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МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

Зі спільного минулого – у спільне майбутнє
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та
Віденський університет прикладних наук віднині – партнери. Для підписання рамкової угоди про співпрацю і обговорення робочих питань до
Чернівців прибула делегація з Відня у складі проректора професора
Крістіана Коллміцера, начальника міжнародного відділу Мартіна Кіммеля
і координатора програми подвійних дипломів з економічної інформатики
між Харковом та Віднем Кармен Нойлінґер.

9-10 жовтня гості відвідали й ознайомилися з діяльністю низки факультетів ЧНУ: прикладної математики,

“УВ”

комп’ютерних наук, фізичного, інженерно-технічного й економічного факультетів.

Австрійський ВНЗ пропонує студентам навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та магістра,
однак не має аспірантури. Тому зацікавлений у пошуку партнерів, де б його
випускники могли захистити кандидатські дисертації. ЧНУ – якраз такий.
Представники Віденського університету висловили готовність розвивати
взаємини в різних формах. Ідеться,
зокрема, про обмін студентами й викладачами, підготовку спільних наукових проектів і навіть налагодження
системи отримання подвійних дипломів. Серед пріоритетних напрямів
співпраці – фізика напівпровідників,
біотехнологія, екологія, комп’ютерна
інженерія тощо.
Учасники зустрічі зійшлися на
тому, що Чернівці й Відень мають
спільну історію, проте, на жаль, поки
що – мало зв’язків. "Ми приїхали
сюди, аби перетворити спільне минуле на спільне майбутнє", – заявив
Мартін Кіммель.
Світлана ТЕЛЕШМАН

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

До Чернівців з’їхалися координатори

міжнародної співпраці західноукраїнських ВНЗ
Упродовж двох днів, 4 та 5 жовтня, на базі
Чернівецького університету працював семінар для
проректорів з міжнародних зв’язків і керівників
відділів міжнародних зв’язків університетів Західної України. Він відбувся за ініціативи відділу
міжнародних зв’язків ЧНУ та за фінансової підтримки німецької служби академічних обмінів DAAD.
Мета проекту – обмін досвідом, розповсюдження
об’єктивної та вичерпної інформації про діяльність
відомих освітніх і наукових фондів.

Д

о участі в циклі зустрічей зголосилося близько
двох десятків зацікавлених із ряду престижних
вищих навчальних закладів Буковини, Львівщини, Тернопільщини, Закарпаття, Волинської, Рівненської, Хмельницької та Івано-Франківської областей. Учасники семінару відвідали презентації фондів DAAD і OeAD (австрійської академічної служби обмінів), а також університетських програм ЄС – TEMPUS і ERASMUS MUNDUS. Вони
мали унікальну нагоду поспілкуватися з очільниками українських представництв цих служб: керівником інформаційного центру DAAD у Києві Флоріаном Кюхлером, аташе
науки й освіти OeAD у Львові Андреасом Вінінгером, директором Національного TEMPUS-офісу в Україні Світланою Шитіковою.
Гості побували на екскурсії Резиденцією й містом і долучилися до урочистостей з нагоди святкування 137-ої
річниці університету в Чернівецькому обласному музич-

но-драматичному театрі ім. О. Кобилянської на запрошення ректора Степана Мельничука.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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Візит офіційної делегації ЧНУ Модернізації вищої освіти

до Технічного університету м. Кошице
та Університету м. Рієка

На початку жовтня 2012 р. офіційна делегація ЧНУ
в складі ректора проф. Степана Мельничука, проректора
з економічних питань, головного бухгалтера Сільвії Марут та
декана ІТФ ЧНУ проф. Олега Ангельського відвідала з
офіційним візитом Технічний університет м. Кошице (Словацька Республіка) та Університет м. Рієка (Хорватія).
Під час візиту були підписані відповідні угоди про співробітництво з даними університетами. Варто відзначити,
що Університет м. Рієка є першим хорватським партнером ЧНУ, а співпраця із Словацькими університетами
була розпочата у минулому році.

50 кращих науковців України
Станом на 2 жовтня 2012 року до 50 кращих науковців
України в галузі медицини та наук про життя ввійшов професор ЧНУ. За рейтингом бази даних SciVerseScopus завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології
ЧНУ, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, приват-доцент (Німеччина), професор Волков Роман Анатолійович посів 24 місце в рейтингу (кількість
публікацій – 26, кількість цитувань – 593, h-індекс – 13).

ЧНУ відвідали науковці-біологи

України та Польщі

На запрошення декана факультету біології, екології та
біотехнології Михайла Марковича Марченка 26 жовтня
2012 р. Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича відвідала делегація провідних науковцівбіологів України та Польщі у складі Андрія Сибірного –
доктора біологічних наук, професора, академіка Національної академії наук України, директора Інституту біології
клітини НАН України; Валентина Підгорського – доктора
біологічних наук, професора, академіка Національної
академії наук України, директора Інституту мікробіології
та вірусології НАН України; Наталії Сибірної – доктора
біологічних наук, професора, завідувача кафедри біохімії
Львівського національного університету імені Івана Франка; Марека Нємялтовського – професора, завідувача
кафедри доклінічних наук Варшавського університету
природничих наук.
Під час візиту відбулася зустріч з ректором університету, де обговорювалася перспектива проведення на
базі Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича міжнародної Українсько-польськоавстрійської Вайглівської конференції у травні 2013 року.
На зустрічі зі студентами та викладачами факультету
біології, екології та біотехнології почесними гостями були
прочитані лекції з актуальних проблем сучасної біохімії та
біотехнології на тему "Toll-like receptors in viral infections"
та "Метаболічна інженерія дріжджів з метою конструювання продуцентів біопалива та вітаміну В2".
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В Українському Католицькому університеті (м. Львів)
відбулась нарада в рамках проекту "Towards Trust in
Quality Assurance Systems" (516935-TEMPUS-1-20111-FITEMPUS-SMGR), на якій команда Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича
в складі М.Б. Зушмана (директора наукової бібліотеки),
В.Ю. Макара (факультет історії, політології та
міжнародних відносин), О.В. Мартинюк (факультет
прикладної математики), В.А. Нікорича (факультет
біології, екології та біотехнології) відзвітувалась за
перший етап виконання проекту.

У

презентації підведли підсумки закордонних тренінгів,
визначили їх сильні та слабкі сторони, окреслили
досягнення першого етапу для нашого університету, відмітили механізм оприлюднення результатів тренінгів та визначили труднощі, з якими зіткнулась наша команда.
Крім звіту, на нараді українські та міжнародні експерти
обговорили основні виклики реформування системи забезпечення якості вищої освіти в Україні. У межах наради
відбувся й моніторинговий аналіз проекту за участі представників національного Темпус-офісу (НТО) в Україні, які
з’ясовували стан виконання проекту окремими партнерами
консорціуму та висловили рекомендації щодо покращення
управління проектом та поширення його результатів.
Нагадаємо, що метою проекту "Towards Trust in Quality
Assurance Systems" європейської програми TEMPUS з модернізації вищої освіти у країнах-партнерах Європейського
Союзу є підтримка реформування вищої освіти в Україні,
завдяки впровадженню загальної, інноваційної, політично
нейтральної програмної системи, яка дозволить оцінювати
якість ВНЗ за єдиним базовим підходом.
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Наукова конференція в Парижі

Н

ещодавно Європейська Асоціація імені Франсуа
Моріака організувала у Парижі зустріч науковців з
7 країн Європи на тему "Видатні росіяни та українці у Парижі". Вона включала як науковий, так і туристичний аспекти.
Зокрема, деякі наукові доповіді присвячені перебуванню
та творчості у французькій столиці відомих росіян (І.Тургенєва,
Ф. Достоєвського, І. Буніна, А.Тарковського). Натомість,
представники з України, а їх було троє (з Чернівців та Львова), у своїх виступах розповіли про зв’язки видатних українців з Парижем. Зокрема, Т. Івасютин виголосив доповідь
на тему "Українські митці, які належали до Паризької школи". Він також розповів про свою особисту зустріч з видатним художником ХХ ст. Марком Шагалом, який переїхав до
Парижа з білоруського Вітебська. Інші представники з
України ознайомили своїх колег із цікавими сторінками паризької біографії художниці Марії Башкирцевої. Перебування в Парижі завершилося екскурсією визначними
"українськими та російськими" місцями Парижа (сквер
ім. Т. Шевченка; церква святого Володимира; кладовище
Сент-Женев`єв-де-Буа, де поховані зокрема, І. Бунін, А.Тарковський, С. Ліфар, Р. Нурєєв, С. Дягілєв; Собор Олександра
Невського; церква святого Серафима Саровського тощо).
Т. Івасютин також відвідав Еколь Нормаль Сюпер`єр, де
знову доторкнувся до місць, пов’язаних із пам’яттю видатного
чернівчанина П.Целана. Він був також присутній на семінарі професора Б.Бадіу, на якому поспілкувався із студентами, які жваво цікавляться як творчістю П.Целана, так і минулим і сучасним культурним життям буковинської столиці.
Завідувач кафедри сучасних іноземних мов та перекладу,
голова Ініціативного комітету "Альянс Франсез" –
Тарас ІВАСЮТИН

4

Жовтень 2012

“УВ”

ALMA MATER

AIESEC і національний проект
"Всесвітня спадщина"

У Блакитній залі ЧНУ імені Юрія Федьковича відбувся круглий стіл
на тему "Всесвітня спадщина" під патронатом AIESEC в Чернівцях,
у роботі якого взяли участь як організатори, так і партнери.

В

едуча Ірина Мацькова запросила до розмови на актуальну
тему заступника директора департаменту
сім’ї, молоді та спорту облдержадміні
страції Олексія Довганича, проректора
з науково-педагогічної роботи з питань
навчально-виховного процесу ЧНУ
Тамару Марусик, начальника відділу
охоронно-культурної спадщини міськ
ради Олену Пушкову, президента ло-
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кального комітету Чернівці ВМГО
(Всеоукраїнської молодіжної громадської організації) "AIESEC в Україні"
Тетяну Антофійчук і студентку ІІ курсу
факультету історії, політології та міжнародних відносин Роксолану Никифорук, котрі чітко окреслили виступи,
що стосувалися "Всесвітньої спадщини" ("WorldHeritage") – національного
проекту, спрямованого на широкий

діалог, заохочення молоді до активної
участі у процесі поглиблення знань,
збереження універсальних цінностей
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Розшифрувати абревіатуру можна таким
чином: міжнародна, незалежна, неполітична, некомерційна громадська
організація, якою керують студенти і
молоді фахівці, які у полі свого зору
тримають важливі аспекти, такі як лідерство, менеджмент з наголосом на роз
в’язанні глобальних світових проблем.
Із гостей чернівецької імпрези
треба виокремити виступи Алли Чубак із Польщі та Маріії Гарібальді з Італії, котрі у захопленні від архітектури
нашого старого міста, навіть вимовили українською: "Чарівне місто Чернівці" і "Дякую!"
На сьогодні "Всесвітня спадщина" –
культурно-освітній проект, який організовує молодь з 8 міст України.
Круглий стіл – той формат, який
демонструє ЧНУ ім. Ю.Федьковича, –
архітектурна пам’ятка Й. Главки, – яку
у червні 2011 року внесено до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Як зазначила Тамара Марусик,
університет зробив першу й успішну
спробу ввійти до цієї міжнародної організації завдяки унікальній історикоархітектурній пам’ятці і ретельній
підготовці відповідної документації.
Захід, організований у ЧНУ, передбачає також низку, наступних і взаємодоповнювальних акцій.
Василь ДЖУРАН

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

Відбулася презентація Темпус-проектів

Національний Темпус-офіс провів презентацію проек
тів, які цього року отримали фінансування ЄС. За словами координатора проектів Джулії Моро, цьогоріч
від України було подано 108 заявок, відібрано 23 проекти.
Серед них – і проект ЧНУ імені Юрія Федьковича,
зокрема кафедри журналістики. Він має назву "Кросмедіа та якісний журналізм".

У

проекті, який виконуватиметься три роки, братимуть участь шість вузів від України, по два від
Молдови та Румунії, по одному від Німеччини та Австрії.
Основним координатором проекту є Університет-Пассау
(Німеччина). Суть роботи полягає у розробці програми
магістерської підготовки для спеціальності "Журналістика".
Вона орієнтуватиметься на поглиблення міждисциплінарних
знань, необхідних працівникам мас-медіа, та на ґрунтовне
вивчення інтернет-комунікацій. Кафедра журналістики для

цього отримає найновіше технічне обладнання, яке спочатку освоять викладачі, а потім передадуть навички роботи
і студентам, а це – вміння працювати над дизайном сайту,
створення цифрового радіо та телебачення, опанування
найновіших програм професійного звуко- та відеомонтажу тощо. Заплановано також проведення наукових конференцій, видання фахового журналу, організацію літньої
школи журналістики для студентів у Сібіу та Пассау. Буде
врахована думка роботодавців при розробці програми з підготовки журналістів, зокрема Української Прес-Групи, представник якої – газета "День" – медіа-партнер кафедри. Напрацьована українськими та європейськими вузами магістерська програма буде імплементована у навчальний
процес. Це дозволить якісно покращити підготовку фахівців для мас-медіа та загалом зробити крок у напрямку
свободи слова, верховенства демократії та становлення
громадянського суспільства.
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ALMA MATER

Vivat Academia!
Чернівецькому університету – 137
Відзначення 137-ої річниці з дня заснування Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича тривало понад тиждень. Низку культурних,
мистецьких і спортивних заходів, присвячених очікуваній даті, увінчала урочиста академія, що відбулася
4 жовтня у Чернівецькому музично-драматичному
театрі імені Ольги Кобилянської.

Ц

ього дня традиційно віншували й дарували, згадували про здобутки іменинника та висловлювали сподівання на майбутнє. Чи не найпам’ятніша подія
минулого року – офіційна церемонія з нагоди вручення
ЧНУ Сертифіката ЮНЕСКО, що засвідчує включення колишньої Резиденції митрополитів Буковини та Далмації
до списку Весвітньої спадщини ЮНЕСКО. За рейтингом
сайту facenews.ua, Чернівецький університет увійшов до
п’ятірки найоригінальніших у світі в архітектурному плані.
А в списку наукометричної бази Scopus він піднявся
з 8-го на 7-ме місце серед 124-ох вищих навчальних
закладів України.
Якщо говорити про перемоги в іменах, то це 14-та
сходинка декана інженерно-технічного факультету професора Олега Ангельського та 37-ма – проректора з наукової
роботи професора Олександра Ушенка в рейтингу сотні
кращих науковців нашої держави з фізичних та технічних

наук. Проректору з науково-педагогічної роботи з питань
навчально-виховного процесу професору Тамарі Марусик присвоїли почесне звання "Заслужений діяч науки і
техніки України", а декана факультету іноземних мов професора Володимира Кушнерика – нагородили медаллю
за сприяння органам внутрішніх справ України й допомогу в проведенні "Євро – 2012". Минулого навчального
року науковці університу захистили 4 докторські та 50
кандидатських дисертацій. Ректор професор Степан
Мельничук вручив їм грамоти "За вагомі наукові здобутки".
Відзначилися й студенти. Футбольна команда "Університет" (тренер – доцент кафедри фізичного виховання
для гуманітарних факультетів Микола Осадець) стала
чемпіоном серед збірних українських ВНЗ ІІІ-IV рівнів
акредитації. Нині хлопці готуються до Чемпіонату Європи.
Студентським президентом України на фіналі XIV міжна-
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родного проекту "Студентська республіка – 2012" обрали представника факультету історії, політології та міжнародних відносин Володимира Палагнюка, а депутатом
студентського парламенту – його колегу Юлію Ілащук.
Олександра Слободян, яка навчається в коледжі ЧНУ, привезла І місце зі Всеукраїнської олімпіади з математики серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. На Всеукраїнській олімпіаді
з політології перемогу виборов студент факультету історії,
політології та міжнародних відносин Андрій Кучуран.
На мистецькому полі – також плідні жнива. Колектив
у складі представників різних факультетів університету
здобув І сходинку в міжнародному фестивалі "Мугурел"
(м. Ботошани, Румунія). Студентка факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Олеся Франків завоювала "золото" на IV міжнародному фестивалі естрадної
пісні "На хвилях Світязя". Вона привітала alma mater патріотичною піснею в дуеті з вихованцем кафедри музики
Олександром Атодиресом. Музичні подарунки підготували
вокальний ансамбль "Буковиночки", тріо бандуристок
(факультет педагогіки, психології та соціальної роботи),
Мар’ян Кравченко (філософсько-теологічний факультет),
народна чоловіча хорова самодіяльна капела "Дзвін", хореографічний ансамбль "НЕОГАЛАКтика".
До віншувань долучився фольклорний колектив "Арканул"
Сучавського університету "Штефан чел маре". Ректор
нашого румунського партнера, почесний доктор Чернівецького університету професор Адріан Граур презентував Науковій бібліотеці 72 кадастрові карти, складені австрійськими військовими у 1972, 1974 і 1975 роках, що
становлять детальний план буковинського краю.
Найуспішніших викладачів і співробітників нагородили нагрудними знаками "Петро Могила" й "Відмінник
освіти України", почесними грамотами Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівецької облдержадміністрації, Департаменту освіти і науки, молоді
та спорту ЧОДА, відзнаками міської ради. Для виконання
почесної місії нагородження на сцену піднімалися секретар міської ради Віталій Михайлішин, заступник голови
облдержадміністрації Віталій Темерівський, керуючий
справами облради Микола Борець.
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– Без Чернівецького університету наше місто ніколи б
не відбулося у такому розмаїтті здобутків у всіх сферах
життя, – зазначив секретар Чернівецької міської ради Віталій
Михайлішин. – Без жодного перебільшення з певністю можна сказати, що в кожній чернівецькій родині є людина, яка навчалася, навчається чи буде навчатися у цьому ВНЗ. Його
заснування в 1875 році стало епохальною подією в історії не
тільки нашого міста, а й цілої Буковини та сусідніх регіонів.
З того часу й до сьогоднішнього дня цей союз міста й університету міцний, взаємовигідний та плідний. Ані місто не
мислить себе без університету, ні університет – без міста.
Ми разом відповідаємо за життя чернівчан сьогодні та спільно працюємо заради впевненого майбутнього.
Чернівецький університет продовжує розвиватися під
керівництвом С. Мельничука. 22 травня близько 90 % делегатів конференції трудового колективу висловили своєму лідерові високу довіру, обравши його ректором удруге.
На врочистостях у драмтеатрі Степан Васильович привітав
присутніх зі святом та розповів про "подарунки, з якими
було б добре зустріти день народження ЧНУ в 2013 році":
– Колектив повинен забезпечити акредитацію, яку
проводять раз на 10 років. Треба, щоб кожну випускаючу
кафедру очолював доктор наук. Кафедри мають постійно
оновлювати магістерські програми та дбати про збільшення ліцензійного обсягу для магістрів. Ми створили
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цифровий університет. Це була грандіозна робота. Не менш
грандіозно ввести його в навчальний процес – завдання
навчальної частини, деканатів, кафедр, методистів. У найближчі роки мусимо перетворитися з освітньо-наукової
установи в науково-освітню. Як показує досвід багатьох
державних ВНЗ Європи, 50 – 60 % бюджету університету
становить державне фінансування, решту 40 – 50 % заклади заробляють, виконуючи наукові дослідження. Це
магістральний шлях, яким варто йти. Ще кілька років тому
ми мали на меті, щоби кожен факультет розвивав міжнародну співпрацю. Нині треба залучити до цієї співпраці
кожну кафедру. Ми впритул підійшли до подвійних дипломів, коли магістри, закінчивши ЧНУ, одночасно зможуть
отримати диплом університету-партнера. Маємо низку
пропозицій щодо спільного керівництва кандидатськими
дисертаціями й подвійного диплома кандидата наук.
Співпраця з різними фондами, гранти за різними програмами, угоди про двосторонню співпрацю між університетами дають можливість утілити задумане. Це стане суттєвим кроком на шляху до європейського освітнього
простору. Це буде нашим вкладом у євроінтеграцію України. Вітаю всіх з днем народження alma mater, храму науки, освіти, культури й духовності. І хай у храмі правиться
служба. День у день, рік у рік. Хай буде так завжди!
Світлана ТЕЛЕШМАН

ALMA MATER

Жвавий і барвистий "Арканул" –
на сцені Мармурової зали

4 жовтня, у свій 137-ий день народження, Чернівецький університет
отримав розкішний подарунок від друзів із Румунії. Святкова сцена Мармурової зали занурилася у різнобарв’я і поліфонію незабутнього вокальнохореографічного дійства. За мелодійну пісню і жвавий танок, виконані
у кращих культурних традиціях румунського народу, – подяка учасникам
студентського художнього ансамблю "Арканул" Сучавського університету "Штефан чел Маре" (хореограф – Іоан Іліє Немцой, художній
керівник – Сорін Похоаце).

сторія визнаного на Батьківщині й поза її межами колективу
сягає 1969 року. В 1970-му ансамбль
здобув першу премію на Національному фольклорному студентському
фестивалі та вперше побував на фестивалі міжнародного рівня (м. Скоп’є,
Македонія). Пізніше виступав у Франції,
Австрії, Німеччині, Греції, Італії, Молдові, Польщі, Португалії, Угорщині,
Туреччині, на Кіпрі…
Дебют у Чернівцях відбувся 1978 ро
ку. Відтоді спливло чимало часу, змінилося багато поколінь студентів, однак
мистецькі традиції добросусідства не
перериваються. І нині атмосферу Резиденції м’яко виповнюють голоси
солістів Александру Нуцеску та Мануели Похоаце, а запальний чоловічий
"Арканул" змушує ноги рухатись у такт.
"Сучавський університет імені
Штефана чел Маре – наш найближчий партнер – і територіально, й по
духу, – зазначає проректор з науковопедагогічної роботи з питань навчальновиховного процесу ЧНУ Тамара Ма-

русик. – Якщо раніше Сучавський та
Чернівецький університети співпрацювали лише в галузі освіти й науки, то
нині горизонти значно розширилися.

Сьогодні ці вищі навчальні заклади
єднають тісні взаємини у мистецьких і
спортивних починаннях. Неодноразово студенти ЧНУ презентували
мистецькі доробки в Сучавському університеті, брали участь у тамтешніх
футбольних турнірах, і навпаки. Саме
завдяки молоді єднаються народи,

єднаються держави. Тож сподіваюся,
що наша співпраця буде зміцнюватися й надалі".
Світлана ТЕЛЕШМАН

“УВ” № 9 (1742)

7

Жовтень 2012
“УВ”

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Це варто побачити!

18 жовтня відбувся півфінал конкурсу "Студент / студентка ЧНУ – 2012".
Свято таланту, харизми й інтелекту тривало кілька годин поспіль. Незважаючи на хвилювання учасників і вибрики техніки, воно вдалося на славу.
Конкурсанти, як завжди, приємно вражали, уболівальники – шаленіли, а
компетентне журі – уважно спостерігало, аби не проґавити найздібніших.

З

а результатами трьох завдань
("Пізнай світ, пізнай себе", "У
світі творчої фантазії" та "Інетелектуальний тест") до фіналу ввійшло 14 студентів: Ярослава Хачман та Юрій Шумський (факультет біології, екології та
біотехнології), Мирослава Грібович та
Віталій Яремчук (юридичний факультет), Марта Бабинчук та Владислав
Фортуна (факультет історії, політології
та міжнародних відносин), Ірина Майборода та Святослав Костецький
(філософсько-теологічний факультет),
Мар’яна Ілащук та Іван Пастушок (факультет педагогіки, психології та соціальної роботи), Ірина Тиміш (факуль-

тет іноземних мов), Катерина Фуш
тей (економічний факультет), Адріан
Костя (географічний факультет) і Віта
лій Радиш (факультет комп’ютерних
наук). На заключному етапі змагання,
що відбудеться 8 листопада у палаці
"Академічний", до них приєднаються
представники факультету образо
творчого та декоративно-прикладного
мистецтва.
Хто ж здобуде звання найкращих
студентів Чернівецького університету
2012 року та представить свою alma
mater на одинадцятому міському конкурсі? Півфінальне дійство не зоставило сумнівів: боротьба за омріяний

титул буде запеклою і видовищною.
Це варто побачити!
Світлана ТЕЛЕШМАН

Конкурс відбувся, а інтрига триває
Святкування 137-го дня народження ЧНУ завершилося на високій мистецькій ноті. 11 жовтня
у Мармуровій залі відбувся фінал улюбленого студентського шоу "Університет має талант".

З

а результатами відбіркових турів та півфіналу до
нього увійшли представники 11-ти факультетів,
серед яких найактивнішим виявився факультет прикладної математики. 16 учасників демонстрували вокальні та
хореографічні здібності, декламаторську майстерність,
театральну гру та гру на музичних інструментах. Чи не
вперше шоу талантів засяяло всіма барвами веселки,
яскраве, наскрізь музикальне, різногранне.
До речі, різногранність була відчутна навіть у межах
однієї номінації. Приміром, вокалісти потішили багатством

стилів (поп-музика, реп, класика) та мов (українська, російська, французька, італійська).
Компетентне журі одноголосно визнало: Чернівецький
національний університет імені Юрія Федьковича має
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талант! Проте імена переможців досі не назвало. Інтрига
триває, оскільки двоє конкурсантів, студентка юридичного факультету Тетяна Царік і дует факультету педагогіки,
психології та соціальної роботи "ФранкТодирес" у складі
Олесі Франків і Олександра Атодиреса, здобули найвищу
оцінку. Близькі до почесного п’єдесталу представники
економічного та юридичного факультетів, факультету
прикладної математики, а також фізичної культури та
здоров’я людини. Остаточний вердикт – за головою журі –
методистом вокально-хорового жанру Чернівецького
обласного центру естетичного виховання "Юність Буковини" Надією Вовк, яка має право додати до результату
один бал.
Імена найталановитіших оприлюднять на фіналі конкурсу "Студент / студентка ЧНУ – 2012", що відбудеться
8 листопада у палаці "Академічний".
Світлана ТЕЛЕШМАН
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ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Борозна Брозинського,

або Про літописця Михайла з Михалкового
Колишній випускник ЧДУ Михайло Брозинський, котрий усе своє
творче життя пов’язав із журналістикою і літературою, на 65-річчя з
дня народження презентував у найулюбленішій для багатьох письменників
залі-аудиторії обласної універсальної наукової бібліотеки імені Михайла
Івасюка аж дві книги: "Босоніж по стерні" і "Дотик ранкової зорі".
І справді, маковій зернині ніде було впасти. Хіба що на море пелюсток
гарячих осінніх квітів. Що й казати, коли у вступному слові свята тільки
мовців виступило 35 (!)

Г

оловний герой, винуватець і
завсідник Михайло Брозинський,
проклавши за 65 літ не одну глибоку
борозну у колисці Михалкового, чи, точніше, за її межами – у полях, – гречно
схилився перед водопіллям читацького
люду і щиро зізнався:
– Я вельми радий, що свій ювілей
зустрічаю у колі друзів, дружини, дітей
та онуків. Особлива дяка моїй половинці – супутниці життя – Євгенії, котра підтримує мене у журналістиці і
літературі. З вашого дозволу нехай
вона сяде біля мене.
Вимовляючи останню фразу, елегантно потурбувався про стілець. Один
із найквапливіших побратимів – Юхим
Гусар – продовжуючи церемонію
освячення високого слова, підкреслив
найголовніше:
– Говоритиму недовго, бо пан Михайло написав чимало. Одна тільки
цифра: 65 його надрукованих публікацій!
Мій друг практично не змінюється
на образ, який був у "Молодому буковинці", на радіо, такий і в "Буковинському віче". Він той, що йде до людей.
Співачка Вікторія Георгіян виконує
пісню, у якій лейтмотивом довіри:
Повертайся в Україну, повертайся.
Тільки ти на чужині не залишайся.

Розчулено, хоча уже сягнув довголітньої пори, прокладає словами стежину до ювілянта Віктор Косяченко,
навік-віки українська і просвітянська
слава Буковини:
– Дорогий, спасибі за запрошення.
Ти, совість української журналістики,
інакше не вмієш.
…Видається, як і не вміє дружина
сивого мудреця пані Валентина, котра
пливе морем бібліотечної аудиторії і
всіх пригощає фірмовими домашніми
солодощами.
Княжна серця і душі Поета – Євгенія – підтверджує мовлене чоловіком і
зголошує перед усіма незаперечну,
але далеко не всіма дружинами чи
навпаки – чоловіками (залежно хто в
хаті пише!) виправдану істину про сумісне взаєморозуміння.
Вона сповна знає ціну високому
доробкові "сильної половини людства".
Тому й витворився скарб, яким стали
книги чоловіка.
У розкриллі утіхи і серденько онучки
Оксанки, яка милозвучно вторить святковій ноті, що панує у бібліотеці з нагоди дня народження і презентації книг її
дідуся. Син Віталій доповнює виступ
донечки разом із дружиною Іриною.
Ще мить – і чернівецька подія
струмоче до далекого 1966, коли у

світ Божий зродилися… Сокиряни.
Не місто, а пісенні "Сокиряни" зі свіжим струменем композиції. Михайло
Мафтуляк разом із Михайлом Брозинським написали дивовижної сили
твориво. Його озвучує голосом слова
і пісні перший, а другий – іменинник
імпрези – доточує і свою душу до немеркнучої мелодії і слів для неї. Ось
так: скрізь терни творчості – до зірок.
З нової хвилі – композитор і виконавець, заслужений артист України
Іван Дерда, котрий просить вибачення у старшого колеги: я теж прийшов
із "Сокирянами". Тандем досвіду і молодості з улюбленою піснею.
Усміхається молодий композитор:
– Нині на дотик душі вчуваємо і
відчуваємо нашу українську пісню, і
особливо "Сокиряни", які, по суті, народилися майже разом із ВІА "Смерічка". Пісня, рідна і національна, творить
людину. Бачу світлі очі, бачу світлицю.
Бачу світло символів.
Ювілянтові дарує книгу з власними солоспівами, а пані Євгенії – квіти.
І хоча іще зарано, серце проситься до "Многая літа". Море за миті підіймається хвилями і долучається до
геніального духовного шедевру.
Поети володарюють у світі людяності. Вони – владці його, сього світу.
А не ті, що у сірих буднях.
Георгій Шевченко читає вірш-присвяту,
а за ним – хіба віднайдеться така нагорода, щоб бодай на дещицю компенсувати усе, що є у бібліотеці. Книги!
У тому й річ!
Як поети, то поети! Їх – добре помітна – вервечка: Василь Мельник,
Мірча Лютик. І художники: Олександр
Присяжнюк (з портретом М.Брозинського) та Рудольф Лекалов.
Стає зрозуміло, що вітальники
дещо вдаються до хитрощів, аби,
бува, не залишитися без слова, бо що
тоді робити із квітами. Тому йдуть
"парами". Перший просвітянин Остап
Савчук із телевізійником Аркадієм Казимирським. До іменинника зринає
"Українська ластівка". Журнал, назва
якого на конкурсній основі – це перемога у тамті ще роки першого фотоаматора краю, надучителя і письменника Івана Бажанського.
Телесюжет, телеобраз – це як міра
часу. Ас телеефіру знає, що мовити
про творчу спадщину радійника Брозинського. І про роботу без вихідних.
На додаток – виступи колег Тетяни
Смолдирєвої та Миколи Палійчука. І
знову – що кого болить! – про радіо.
Ладнає у далеку дорогу свій човен
із Рівного ще один журналіст – Микола
Кривий. І таки встигає на оцю імпрезу.
Іван Нагірняк із Сокирянщини. Там
теж до творчості тяжіє його душа. Дарує дві книги панові Михайлу. Як зем-
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ляку і побратиму. Навзаєм отримує
так само.
Прибувають ряди ополченців-журналістів із "Буковини": Анатолій Ісак та
Валентина Мацерук. Погляд зоріє
на стенд із книгами і заголовком до
них: "Життя моє, як схоже ти на книгу".
Яка іще потрібна ілюстрація!
Віктор Обдуленко – поет усамітнений. Виходить один. Дає найвищу оцінку
слову Брозинського, а Жанна Одинська із колишнього "Сяйва" та інших
телепрограм так щиро-щиро зізнається:
– Навіть не знаю, що сказати…
Це явище збагненне. Здається,
колеги про колег знають чимало, однак не всі у ювілейні дні… уміють говорити, коли уста мовчать про професію журналіста чи поета.
Іскринка сльози і неймовірно вишукана троянда у руці пані Жанни.
Гейби привіталися із "Даруємо пісню".
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Своєрідний шторм солодкого щему у
душі! Такий, що його не передбачив
довголітній путилянин, а ще більше
уже чернівчанин Михайло Ревуцький:
– Слава Богу – дочекався. Думав,
не встигну.
Зала вихлюпує усмішки.
– Приятелю, друже і брате во
Христі – Михайле!
…Багато читає вірний товариш.
Насамкінець дарує портрет Лук’яна
Кобилиці із зелених гір.
Така пора поетів, бо до свята дотичну лінію веде Віталій Демченко,
який немало гір здолав і написав про
них не одну сотню віршів.
Украплює свої голоси у пишномовну палітру осені на вулиці Ольги
Кобилянської й подружжя Леоніда і
Марії Олійників.
Докотилося щастя і до ще одного
Михайла – Поляка, котрий звідав чи

не усі широти Буковинського краю.
Антоніна Іваницька, господиня відомої у краї книгозбірні:
– Дякуємо за те, що уважили нас,
за прекрасні книги, і прийміть (що від
нас можна прийняти) оці книги: ювілейне видання про відомих буковинців і літературний покажчик Буковини.
Обмін книгами – навзаєм!
Той, хто десятки літ устами пера
мовив читачам і радіослухачам про
своїх героїв, сьогодні сам утілився у
них. Він же мовив:
– Кого щиро поважаю – слово для
вас: радий, що маєте добрі і чуйні
серця. Нехай і надалі у них визрівають
чесноти порядності і людяності. Доконечно знаю, що без цього справжніх журналістів і поетів на землі немає. Як і людей. Без вас не було б і
цього білого світу.
Василь ДЖУРАН

ПОДІЇ

"Ні пуху, ні пера…"

Саме під такою назвою побачила світ нова книга Андрія Фаріона, яку
сьогодні презентували на філологічному факультеті Чернівецького університету.

Н

е зважаючи на дощ і холод
за вікном, у 66-ій аудиторії
було не просто тепло, а справді гаряче… Адже у приміщенні "палав" витонченими байками гуморист Андрій
Олесович Фаріон. Якщо правду кажуть,

що сміх продовжує життя, значить
еліксир безсмертя існує! І рецепт його
відомий!
"Любі мої, сміх – це природний
спосіб дати людській психіці відпочити від стресів, які постійно підсовує
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нам життя… Кожна людина має усміхатися не менше 50 разів на день,
щоб бути здоровою…" – зауважив
Андрій Олесевич.
Мабуть, присутні так близько до
душі взяли його слова, що впродовж

майже двох годин не вщухав ані сміх,
а подекуди й справжній регіт, ані гучні
оплески вдячної аудиторії.
Варто зазначити, що сивочолий
гуморист не випадково презентує
свою книгу студентам та викладачам

ЧНУ, адже для нього університет – як
друга домівка. Саме тут, на кафедрі
української літератури, довгий час
працював Андрій Фаріон. Тож і не дивно,
що на презентацію завітали його колеги-літератори: Віктор Косяченко,
Михайло Стадничук, Борис Бунчук,
Володимир Антофійчук, Богдан
Мельничук, Олександр Попович, Лідія Ковалець та ін.
Автор передмови до першої збірки
Андрія Фаріона "Гоморитарна допомога" доктор філологічних наук, професор Богдан Мельничук зауважив:
"Я радий, що все те, що я сказав у
першій збірці, можна сміливо повторити і до всіх наступних. Мені уявляється Андрій Олесович як продовжувач традицій, бо є у нього багато
запозичень із давно відомих байок.
Але то зовсім не проблема, бо пише
він надзвичайно сучасно. Використовуючи старі образи, висміює злободенні
проблеми. Є у байках Андрія Фаріона
і про студентів, і про політику, і навіть
про податкову інспекцію…"
Роман ПАЗЮК
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ПРИТЧА НАШИХ ДНІВ

Про страждалицю і віру в Бога

М

истецькі заходи на теренах Буковини?
Хіба цим захопиш зненацька ту чи іншу
аудиторію, які разом зі своїми ідейними натхненниками причетні до їх своєрідної мозаїки? У тім і річ!
...Сценарій свята, що пов’язане з іменем великого
буковинця, майже завершувався. Голова журі відзначив колосальну роботу справжніх подвижників,
водночас і ентузіастів, які створили дійство, котре,
звісно ж, запам’ятається багатьом і надовго. І не
тільки студентам.
Слово за словом – і черга дійшла до викладачки,
котра потрапила у життєву скруту, здавалося б,
безнадійну. Чи не всі, кого "зачіпає" оця недуга,
стають безпорадні і дратівливі. Відсоток залишитися живими надто мізерний, якщо не мовити –
близький до нульового.
– Я була нерухома, – каже жінка, в очах якої струменіє благотворне душевне світло. – Але вірила, що
видужаю. Щомиті і щохвилини думала про це: хочу
бути зі своїми студентами, колегами. Костури – це тимчасове явище, з допомогою яких можу звестися на ноги. Розпач
і безнадію – пріч!
…Тиша запала глибока. Ті, хто знав і не знав про велику
муку педагога від Бога, відзначали вольові принципи цієї
страждалиці, що розміреним голосом вела розмову далі:
– Лікар, котрий, мабуть, не вірив у перемогу моєї сили
волі, зізнався: "Ви, жінко, – Герой України! Це – рідкісне
явище, коли у такий спосіб, уже не залежний від медика,
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людина стає вищою над можливим і неможливим".
– А що я мала робити, – крізь сльози радості усміхалася
співрозмовниця, – коли жити хочеться, навіть незважаючи
на чи не найпідступнішу хворобу. І тому я з вами, колеги.
І зі своїми студентами. Треба вірити. Щиро і усепроникно.
Це – єдиний порятунок. Боротись – це уборонитись. Бо в
щедрих пригорщах дарованих життєвих днів водночас
мають бути риси вартісні людські. І віра в Бога чи не перша.
Василь ДЖУРАН

БУВАЛЬЩИНА

Мама небо прихиляє…

Х

овали маму Співака. На високій горі примостилася хата,
мов ластівчине гніздо. Трохи оддалік,
але у видолині – іще одна.
Ця вершина, мабуть, не бачила такого здвигу людей. Навіть, коли були
у синів весілля.
Як слушно мовив хтось із гостей,
цієї осінньої днини на піднебесний
трон села і природи зійшлася Буковина.
Особливо до сина, котрий українською
народною і естрадною піснями підкорив чимало країн Європи. А коли усі
попрощалися із матір’ю двох синів і
людські пари з вінками видовжилися
у своєрідну валку, стало ще більш
зрозуміло, якої втрати зазнала буковинська громада.
"Вінковий" потік лився з листопадового узвозу до широкого "пони
зов’я", а звідтіль вибирався на східне
підвищення, на якому височів храм
віри християнської і духу несогбенного.
Коли ж під смутен мотив церковних дзвонів усі рушили на цвинтар,
нестерпність утрати стала устократ
очевидною.

Священнослужитель як мудрий
філософ мовив про роль Матері, яку
вона відіграє у житті (хто-бо іще так
може помолитися, як не Вона – Світова Берегиня домашнього вогнища).
За дітей, за онуків, за мир на землі.
Дійство мудрості творилося на
очах сельчан і гостей. Органічно впліталося у кожен озвук природи, що цього
дня виявилася притишеною, незважаючи, яка пора надворі, в календарі.
Святий отець підкреслив: новопредставлена Раба Божа ходила до
церкви, поки їй служили ноги. Із такого
далекого відшибу, що не кожному під
силу. Дехто набагато ближче, але віднікується, не йде до святині.
Ця жінка мала двох синів. Її чоловік
відійшов у Вічність дуже рано – у 38 молодечих літ. Бог не залишив дружину у цілковитому розпачі. Одного із синів нагородив високим талантом Співака.
Цього разу священик дещо змінив
узагальнений список представників
тих чи інших професій. Зазвичай, звучало: учителі, лікарі, хлібороби, інженери. Нині ж уплелося й співаки. Таке

порівняння з означенням місця роботи чи посади загострило щемливі
миті утрати – і гурти людей доокіл свіжої гірки глини то там, то там зайшлися плачами. Вони тривали і після виступу гості, котра розповіла про велич
простої, і водночас незвичайної сільської жінки, яка подарувала світові
великих синів.
Утім, йшлося про особистість,
якою на землі є МАМА. Залишилися
останні прощальні миті. До сумного
оркестру доточив і свій зойк сивийсивий чоловік. З’ясувалося, господар
тієї, другої, хати під небом, тільки у
неглибокому видолинку. Відтепер він
буде на обвітреній височині сам у
своїй самотності, що й ні з ким не
буде змоги обмінятися чи то словомдругим, чи то голосом.
Сизий орел перший підійшов і кинув золоту грудочку глини, оскільки
так баглося йому долучитися до усезагального смутку. Та й пора така у
природі, що заповідається на зиму.
На поминальному обіді звіряли
душі синам, невісткам, онукам друзі,
які прийшли, аби бути разом у хвилі
скорботи і плачу. Згадували МАМУ.
Ту сонцеквітну Людину, котра прихиляє для дітей високе небо, щоб світ
був прихильний для них.
Василь ДЖУРАН
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Презентація книги Тараса Івасютина
Нещодавно завідувач кафедри сучасних іноземних мов та перекладу
факультету історії, політології та міжнародних відносин Тарас Івасютин презентував нову книгу "Від Мольєра до Шагала: літературно-мистецький діалог", яка вийшла в світ напередодні його ювілею.

К

нига складається з найцікавіших досліджень ученого в
галузі літературознавства, перекладо
знавства й мистецтвознавства. У першому розділі зібрані праці, присвячені
стану рецепції драматургії Ж.-Б. Моль
єра в Україні та її перекладознавчим
аспектам. Другий розділ містить літературознавчі студії про творчість
українських, європейських та, зокрема, деяких французьких письменників ХХ ст. У третьому розділі йдеться
про культурно-історичні зв’язки між
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Францією та Україною й мультикультуралізм на Буковині у світлі творчості
знаменитих вихідців з цих країв
(О. Архипенка, В. Винниченка, І. Немі
ровськi, П. Целана, Г. фон Реццорі та
інших). У подорожніх нотатках автор
розповідає про деякі цікаві зустрічі з
відомими особистостями, зокрема, з
М. Шагалом. На презентації виступили
професори О.В. Добржанський та
П.В. Рихло, доцент Г.Ф. Драненко,
голова обласного Фонду культури
В.К. Дяковська, головний редактор

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

У м. Бучі (Київська обл.) відбулося свято пісні – тут
проходив Міжнародний пісенний фестиваль "Доля".
Його "батьком" (як і вже традиційної "Прем’єри
пісні") є Народний артист України, до речі, випускник
економічного факультету нашого університету –
Мар’ян Гаденко.
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Н

априкінці жовтня фестиваль зібрав творчу молодь і студентів з 15 регіонів України, республіки
Білорусь та Російської Федерації.
Упродовж двох конкурсних днів у Києві учасники демонстрували свої пісенні таланти і боролися за головний приз.
Фестиваль відвідали почесні гості: заступник директора благодійної організації Президентського фонду Леоніда
Кучми "Україна" Тетяна Мельник, видатний державний,
політичний та громадський діяч, генерал Василь Дурдинець, начальник управління культури й туризму Київської
облдержадміністрації Ігор Подолянець, народний артист
України Мар’ян Гаденко. Їх зустрічав Бучанський міський
голова Анатолій Федорук.
Переможницею "Долі" стала Олеся Франків – студентка
кафедри музики Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича. Дівчині дали сертифікат на подорож
до Парижа зі змогою виступити із сольним концертом в
культурно-мистецькому центрі України у Франції. У репертуарі
юної співачки 48 пісень, які вона виконує на десятьох мовах.
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Про містику літератури,
мистецького життя
та Чернівців
На зустріч зі студентами Чернівецького національного університету завітали Андрій Курков, Ірен
Роздобудько та Ігор Жук. Зустріч відбулася 15 жовтня
на філологічному факультеті.

“

Студентка ЧНУ – переможниця
Міжнародного пісенного
фестивалю "Доля"

"Буковинського журналу" М.Я. Лазарук
та ін. Всі, хто виступав підкреслили оригінальність та глибину наукових розвідок Тараса Івасютина, а також акцентували увагу на його особливому зацікавленні франко-українськими, а
особливо буковинсько-французькими
культурними зв’язками. До речі, міськ
виконком Чернівецької міської ради
з огляду на вагомий внесок у розвиток міста Чернівців та його популяризацію в Україні та за її межами нагородив Т.Д. Івасютина медаллю "На
славу Чернівців".
Кафедра сучасних іноземних мов
та перекладу щиро вітає знаного лінгвіста, перекладознавця, літературознавця Тараса Дмитровича Івасютина
з почесною відзнакою та зичить йому
творчого неспокою та подальших здобутків на науковій та освітянській ниві.
Богатирець В.В.,
доцент кафедри сучасних іноземних
мов та перекладу

Н

айкращий москаль в українській літературі", людина,
яку публічно визнали "українським націоналістом, що пише російською", той, хто зібрав колекцію із
понад 600 відмов на публікацію своїх творів від видавництв з усього світу, знаний письменник та громадський
діяч Андрій Курков вже з перших слів задав дуже теплий і
щирий тон цій зустрічі. Він розповів студентам про своє
дитинство, про те, як прийшов у літературу, як штурмував
усі можливі видавництва і про те, як добре писати в потягах
і літаках та пити хеннессі з Морісом Хеннессі. Автор не
шкодував слів, щоб ввести аудиторію в курс своїх доробків, із
задоволенням говорив про те, з кого і як списував образи.
Наступним слово взяв Ігор Жук – кіносценарист, український бард, автор більше ніж шестисот пісень. Він виконав під гітарний акомпанемент авторську композицію,
яка була б дуже веселою, якби не була такою сумною.
В дещо комічній формі він майстерно передав все те, що
може лежати на душі у емігрантів, їх тугу за родиною і рідним небом. Не забув і про тих, кому доводиться чекати на
своїх дорогих та близьких вдома.
Не забарилася й Ірен Роздобудько, яка, до речі, вперше
завітала до Чернівців. "Знаю, що тут жила Марічка Матіос,
працює Сашко Бойченко, давно хотіла побувати, але доводилось лише проїздом втрапити до Чернівців. І от нарешті я тут", – говорить пані Ірен. Письменниця, журналіст
та сценарист говорила про сучасних авторів, про мистецтво та натхнення, про свої романи та їхніх героїв. "Талановита література безвікова", – запевнила Роздобудько.
Вона щедро сипала порадами для майбутніх письменників та журналістів і ділилася власним досвідом, секретом
успішної жінки. Не дивно, що і запитань від аудиторії найбільше було адресовано саме їй.
"Чернівці – містичне місто", – заявили гості, тож сподіватимемось, що ця містика ще не раз приведе їх сюди.
Оксана ТАНАЩИК, студентка кафедри журналістики
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ALMA MATER

Легендарний золотий корінь росте
в ботанічному саду ЧНУ

Чернівецький ботанічний сад – один з найстаріших
в Україні, його заснування (1877 р.) тісно пов’язане
з історією самого міста. Ботанічний сад ЧНУ може
похвалитися досить багатою колекцією – близько
3000 таксономічних одиниць, з них 100 видів – рослини, що занесені в Червону Книгу України.

“

В

наших колекціях як традиційні декоративні рослини, що просто радують зір, так і рідкісні, що потребують особливої охорони. Можемо похвалитися й унікальними видами – в моїй колекції, наприклад, є півники
Бранзи, сосюрея Порца – унікальні за своїми властивостями рослини, якими пишається Ботанічний сад", – розповідає кандидат біологічних наук, куратор колекції рідкісних ендемічних та зникаючих рослин, старший науковий
співробітник Ботанічного саду ЧНУ Тетяна Деревенко.
Чимало з рослин, що представлені відвідувачам, оповиті
легендами і є свого року зірками екскурсій. Серед них –
родіола рожева, яка завдяки своїм цілющим властивостям вважається магічною в східних медичних практиках
(стародавня індійська, китайська та тибетська медицина),
в Україні ж вона належить до зникаючих і занесена в Червону Книгу України.
Маленьку і непримітну квітку, яку й не зразу помітиш
між різнотрав’ям, у народі називають золотим коренем,
очитком, в ботаніці – родіолою рожевою. "Той, хто знайде
золотий корінь, буде до кінця днів щасливий і здоровий", –
кажуть у народі. Особливо на цілющі властивості родіоли
рожевої покладаються на Тибеті, тому цю рослину також
називають тибетським женьшенем. Цікаво, що в давньому
Китаї імператори посилали навіть спеціальні експедиції
за "золотим коренем", який на той час цінувався набагато
вище за чисте золото. Існували цілі загони контрабандистів, які займалися переправкою золотого кореня через
кордон.
Цілющі властивості родіоли також важко переоцінити:
спеціально приготований екстракт родіоли використовують при перевтомі, розладах слуху і зору, при захворюваннях шлунка та чоловічих статевих розладах, нею
пом’якшують приступи шизофренії. "Ця рослина є свого
роду природним енергетиком, оскільки має психостимулюючу дію. Родіолу використовують для підвищення працездатності організму при перенапруженні нервової системи, особливо тоді, коли немає повноцінних умов для
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відпочинку. Екстракт сприяє економному розподілу енергії,
має занижений рівень токсичності, не викликає звикання.
Окрім того, "золотий корінь" в народній медицині використовується для лікування безпліддя. Цікаво, що на Алтаї
до наших днів зберігся звичай вручати родіолу разом з
рогом марала в якості весільного подарунка від нареченої
нареченому для множення роду", – розповідає біолог
Марія Стеф’юк.
"Родіола – насправді дуже цікава рослина, яка, на
жаль, зараз знаходиться на стадії вимирання. Хижацьке,
абсолютно необдумане і неконтрольоване зривання цієї
рослини призвело до того, що вона зараз перейшла в
розряд рідкісних, на території України зустрічається тільки в Карпатах. Серед цікавих властивостей рослини можемо назвати гілкопад – родіола час від часу оновлюється
саме скиданням гілок. Це дуже давній біологічний прийом, властивий реліктовим рослинам, в сучасному рослинному світі зустрічається вкрай рідко, – розповідає Тетяна Деревенко. – Це дводомна рослина, тобто в природі
є чоловічі і жіночі особини. Зривають переважно жіночі
особини, тому родіола не може нормально розмножуватися (переважно ці рослини розмножуються насіннєвим
шляхом). Те, що рослина потребує захисту – не пусті слова. Якщо вчасно не зупинити масове зривання рослини,
то вона просто зникне з планети".
Оскільки в природних умовах знайти цю квітку майже
неможливо, то її почали культивувати в домашніх умовах.
Буковинські гуцули таким промислом займаються вже
давно. Доглядають – як за іншими культурними рослинами:
видаляють бур’яни, розпушують Ґрунт.
Тим часом дика родіола все обережніше показується
людям на очі, вибирає для свого зростання найтруднодоступніші місця, в такий спосіб рослина прагне захистити себе сама.
Зараз родіола вже відквітувала, її срібрясто-зелені пелюстки згорнулися і чекають холодів. Проте око відвідувачів
Ботанічного саду радують велетенські сортові пізньоцвіти,
вогняні ліхтарики декоративного фізалісу, вогняні кошики
рудбекії. І кожна квітка так і кличе до себе, переливаючись
барвами яскравої ботанічної осені. Осінь у Ботанічному
саду – вона не просто залота, вона різнобарвна. Якщо би
художник брався малювати портрет найколоритнішої і
найгармонійнішої осені, то він би неодмінно завітав до нашого
Ботанічного саду й позичив там щойнайрідкісніші барви.
Іванна СТЕФ’ЮК

ПОДІЇ

Нові прочитання реальності
через призму поезії та фотографії

Якщо сприймати світ як текст, а все навколо – як систему знаків, то значно ускладниться, а, разом з тим,
і поглибиться саме сприймання, що дозволить відкрити нові смисли. Саме такою спробою прочитати навколишній
і внутрішньоособистий світ через призму мистецтва стали читання "Fotoтексти. Fotoмістерія", що відбулися
30 жовтня цього року в "Literatur cafe".

С

интез художнього слова Михайла Коцюбинського, Ольги
Кобилянської, Ґустава Майнріка, Пауля Целана, Віслави Шимборської,
Миколи Рачука та багатьох інших цікавих авторів з роботами чернівець-

ких фотомитців Іллі Перогана, Ірини
Антофійчук, Романа Пазюка та Максима Козменка продемонстрували
глядачеві синтез мистецтв і стик світовідчуттів. Організатор проекту, літературознавець і письменниця Інга

Кейван каже: "Художні твори у поєднанні з фотографіями не лише породили новий смисл, а й увиразнили
стильові особливості, властиві роботам кожного з фотохудожників: ліризм
Ірини Антофійчук, лірично-екзистен-
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ційне відчуття Максима Козменка,
імпресіоністично-експресіоністське
бачення Романа Пазюка та епічність
Іллі Перогана".
Світ на зір і світ на дотик – поезія
та фотографія у своєму поєднанні
розширили це світовідчуття і ще раз
довели, що мистецький твір може
змінюватися й отримувати нове життя
після його перепрочитань. Фотохудож-

ник Роман Пазюк зазначає, що синтез
у мистецтві – досить важливий. Проте
вдаватися до нього слід обережно:
"Поєднувати можна практично всі
види мистецтва, але в результаті такого "міксу" змінюватиметься первинне сприйняття самого фото. І від
майстерності "синтезатора" (людини,
котра поєднує різні артнапрямки),
напряму залежить – вдосконалиться

Вітаємо ювілярів!
А також чарівних жінок:
Андрющенко Тетяну Григорівну
Бакай Олександру Василівну
Із 60-річчям:
Букатар Марію Іванівну
Клевчук Валентину Іванівну
Заячука Дмитра Миколайовича Кравченко Олену Володимирівну
Курінну Світлану Іллівну
Федорця Дмитра Дмитровича
Кшевецьку Марію Лук’янівну
Новікову Людмилу Павлівну
Із 50-річчям:
Петренко Вікторію Миколаївну
Вірсту Віктора Дмитровича
Попович Ніну Миколаївну
Рожок Олену Миколаївну
Воробця Георгія Івановича
Савчук Ганну Михайлівну
Зорія Ярослава Богдановича
Чебан Ларису Григорівну
Шеманську Марію Іллівну
Щербак Ларису Павлівну
Зичимо вам добра, міцного здоров’я, світлої долі, довголіття,
творчої наснаги,
успіхів у житті, добробуту, щедрих здобутків
на славу нашої alma mater!

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Степан Мельничук (голова)
Володимир Антофійчук
Василь Бакай
Микола Боднарук
Борис Бунчук
Юрій Лопатинський
Тамара Марусик
Сільвія Марут
Роман Петришин
Олександр Ушенко
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фото чи деградує. У даному випадку
Інга Кейван надзвичайно вдало підібрала тексти до фото. Результат її роботи мене просто вразив".
Щодо самого виконання текстів,
то воно також було майстерним і професійним – літературні твори або ж їх
уривки читали студенти філологічного
факультету ЧНУ, які займаються у
майстерні літературних критиків при
"Literatur Cafe" – Марина Павлючок,
Галина Люта, Галина Вінтонів, Ірина
Боднар, Микола Гуцуляк, Григорій
Доміна. "Це дуже гарно – поєднувати
різні види мистецтва, адже такий
синтез відкриває нові для кожного з
цих видів можливості, збагачує їх, і,
що головне, породжує новий текст,
нову рецепцію. На мій погляд, це дуже
перспективний напрямок", – ділиться
враженнями від фоточитань один з
учасників Микола Гуцуляк.
А й справді – якщо душа хоче насититися глибоким текстом і щонайповніше уявити – може й справді поєднати, щоби кожен з видів мистецтва
сказав вам щось своє?
Іванна СТЕФ’ЮК

Загублені

студентські квитки
на прізвище та за номером:
Ісопчук І.В. РН № 09081693
Климська В.А. РН № 09081695
Мафтуляк Т.С. РН № 08573205
Попович Б.Ю. РН № 09081282
Щасливий І.С. РН № 09081706

індивідуальні
навчальні плани:
Довгун С.І. № 105771
Перожик В.П. № 105730
Ченківський Б.О. № 115911

залікову книжку:

Сорохан В.В. № 090914
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ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

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

ЗАСТ. ГОЛ. РЕДАКТОРА

Друк видавництва “Рута”
Чернівецького національного
університету
імені Юрія Федьковича

Володимир Антофійчук
Любов Василик

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Василь Джуран
Роман Пазюк
Світлана Телешман
Іванна Стеф'юк
(відп. за випуск)

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

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