Усвідомлював, що найвища цінність – то людське життя, і саме
це стало мотивацією його подвижницької громадянської позиції – взірця мужності, послідовності та прагнення йти до кінця, що б не сталося.
Третій пункт нашої бесіди – це збереження пам’яті про Траяна Поповича.
Поповича порівнюють із Шиндлером. Оскарові Шиндлеру у роки Другої
світової війни вдалося врятувати близько 1200 – 1400 осіб. Його подвиг увіковічений у фільмі Спілберга. Шиндлер
похований у Єрусалимі на всесвітньовідомому цвинтарі. На його могилі завжди лежать грудочки землі, камінці
на знак вдячності нинішніх поколінь.
Нам хочеться, щоб і про Траяна Поповича жила, не згасала пам’ять. Нам
хочеться, щоб ніколи не заростала
стежка до родинної могили в маленькому румунському селі Колука. У різних куточках світу плекають пам’ять
про цю людину. Уже багато років стоїть
пам’ятник Траянові Поповичу в столиці
Ізраїлю Тель-Авіві. Румунія має намір
створити меморіальний комплекс.
Є окремі громадяни, які бережуть
пам’ять про славетного чернівчанина.
Це, наприклад, Мімі Тейлор, нині громадянка США, яка в 1941 – 1942 роках

проживала у Чернівцях. Саме вона зініціювала встановлення меморіальної
дошки на будинку по вул. М. Заньковецької, в якому мешкав Попович. Завдяки Сергієві Воронцову, який написав статтю для "Зеркала недели",
стала відома більш широкому загалові
"Сповідь" Траяна Поповича. А нещодавно з’явився проект художнього
фільму про тогочасні події у Чернівцях.
Своєрідним внеском у збереження
пам’яті про видатного чернівчанина
вважаємо й наші бесіди, цю публікацію.
Можливо, вона допоможе відкрити ім’я
Траяна Поповича або ж іще раз добрим
словом згадати цього Праведника світу. Не варто забувати, що він розпочинав свій життєвий шлях тут, у нашій alma
mater. Тож чи не було б ще одним визнанням заслуги Траяна Поповича перед
людством записати його ім’я до списку
видатних випускників Чернівецького
університету? Можливо, це стане черговою цеглинкою у справі збереження
пам’яті про подвиг нашого земляка.
Такі імена не повинні безслідно зникати
зі шпальт історії, такі імена мають жити
в душах сучасників.
		
Алла ЧОБАН,
доцент кафедри органічної
та фармацевтичної хімії,
Наталія ПАВЛОВИЧ

ALMA MATER

Богдан Михайлович Ніцович
▪ На відзначення 70-ої річниці з дня народження ▪
Цією розповіддю хочу вшанувати пам’ять доктора фізико-математичних наук, професора Богдана
Михайловича Ніцовича – талановитого вченого-фізика, педагога, зразкового сім’янина, чуйної людини.
Адже його внесок у розвиток інженерно-технічного
факультету та кафедри оптики і спектроскопії, у
підвищення наукового рівня викладання фундаментальних дисциплін, а також у становлення теоретичних досліджень у галузі нелінійних процесів оптичного поглинання в екситонній області спектра гідний
пошанування та є окремою сторінкою в історії Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича

Б

огдан Михайлович народився 14 червня 1941 року в
місті Снятин Івано-Франківської області. Богдан
зростав у родині, де всі дуже любили один одного, а найбільше його – наймолодшого з трьох братів. Повага до людей і
вміння самостійно – своїм розумом, хистом і працею – забезпечувати потреби родини були визначальними рисами цієї
сім’ї. Саме вони сформували непересічну особистість Богда
на Михайловича, який вирізнявся особливою чуйністю, доброзичливим ставленням до всіх, з ким його зводило життя.
Доля була до нього лагідною. Б.М. Ніцович прожив хоча й короткий, проте яскравий шлях, насичений любов’ю рідних і
близьких, щирою повагою від керівництва і підлеглих, колег і
студентів.
Після закінчення фізико-математичного факультету
Б.М. Ніцович працював інженером на одному з провідних

заводів військово-промислового комплексу СРСР –
об’єднання "Південмаш" у Дніпропетровську. Маючи добру
теоретичну підготовку, неабиякий хист фізика-дослідника,
діяльну натуру, що прагне досягнень і самореалізації, Богдан Михайлович вступив до аспірантури Інституту фізики
Академії наук УРСР (нині Інститут фізики Національної академії наук України, м. Київ). Там під керівництвом всесвітньовідомого фізика-теоретика, академіка О.С. Давидова
активно впроваджував теоретичні дослідження в галузі фізики екситонних процесів у напівпровідниках.
Богдан Михайлович швидко зробив кар’єру, пройшовши шлях від аспіранта до начальника відділу, здобув визнання як талановитий і плідний учений, авторитетний керівник і організатор. Найвагомішим внеском Б.М. Ніцовича в
розвиток науки того періоду став винайдений ним метод
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теоретичного дослідження оптичних спектрів кристалів –
метод моментів. Він розробив уявлення про механізми
взаємодії світла з речовиною (механізми нелінійного поглинання в екситонній ділянці частот), що знайшли своє застосування в обґрунтуванні можливості реалізації явища
оптичної бістабільності. А це дає можливість створення багатьох оптично-електронних пристроїв (елементів пам’яті, логічних елементів, швидкодіючих перемикачів тощо), перспективних у плані створення на їх основі оптичного комп’ютера.
З квітня 1989 року і до останніх днів Б.М. Ніцович був завідувачем кафедри оптики і спектроскопії, що входить до
складу інженерно-технічного факультету. Він організував і
очолив наукову роботу кафедри. Під його керівництвом виконували теоретичні дослідження закономірностей поглинання світла в іонних напівпровідникових і органічних кристалах, шаруватих напівпровідниках та біологічних кристалічних структурах, умов реалізації в них оптичної бістабільності. Б.М. Ніцовичу належить ідея впливу на ці умови зміною зовнішнього магнітного поля, поляризації збуджуючої
хвилі або температури кристалу. Він є автором близь
ко 150-ти наукових праць, монографії "Динамические
эффекты в многокомпонентном газе квазичастиц" та низки навчальних посібників для студентів і аспірантів.
Науково-дослідницька робота вміло поєднувалася з активною організаторською та педагогічною діяльністю. Богдан Михайлович створив на кафедрі неформальний творчий колектив, який виконував велику навчальну, методичну
й виховну роботу серед студентів, а також займався оптичними дослідженнями в широкому діапазоні явищ і середовищ. Б.М. Ніцович подбав про підготовку фахівців із нової
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спеціальності – "Біотехнічні та медичні апарати і системи",
читав курси "Теоретична механіка", "Взаємодія лазерного
випромінювання з речовиною" та низку спецкурсів для студентів ІТФ.
Він надзвичайно любив жарти. Любив настільки, що зібрав, упорядкував і видав збірку афоризмів та влучних
жартів "Непричесані думки".
Попри велику зайнятість, Богдан Михайлович завжди
знаходив час для спілкування. Він любив людей. До нього
можна було звернутися з будь-якого житейського питання.
Мав добре ім’я та лагідну вдачу, а тому й багато знайомих,
яким завжди давав корисну пораду. Богдан Михайлович
був беручким до хороших справ, не вмів і не хотів відмовляти людям, постійно переймався чиїмись проблемами, допомагав і щиро радів, якщо вдавалося зарадити.
Найбільше турботи, звичайно, випадало рідним. Віддано любив свою дружину Віру Євгенівну, разом з якою виростив і виховав двох синів. У останні роки відпочивав душею в товаристві улюблениці – онучки Діаночки, якій дозволялося практично все.
Наприкінці 2002 року несподівано рано, з високої точки
траєкторії життєвого лету, пішов у Вічність талановитий учений і майстерний учитель, прекрасна людина – Богдан Михайлович Ніцович. Кажуть, що буття продовжується не тільки в біологічних нащадках, а й у справах учнів та послідовників. Окрім вагомих наукових праць і добротних навчальних посібників, Богдан Михайлович залишив по собі чудову
родину, вдячних учнів, добре ім’я та світлу пам’ять.
Валерій КРАМАР,
завідувач кафедри загальної фізики
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Сумуємо...

На порозі 65-ї осені, після нетривалої, але тяжкої недуги перестало
битися серце декана факультету фізичної культури та здоров’я людини,
Заслуженого працівника освіти України, кандидата педагогічних наук, доцента, полковника Валерія Павловича
Чабаненка. Ця людина пройшла свій
життєвий шлях цілеспрямовано і яскраво, залишивши у наших серцях світлий
та довгий слід.
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вересня 1946 року у Відні народився В.П. Чабаненко. У родині
військовослужбовця. Спочатку навчався в Одеському артилерійському училищі ім. М.В. Фрунзе, згодом – на командному факультеті Військової ар
тилерійської академії ім. М.І. Калініна,
служив у Збройних Силах. 18 січня
1992 року присягнув на вірність українському народові.
За час служби у Збройних Силах
пройшов шлях від командира вогневого взводу, взводу управління батареї
Прибалтійського військового округу,
командира артилерійської батареї групи радянських військ у Німеччині, начальника артилерії мотострілецького
полку Середньоазіатського військового округу, начальника штабу й заступника командира винищувального протитанкового артилерійського полку,
викладача кафедри військової підго-

“УВ” № 6 (1729)

товки, начальника навчальної частини
кафедри військової підготовки Прикарпатського військового округу до начальника кафедри військової підготовки
Західного оперативного командування. І де б не працював В.П. Чабаненко,
в роботі завжди керувався власним замислом та внутрішнім зобов’язанням
перед вітчизняною наукою, колегами.
Упродовж багаторічної діяльності
на посаді начальника кафедри військової підготовки він був прекрасним керівником, завжди з розумінням ставився до кожної справи. Ось чому залишив
по собі незабутню сторінку в історії
Чернівецького університету.
З 1 вересня 2008 року В.П. Чабаненка призначено деканом новоствореного структурного підрозділу – факультету фізичної культури та здоров’я
людини, на якому працював до останніх днів життя.
Валерій Павлович досяг неабиякої
майстерності у військовій справі, тому
й мав заслужений авторитет. Він був вимогливим, насамперед до себе. Не
прагнучи до почестей, виконував щоденну рутинну роботу, з якої народжуються професіонали.
Ректорат університету, управління
освіти Чернівецької облдержадміністрації та Міністерство освіти і науки
України не раз нагороджували В.П. Чабаненка Грамотами за успіхи в на-

вчально-методичній, науковій та громадській роботі. А його медалі – це
свідчення заслуг у військовій справі.
Ми втратили чудового вчителя й товариша, але залишилися його колеги,
учні, однодумці. Залишилася пам’ять
про військового, що самовіддано працював на освітній та науковій нивах. Залишився він сам – у людях і настановах.
Залишилися його опубліковані та неопубліковані праці, той творчий заряд,
який зобов’язує колег і друзів продовжувати справу Валерія Павловича.
Нехай сьогодні наша свідомість,
вишколена прекрасним керівником,
допоможе втілити його вчення у реальність, а пам’ять про нього ніколи
не згасає!
Студенти і колеги
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ПРАКТИКА

Подарунок до 390-ої річниці
Хотинської битви
Про одне із семи чудес України – Хотинську фортецю
– існує багато міфів, домислів і легенд, які не мають історичного підґрунтя. Чимало писемних джерел розповідають про її минуле, однак насправді ми мало маємо достовірної інформації. Дізнатися про окремі епізоди
історії замку допомогли розкопки студентів-практикантів ЧНУ під керівництвом завідувача кафедри етнології,
античної та середньовічної історії, доктора історичних
наук, професора С.В. Пивоварова.
• У пошуках історичної правди
правжній скарб (за оцінкою археологів, звісно) юні
історики віднайшли напередодні відзначення чергової річниці битви під Хотином. Нинішнього року практиканти, як і їхні попередники (починаючи з 2004 року), досліджували Хотинську фортецю. Основне завдання впорядкування території довкола центральної частини замку, адже незабаром відзначатимемо 390-ту річницю Хотинської битви. На 22 – 24 вересня запланована міжнародна
наукова конференція, приурочена до цієї дати. Аби гідно зустріти гостей та провести урочистості, вирішили влаштувати генеральне впорядкування кам’яної красуні.
Досліджуючи культурний шар довкола замку, юні археологи вийшли на ті ділянки, які раніше не зачіпалися. Саме тут
і виявлено чимало цікавих
знахідок, зокрема 400 ядер
різного калібру, понад 100
свинцевих куль від вогнепальної зброї, кремнієві рушниці, більш ніж 40 свинце
вих пломб, немало прикрас,
30 монет, турецькі піали,
китайську порцеляну. Знайшли також керамічні люльки XVII – ХVIII ст.ст. – як козацькі, так і турецькі. Їхнє
походження можна безпомилково визначити за розміром: козацькі – маленькі,
турецькі – значно більші.
Тютюн для наших козаків
був річчю цінною, тож вони
не могли собі дозволити
великі люльки. На деяких,
до речі, помітні клейма виробників.
– Найцінніші знахідки –
це предмети озброєння, зокрема ядра періоду російсько-турецьких воєн, кремнієві рушниці, кулі російського та
турецького походження, свинцеві пломби, датовані 1830 –
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Результати археологічних досліджень
є основою книги С.В. Пивоварова та
Л.П. Михайлини "Нариси з історії Хотинської
фортеці: легенди, факти, гіпотези", вихід
якої передбачено на вересень цього року.
1863 рр., – ділиться враженнями від практики її керівник
С.В. Пивоваров. – Цими свинцевими пломбами опечатували
ящики із озброєнням і амуніцією. На них добре збереглися

написи: "Новосибірськ", "Москва", "Санкт-Петербург".
Це свідчить про те, що тут у ХІХ ст. були склади російської
армії. З Хотинської фортеці постачали зброю до Севастополя у роки Кримської війни 1853 – 1856 рр. Ймовірно, зброю
сплавляли по Дністру до Кишинева, далі відправляли до
Одеси, а вже потім –морськими шляхами до Севастополя.
Важливою знахідкою для археологів стали пошкоджені
фальшиві монети. У ХІХ ст. на території фортеці діяла
фінансова інстанція, що сортувала та визначала якість
монет – податків місцевого населення. З-поміж них виявлено чимало фальшивих. Такі монети ламали й викидали на берег Дністра. Це місце й помітили наші студенти.
Усі знахідки розкопок першокурсники передали до археологічного музею фортеці, чим, безсумнівно, потішили колишнього викладача ЧНУ, а нині директора Державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця", доктора історичних наук, археолога за фахом Л.П. Михайлину.

Знайдені 400 ядер – переважно чавунні,
суцільнолиті, діаметром від 2 до 20 см.
Окремі з них, так звані бомби, наповню
валися порохом.
• Городище: міф чи реальність?
крім того, що практиканти вели розкопки у фортеці,
вони обстежували околиці міста. Студентів зацікавили джерела, в яких описано хід вирішальної битви 28 вересня 1621 року. За тими розповідями, турецький султан
Осман ІІ спостерігав за ходом битви з дерев’яного помосту
на високому пагорбі, яке називалося городищем. Тож до-
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питливих археологів зацікавив цей пагорб. Досі ніхто із сучасних дослідників не намагався його віднайти. Обстеживши територію довкола Хотина, практиканти таки знайшли те
історичне місце. Це великий пагорб, оточений валами й ровами, поблизу села Дарабани Хотинського району. З нього
добре, як на долоні, видно і фортецю, й Хотин загалом. Зрозуміло, тоді це було ідеальне місце для спостережень.
• Минулорічні здобутки археологів
е вперше наші історики можуть похвалитися вагомими результатами. Так, раніше на території центральної частини фортеці вони знайшли рештки вежі XV –
XVII ст.ст. Ця башта була зруйнована, відомості про неї зникли. Однак зберігся понад десяток картин польських та голландських митців ХVII ст., які змалювали битву 1673 року.

Н
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На полотнах фортеця зображена з двома баштами. Сьогодні
ж вигляд центральної цитаделі інший. Тож більшість істориків вважали, що башт, відтворених на картинах, ніколи не
було, що це лише домисли митців, плід їхньої уяви.
Розкопки влітку 2006 року під керівництвом доцента
кафедри етнології, античної та середньовічної історії
Ю.В. Мисько виявили існування західної вежі.
• Зі згадкою в серці
рактика тривала з 27 червня по 28 липня. До майже
сотні першокурсників долучилися й студенти старших курсів, дві групи учнів-гуртківців із Чагра та Опришен

П
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Духовна практика
Щорічно після закінчення навчального року студенти другого курсу з напряму "Релігієзнавство" філософсько-теологічного факультету відбувають релігієзнавчо-дослідницьку практику з метою поглиблення
теоретичних знань. Кафедра релігієзнавства та теології заздалегідь визначила відповідні бази практики,
на яких із 27 червня по 17 липня цього року працювали
студенти групи № 202.

Х

арактерна особливість цьогорічної практики –
урізноманітнення її баз, проведення напередодні інструктивних занять, закінчення місць практики
та її захист студентами після завершення. На основі
аналітичних матеріалів студенти підготували письмові
звіти та щоденники.
Цікаво й змістовно здійснили релігієзнавчо-дослідницьку практику студенти Юрій Кузик, Микола Шевчук,
Олександр Мельник на базі церкви Успіння Пресвятої Богоролиці УГКЦ, де відвідали недільні богослужіння, аналізували проповіді отця-вікарія Валерія Сиротюка, знайомились із архітектурою храму та його 190-річною історією.
Максим Середа, Олексій Бабюк працювали в церкві Ісуса Христа останніх днів (ЦІХОД), спільно провели
день відпочинку, вивчили структуру Церкви, отримали
від духівників пропагандистську літературу.
Трудилися в таборі відпочинку для дітей Церкви адвентистів сьомого дня Ігор Кашелюк і Роман Шевчук,
читаючи лекції. Тамара Осташек знайомилася з практикою духовного життя церкви християн віри євангельської (п’ятидесятники), побувала на заняттях слухачів духовної семінарії, вчилася класифікувати бібліотечну літературу. Назарій Нещеренський відвідував
школу іудаїки. Знайомився зі станом єврейських синагог, кладовищ у Чернівецькій і Тернопільській областях
та виступами науковців з іудейської духовної проблематики. Засвоювала практичні знання у стінах обласної державної адміністрації на базі управління і Марина
Калинчук, де вивчала діяльність владних державних
структур у сфері церковних відносин, спостерігала за
організаційними формами праці державних чиновників на різних засіданнях, заходах, вела документацію.
Також студенти працювали в університетській бібліотеці, Державному архіві при церкві святої Парасковії УПЦ Київського Патріархату.
Без сумніву, релігієзнавчо-дослідницька практика є
важливим додатковим аргументом у поглибленні студентських знань із релігієзнавчої проблематики й заслуговує на її подальше вдосконалення та урізноманітнення.
Марина Калинчук,
студентка філософсько-теологічного факультету
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Глибоцького району (тамтешні вчителі історії, колишні випускники ЧНУ, організували при школах археологічні гуртки).
Історики раді таким розкопкам. На практиці встигли знайти безліч цікавих речей, отримати медальйон із зображенням фортеці на згадку про спекотне літо в Хотині, відчути незабутній, із присмаком квасу, ритуал посвяти в археологи,
знайти вірних друзів на все життя. Тут ще більше пройнялися
бажанням відшукати нові історичні факти, зробити інші, не
менш вагомі наукові відкриття і, можливо, в майбутньому
тісно пов’язати свою долю з археологією.
Наталія ПАВЛОВИЧ

“УВ”

О

САМОВРЯДУВАННЯ

рганізаторами заходу традиційно виступили Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Національний студентський союз" та Колегія студентів і аспірантів
Національного університету "Львівська політехніка" за під
тримки Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України.
Учасників та організаторів пленеру привітав заступник
міністра Міністерства освіти науки, молоді та спорту України, керівник апарату Петро Куликов.

Міжнародний пленер –
укотре в Коблево!
Цього літа вже вкотре з 23 по 31 серпня, на березі Чорного моря, в с. Коблево Миколаївської області, відбувся Міжнародний пленер з питань студентського самоврядування, академічних прав та соціального захисту студентської молоді.
Представники нашого університету взяли активну участь
у роботі пленеру. Зокрема, поєднували відпочинок з навчанням голова Студентського парламенту ЧНУ ім. Ю.Федьковича – Дмитро Музика та голова студентського наукового економічного товариства ВНЗу – Роман Жебчук.
Важливо зазначити, що програма пленеру складалась з
освітньо-просвітницької частини у формі тренінгів, семінарів та "круглого" столу, а також рекреаційно-розважальної
програми. Разом з президентом Національного студентського союзу Анатолієм Ігнатовичем обговорили нову редакцію проекту Закону України "Про вищу освіту", з головою
громадської організації "Спілка студентів технологічних університетів Європи – BEST" Олександром Явлінським вчились правильно будувати команду, взяли участь у дводенному семінарі на тему "Болонський процес: зміна парадигми
навчання", який вів проректор Національного університету
"Львівська політехніка", член національної групи експертів з
впровадження Болонського процесу Юрій Рашкевич тощо.
Окрім лідерів студентського самоврядування України, у
пленері взяли участь представники Європейського студентського союзу, а також студентські об’єднання Іспанії, Німеччини та Польщі, які ознайомили студентську молодь України
з діяльністю молодіжних організацій Європи.
20 річницю Незалежності України учасники відсвяткували
вельми яскраво: спочатку відбувся святковий квест і флешмоб у вишиванках, а ввечері присутніх повеселила команда
КВК із Національного університету "Львівська політехніка".
Насамкінець студенти отримали сертифікати учасників
та домовились про подальшу співпрацю. Приємно, що традиція збирати лідерів самоврядування щороку дає "безцінні
плоди": спільні проекти, обміни, конференції, таким чином
об’єднуючи молодь України.
Роман ЖЕБЧУК,
асистент кафедри фінансів і кредиту
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КУЛЬТУРА

Зустріч літераторів Європейської асоціації
імені Франсуа Моріака у Чернівцях
Після завершення чергової наукової конференції у
Страсбурзі в липні 2009-го я запросив своїх колег зустрітися через два роки в Чернівцях. Пропозицію схвалили одностайно. У цьому, окрім іншого, був також певний символічний підтекст: Страсбург – одна з європейських
столиць – ніби передавав естафету Чернівцям, які віддавна вважаються "Європою в мініатюрі" завдяки мирному співіснуванню тут представників багатьох національностей. Ми відчували велику відповідальність, адже
досі колоквіуми відбувалися у таких містах, як Понт-аМусон (Лотарингія, Франція, 1988), Страсбург (Франція,
1989, 2009), Оксфорд (Англія, 1990), Мачерата (Італія,
1992), Дублін (Ірландія, 1994), Діжон (Франція, 1996),
Краків (Польща, 1996), Малагар (Франція, 1997), Намюр
(Бельгія, 1998), Любляна (Словенія, 2000), Ексетер (Англія,
2001), Париж (2003), Рим (2005), Рига (Латвія, 2007).

пейська асоціація імені Франсуа Моріака об’єднує вчених,
закоханих у французьку мову та літературу, із вісімнадцяти
країн світу.
Наукова частина конференції яскраво символізувава роки промайнули швидко. Нарешті довгоочіку- ла архітектуру Асоціації, що спирається на три основні
вана зустріч відбулася у Чернівцях. З 6 по 10 лип- засади: Ф. Моріака, духовність, Європу. Ці засади заня вчені з майже десяти країн Європи і навіть далекого кладені 1985 року. Саме тоді, на святкуванні 100-ліття
Лівану обговорювали тему "Мовчання / замовчування у від дня народження видатного французького письменєвропейській літературі". До речі, за емблему до конфе- ника, лауреата Нобелівської премії Франсуа Моріака
ренції ми обрали картину англо-швейцарського художни- в садибі Малагар біля Бордо, шанувальники його творка Йоганна Гайнріха Фюсслі (1741 – 1825) "Мовчання". У чості з Франції, Англії, Ірландії, Німеччини й Італії виріЧервоній залі резиденції, яка щойно ввійшла до світової шили об`єднатися.
спадщини ЮНЕСКО, виголошено двадцять доповідей. НаКрім наукової частини, яка завершилася "круглим стоуковці висвітлили різні аспекти мовчання у творах бага- лом", відбулося знайомство учасників конференції з Укратьох авторів, переважно французьких. Дехто присвятив їною та її минулим. Наші гості провели три дні у Києві, а
свої повідомлення представвже згодом відвідали Колоникам інших літератур. Зокре- На фото: Картина Й.Г. Фюсслі "Мовчання"
мию, Яремче, Хотин і Кам’я
ма, Марія Монтезаркіо з Італії
нець-Подільський. У Чернівдослідила сучасну алжирську
цях вони побували на екскурсії
літературу, а її співвітчизниця
та в краєзнавчому музеї. КульТаїс Фернандез акцентувала
турна програма насичена:
увагу на аналізі п’єс Федеріко
в театрі "Голос" ми подивилиГарсіа Лорки. Приємно зазнася виставу "Українські старочити, що француженки Маріжитності", в Органній залі поЛуїз Шайдауер та Марі-Лін Жаке
слухали музику Г.Ф. Генделя і
заглибилися у поезію нашого
В.-А. Моцарта у виконанні чузнаменитого земляка Пауля
дового скрипкового дуету
Целана, а доцент кафедри роП.Чеботова і Л. Шапко (акомманської філології та переклапаніатор – органіст В. Білла),
ду ЧНУ Галина Драненко ознау "Віденській кав’ярні" провели
йомила присутніх із творчістю
незабутній музичний вечір.
Миколи Хвильового.
Зустріч літераторів у ЧерНа шістьох засіданнях обнівцях стала помітною подією
говорили такі теми: поліфонія
в культурному житті міста. Вона
мовчання у творчості Ф. Моріапривернула до себе увагу орка, мовчання як засадничий
ганів місцевої влади і ЗМІ.
елемент художньої творчості,
Так, зокрема, делегацію затрансцендентність мовчання, мовчання та поезія, бунт просили до міської мерії, з учасниками конференції зумовчання, у пошуках свого голосу. Показово, що, крім стрівся й ректор ЧНУ, професор С.В. Мельничук. Приначернівецьких учених Т. Івасютина і Г. Драненко, у конфе- гідно висловлюю подяку йому та проректорові нашого
ренції взяли участь молоді дослідниці Ярина Тарасюк зі університету, професору Т.В. Марусик за надану допомоЛьвова та Олена Кобчинська з Києва. Українські пред- гу у науковій зустрічі.
ставники показали глибоке знання предмета дослідження
Тарас ІВАСЮТИН,
й подивували присутніх відмінним рівнем французької – завідувач кафедри сучасних іноземних мов та перекладу,
робочої мови конференції. Принагідно зауважу, що Євроголова Оргкомітету конференції
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НАШІ ОФІЦЕРИ

Служу вкраїнському народові!
24 липня курсанти кафедри військової підготовки Чернівецького університету урочисто склали присягу на вірність Україні. Цей святковий ритуал
став останньою сходинкою на шляху до присвоєння їм первинного офіцерського звання – молодшого лейтенанта.

Щ

об поповнити офіцерські
ряди Збройних Сил України, хлопцям довелося докласти чимало зусиль. Упродовж двох років курсанти звикали до армійського укладу,
військової дисципліни, вивчали Статути, тактичні нормативи, загартовувалися стройовою та фізичною підго-

товкою… Зрозуміло, що, так би мовити, не виходячи з аудиторії, неможливо
виховати військового-професіонала.
Тому, власне, й організували навчальні
збори, де юнаки впродовж 4-х тижнів
проходили справжню армійську школу. На полігоні "Прибан" у Сторожинецькому районі вони відпрацьовува-

Христіан Гнатчук:

– За два роки навчання на "во
єнці" я отримав багато нових
знань та неповторних вражень.
А час, проведений на полігоні, пе
ретворив наш взвод у одну велику
сім’ю. Бо саме в таких умовах
формується міцний колектив, пе
ревіряються справжні друзі, загар
товуються майстри своєї справи!
Ніхто не заперечуватиме, що було
тяжко. Але ми пройшли цей шлях
від початку й до кінця, чим довели,
що гідні звання молодшого лейтенанта!

Юрій Вишиваний:

– Пригадую, як дружньо всі
взводи підтримували свої команди
на спортивних змаганнях. Це схо
же на "битву фанів" на фіналі Кубка
UEFA. Ні, ви не подумайте нічого
грішного: билися не кулаками, а
словами. Ми складали веселі "кри
чалки" і перегукувалися. Навіть
наші наставники щиро усміхалися
у вуса, коли чули цей "фольклор".
Такий позитив додавав настрою,
і весь день, незважаючи на спеку,
курсанти залишалися бадьорими. Це дуже нам допомагало!
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ли здобуті раніше навички. На заня
ттях у польових умовах майбутні захисники Вітчизни долали виснажливі
марш-кидки, стріляли з пістолета Макарова (ПМ), автомата Калашникова
(АК-74) і навіть ручного протитанкового гранатомета (РПГ-7). Окрім стрільб
і фізичної підготовки, курсанти вправлялися у практичному водінні бойової
машини піхоти (БМП-2), вивчали тактичні прийоми, випробовували себе в
ролі командира взводу та командира
відділення. Вони чітко дотримувалися усіх заходів безпеки, тож легендарний "обов’язковий армійський
травматизм" оминув студентські підрозділи. Безперечно, велика заслуга
в цьому викладачів кафедри, які щороку передають юнакам свій службовий і бойовий досвід.
У вільний час хлопці демонстрували розумові та фізичні здібності у змаганнях із волейболу, настільному тенісі та грі в шахи. Мабуть, найбільш
видовищним та напруженим видався
турнір із пейнтболу, адже треба було
не тільки влучно стріляти, а й прикривати спини товаришів.
По закінченні навчального збору кожен курсант підтвердив готовність стати молодшим лейтенантом на державному іспиті. Тож сьогодні всі випускники кафедри атестовані до офіцерського складу сухопутних військ Збройних
Сил України.
Своїми враженнями від навчання
на кафедрі військової підготовки поділилися її випускники:

Олександр Ткачук:

– Особливо запам’яталося пер
ше звільнення, коли ми на один
день повернулися до рідних домі
вок. Тоді було дуже кумедно спо
стерігати, як хлопці позасмагали.
Найбільш яскраво виглядали біло
шкірі курсанти, схожі на раків із
червоними клешнями. Це через те,
що ми ходили у футболках, тож
засмагали тільки руки й голова.
Залишиться на згадку і взводна
пісня, що тихенько звучала перед
входом до їдальні, а після – лунала на весь полігон.

Елвін Одосій:

– Так хотілося б, щоб навчаль
ні збори для курсантів відбували
ся якомога частіше й були трива
лішими, адже теорія теорією, а
практика є практика. Пригадую,
найбільше я боявся практичного
водіння БМП. Проте коли виконав
згадану вправу, зрозумів, що нічого
складного тут нема: це те саме,
що ми відпрацьовували на відеотре
нажері впродовж року, тільки вра
жень значно більше. Із "Прибану" по
вернувся зовсім іншою людиною, і я пишаюся цим!
Роман ПАЗЮК
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Битва звуків, або Мистецтво спілкування
Нещодавно мені випала нагода поспілкуватися з Іваном Колодієм, першокурсником інженерно-технічного
факультету нашого університету, учасником ІІІ сезону талант-шоу "Україна має талант".
– Скажи, що тебе привело до бітбоксу?
– Це почалося в 10-му класі. Я знайшов у Інтернеті відео
бітбоксера, якого тоді ще не знав, і воно мені сподобалося.
Після багаторазових переглядів сам спробував повторити
рухи і звуки професіонала.
– У тебе були уроки, наставник?
– Ні. Уже пізніше дізнався, що є онлайн-відеоуроки.
Тоді почав переглядати їх. А, власне, вчителів бітбоксу немає. Вчаться самостійно, на слух. Мені спочатку дещо вдавалося, а щось – ні. Пізніше опанував чимало нових прийомів завдяки відеоурокам.
– А як щодо шоу "Україна має талант"?
– Займався бітбоксом уже впродовж 3-4-х місяців,
коли почався кастинг ІІ сезону шоу "Україна має талант".
Захотілося взяти участь, випробувати свої сили. Звісно,
тоді рівень моєї підготовки був низький, і я не пройшов.
Але згодом дізнався про те, що буде й ІІІ сезон, тож почав
посилено готуватися.
– І цього разу набагато краще підготувався?
– Так. Восени відбувся передкастинг "Україна має талант" у Чернівцях. Згодом мені зателефонували з телеканалу "СТБ" і запросили на телевізійний кастинг, який відбувався у Львові. Трохи хвилювався, тому що не мав заздалегідь підготовленого номера. Продумав свій виступ-експромт за декілька годин. Перед виходом на сцену хвилювання минуло, і я вдало "забітував". Судді були вражені й
віддали мені три свої "так". Звичайно, я перебував у захваті!

Спочатку навіть не вірилося, що пройшов далі. Зателефонував батькам, кажу: "Мамо, я пройшов!" Вона ж сама не
відразу повірила, зате потім зраділа моїй перемозі.
– Батьки і друзі, мабуть, вболівали за тебе?
– Так, звісно, батьки та найближчі друзі підтримували
мене. Напевно, завдяки їм я й досяг того, чого прагнув.
– Як батьки ставляться до твого хобі?
– Захоплююся бітбоксом ось уже близько 2 років. Та мій
батько дізнався про це, лише коли я пройшов на "Україна
має талант". Буквально за три дні до виступу сказав йому,
що серйозно займаюся бітбоксом (сміється. – В.Ш.). Він
спочатку взагалі не зрозумів, про що йдеться, але потім поставився до цього спокійно.
– Як щодо півфіналу шоу?
– Відбір до півфіналу відбувся у Києві. Там були й бітбоксери з інших регіонів України. Не очікував, що подолаю цей
етап. Сподівався на краще, хотілося йти далі, але… не думав, що це буду саме я. Коли ми вдесятьох вийшли на сце-

ну, Слава Фролова сказала: "Зі всіх бітбоксерів може пройти тільки один. І це… Іван Колодій!" Важко передати мій
тодішній емоційний стан! І півфінал, і прямий ефір – усе незвичне, майже нереальне для мене! Потім жив з іншими
учасниками в таборі для підготовки. Працювали багато й
тяжко, цілодобово впродовж двох тижнів. Номер змінювався майже щодня. На сцену я вже виходив із новим, свіжим
матеріалом, над яким устигав попрацювати всього декілька днів. Хвилювався, але більше за інших учасників, ніж за
себе. Тобто був упевнений, що мій номер відповідає задуму. Не скажу, що мав можливість здійснити все, що хотів.
Однак шоу вдалося!
– Але ж ти не став фіналістом?
– Усе одно радий, що потрапив до півфіналу, що взяв
участь у цьому конкурсі. Приємно, що дивився шоу раніше,
потім сам наполегливо готувався до нього і зміг гідно виступити.
– Чи змінилося твоє життя після участі в шоу?
– Багато хто про це запитує… Ні, майже нічого не змінилося. Звичайно, є люди, що впізнають, інколи запрошують
на виступи.
– Виступаєш і зараз?
– Задля задоволення. От, наприклад, третього липня
відбулася бітбокс-вечірка на площі Філармонії. З тією подією пов’язаний такий казус: друзі зазначили мене в афіші
без мого відома, а попередили за день-два до концерту.
Дізнався про свій виступ з цієї ж таки афіші в Інтернеті!
– Думаєш над тим, щоб пов’язати свою майбутню
кар’єру з бітбоксом?
– Хочеться пов’язати життя з бітбоксом, але й отримати
спеціальність в університеті. Я обрав цей фах, бо він мені
теж цікавий. З бітбоксом після закінчення університету не
пориватиму зв’язків.
– Яка ситуація з бітбоксом у Чернівцях, Україні? Ти ж
тепер знайомий із багатьма представниками цієї течії?
– Після кастингу в липні 2010 року організовано "сходку"
чернівецьких бітбоксерів. Зібралося близько десяти людей.
Тоді ми ще майже не знали один одного. Познайомившись,
стали частіше зустрічатися, ділитися досвідом. Скажу, що в
Україні ця течія виникла не так давно – близько 10 років тому.
Донедавна бітбоксерів у нас практично не було. Але, думаю,
після талант-шоу та завдяки Інтернетові бітбокс став відомішим, почав поширюватися серед української молоді, особливо впродовж останніх двох років.
– Бітбокс – це один із елементів хіп-хопу, ти ним захоплюєшся. А які загалом музичні вподобання маєш?
– Звичайно, реп, хіп-хоп, трохи американського року.
Останнім часом слухаю тільки Майкла Джексона, я його великий шанувальник. Він творив таку музику, яка є справжньою, яка йде, мені здається, від самого серця й душі, яка є
мистецтвом, а не просто бізнесом.
– Чим для тебе є мистецтво, бітбокс зокрема?
– У бітбоксі не тому, що це круто чи щось таке. Мені подобається виступати перед людьми, давати їм щось від
себе.
– Тобто мистецтво – це спілкування з людьми, але
не тільки посередництвом слова?
– Так. Думаю, якщо люди живуть мистецтвом, вкладаючи свою душу, свої почуття, і отримують насолоду, то це
правильний шлях.
Володимир ШИБА,
студент філологічного факультету
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Липень – серпень 2011
Загублені студентські квитки на прізвище та за номером:
Акімов І.В. РН № 04942161
Андрійчук Л.В. РН № 01243643
Атодирес О.В. РН № 101562
Барбазюк У.Д. РН № 10140053
Боднар Р.В. РН № 07308037
Бойчук К.С. РН № 07784282
Боржковський С.І. РН № 07308038
Видиш В.В. РН № 96845285
Гаврилюк Л.Т. РН № 07308142
Грекул О.Ю. РН № 04042033
Григорчук С.М. РН № 07301104
Гуменний Р.В. РН № 06030650
Гуменюк Н.В. РН № 07308162
Данилюк О.В. РН № 066147173
Дем’нів Н.А. РН № 12865428
Дорош Я.В. РН № 06914242
Дутчак О.М. РН № 61378622

Здерчук А.Б. РН № 0494242449
Івасюк Л.А. РН № 06031389
Іватра Б.В. РН № 083421
Калістру О.М. РН № 065241
Карп В.В. РН № 06614777
Колп К.І. РН № 06914257
Комарич О.О. РН № 3784561
Кондратюк Т.О. РН № 06029839
Копеїн М.А. РН № 04942457
Маковей І.Д. РН № 06028497
Мотуз М.В РН № 04942295
Нагорняк Л.О. РН № 06610666
Начичко К.І. РН № 06615052
Никифорук Т.В. РН № 06029841
Олійник М.А. РН № 06613154
Охрімовський О.О. РН № 07775848
Павел Р.М. РН № 06030657

Павлик Ю.І. РН № 24850493
Паламар О.С. РН № 07775894
Пелипко С.В. РН № 67472128
Платаш О.В. РН № 09324067
Рижак А.Л. РН № 06001443
Робкалюк Л.Р. РН № 07783807
Русаль Ю.Ю. РН № 06032013
Савенко Я.В. РН № 06030549
Савчук Д.М. РН № 06614763
Сидорович В.В. РН № 083362

індивідуальний
навчальний план:

Пазевич Н.Р. № 084822

диплом:

Солдак Я.В. РН 117 95 040

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

Вітаємо ювілярів!
Із 70-річчям:
Яценюка Петра Івановича
Із 65-річчям:
Жука Олега Павловича
Махнія Віктора Петровича
Із 60-річчям:
Перепелицю Степана Семеновича
Рибака Євгена Вікторовича
Скрипкаря Василя Георгійовича
Із 50-річчям:
Валя Олександра Даниловича
Волкова Романа Анатолійовича

А також наших чарівних жінок:
Бандуру Марію Василівну
Бостан Лору Олександрівну
Брездень Наталію Федорівну
Волощук Ірину Миколаївну
Гаврилюк Лідію Петрівну
Горлей Валентину Вікторівну
Козмич Ольгу Денисівну
Колосюк Галину Олексіївну
Магазінер Ларису Опанасівну
Мельничук Василину Василівну
Порайко Любов Іванівну

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