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проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу

Шляхи гуманітаризації
освітньо-виховної діяльності в ЧНУ
Питання гуманітаризації вищої освіти актуалізується у контексті глобалізації суспільства.
Гуманітаризація освітньо-вихов
ної діяльності розвиває у студента навички системної оцінки професійних проблем і
вміння раціонально їх вирішувати, стимулює потреби продуктивного творчого характеру.
Слід пам’ятати, що вищі навчальні заклади, зокрема й
наш університет, працюють на перспективу. Випускники
покликані утверджувати загальнолюдські та національні
морально-духовні цінності. Вони повинні усвідомлювати,
що наукові знання, найновіші виробничі технології мають
сенс лише за умови високого рівня морально-духовної
вихованості їх носіїв і користувачів, тобто сьогоднішніх
наших студентів. Більше того, із 4149 цьогорічних бакалаврів, спеціалістів та магістрів 1199 отримують кваліфікацію вчителя. Тому важливими напрямами ефективної
діяльності університету є демократизація, гуманізація і
гуманітаризація навчально-виховного процесу, органічне
поєднання в ньому національного та загальнолюдського
начал. За цими напрямами здійснюється гуманітарно-виховна функція освітньої діяльності, виконання якої координують відділ та рада з гуманітарної освіти і виховання,
заступники деканів, куратори академічних груп у співпраці з органами студентського самоврядування, де вагому
роль відіграє активність самого студента.

було б уникнути трагічного випадку, який стався на філософсько-теологічному факультеті. Утім, звісно, ніхто не
застрахований від подібного, адже згідно зі статистикою
в кожному колективі один відсоток припадає на осіб з неадекватною поведінкою.
Отже, для викладача важливим є усвідомлення необхідності вмілого поєднання усіх складових робочого часу.
Національно-патріотичне виховання
Одним із основних напрямів гуманітаризації освіти
є національно-патріотичний аспект (громадянська позиція). Саме він превалював під час проведення низки
загальноуніверситетських та факультетських заходів з
нагоди 135-річчя університету: круглого столу "Рідному
університетові присвячується", літературних читань до
75-річчя від дня народження Анатолія Добрянського, літературної вітальні, зустрічей із письменниками, випускниками ЧНУ, фотовиставки робіт "Життя університету у
світлинах студентів і викладачів", виставок "Храм краси і
науки (впродовж двох тижнів діяла у Блакитній залі, її відвідали майже всі першокурсники), образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва "Буковинські барви" і
наукової продукції професорсько-викладацького складу
університету, конкурсу ювілейних плакатів, проектів ка-

Організаційно-виховна робота
На жаль, нерідко з вуст кураторів можна почути таку
фразу: "Мені за це не платять!". Дозвольте нагадати, що в
"Положенні про організацію навчального процесу у ВНЗ" (наказ Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. № 161)
"робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових і організаційно-виховних
обов’язків у поточному навчальному році, відображених в
індивідуальному робочому плані". Тривалість робочого
часу з повним обсягом обов’язків становить не більш ніж
1548 год. на навчальний рік (36 год. на тиждень, 7 год. 12 хв.
щодня). Середнє навчальне навантаження викладача в
університеті складає 780 год. Отже, ще 768 год. залишається на методичну, наукову й організаційно-виховну роботу. Навіть якщо поділити порівну, отримаємо понад 250
год., тобто на кожен напрям припадає більш ніж 1 год. на
день. Викладач, зважаючи на власні здібності, віддає перевагу одному з трьох напрямів. При розподілі обов’язків колектив кафедри має враховувати цей аспект.
Організаційно-виховною роботою займається куратор
(тьютор, наставник) академічної групи. Він діє відповідно
до концепцій, Статуту університету, Правил внутрішнього
розпорядку, положень, зокрема положення "Про наставника академгрупи університету".
Робота куратора – це робота зі студентами, насамперед першокурсниками. Вона передбачає допомогу молоді в адаптації до нового середовища. Якби викладачі усвідомлювали необхідність цього пласту діяльності, можна

федри архітектури і будівництва тощо. Святкування завершилося урочистим дійством "Низький уклін тобі, Університете!" та студентською дискотекою.
Уже традиційними стали зустрічі студентства з голов
ним редактором газети "День" Ларисою Івшиною. Цього
разу, крім читацької конференції "Історія – розмова про
майбутнє", у жовтні впродовж двох тижнів діяла пересувна фотовиставка "День – 2010".
Потужно були проведені заходи, приурочені до Шевченківських днів: літературно-мистецьке дійство "Дух генія: Слово Боже в творчості Тараса Шевченка", урочиста
академія-реквієм, присвячена 150-им роковинам від дня
смерті та перепоховання геніального сина України, міжвузівський конкурс читців Шевченкової поезії тощо.
Приємно констатувати, що на обласному фестивалі
юнацької творчості «Чисті роси» університет виборов най-
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вищу нагороду – гран-прі. На обласному фестивалі-конкурсі "Рідна пісня" Олександр Атодирес здобув гран-прі,
а Марина Димушко й вокальний дует "Етно" – ІІ місце.
Варто відзначити роботу викладачів і студентів кафед
ри музики, які беруть активну участь не лише в університетських заходах. Підтвердженням цього є й нещодавній
концерт, присвячений 240-річчю Л. Бетховена, де народний студентський хор "Резонанс" разом із професійними
хоровими колективами області вперше виконав 9-ту симфонію Бетховена (гімн Євросоюзу) українською мовою.
Викладацький і студентський осередки товариства "Просвіта" є учасниками заходів, ініційованих обласною організацією. Так, студенти мали цікаву зустріч із Надзвичайним і
Повноважним Послом України В. Цибухом, ректором Київського університету туризму, економіки і права професором
В. Федорченком і письменником В. Фольварочним.
В університеті проведено низку заходів на згадку про
трагічну подію в історії України – Чорнобильську катастрофу. Сумні 25-ті роковини відзначили хвилиною мовчання
(перша пара 26 квітня), поминальною панахидою, круглими
столами "Чорнобиль: без грифа "Таємно", "Чорнобиль. Історія продовжується" (географічний факультет), виставкою в
Науковій бібліотеці "Без права на забуття", "Знак біди – Чорнобиль. 25 років поспіль". Було облаштовано тематичні полиці "Катастрофа ХХ століття" і "Фантом".
Одним із найпотужніших заходів національно-патріотичного спрямування стало проведення 5 травня Дня вишиванки, приуроченого до 20-річчя Незалежності України.
Це свято, започатковане факультетом історії, політології та
міжнародних відносин, відбувається уже вчетверте. Кожного року до його проведення долучалися не лише студенти
інших факультетів, а й інших навчальних закладів, співробітники організацій і установ міста. Цьогоріч наші студенти
вирішили встановити гіннесівський рекорд України, і їм це
вдалося. За підрахунками лічильної комісії Книги рекордів
України на Центральній площі одночасно були присутні
4189 осіб у вишиванках. На дійство завітали голова ОДА М.
Папієв, секретар міської ради В. Михайлішин, депутати обласної і міської рад, керівники різних організацій і установ,
студенти багатьох навчальних закладів і учні шкіл. Родзинкою свята стало те, що студенти одягнули вишиванки безпосередньо, а університет – опосередковано, чим ще раз
підкреслив свою українськість. Зазначена акція вийшла
за межі заходу національно-патріотичного спрямування.
Вона слугувала потужною рекламою нашого університету,
адже окремі сюжети транслювалися не лише на обласних,
а й на всеукраїнських телеканалах. Результатом акції стало
нагородження нашого студентства дипломом переможця
Книги рекордів України. Подібні заходи гуртують молодь,
сприяють зміцненню громадянської позиції, що є надзвичайно важливим для української нації, особливо сьогодні. У
святі взяли участь студенти всіх факультетів, зокрема найактивнішими були історики і юристи, математики і географи, педагоги і філологи.
Того ж дня відбулися заходи, присвячені 175-річчю від
дня народження Сидора Воробкевича: покладання квітів
до могили видатного земляка, літературно-мистецьке
дійство в Мармуровій залі, на яке завітали не лише студенти та викладачі, а й громадські діячі міста.
Художньо-естетичне виховання
Національно-патріотичне виховання перегукується з
художньо-естетичним. Із кожним роком зростає кількість
охочих брати участь у різноманітних заходах і конкурсах.
Сьогодні на повну потужність діє клуб творчої молоді
"Контакт" (у приміщенні колишнього ресторану "Хілтон"),
урочисте відкриття якого відбулося в рамках святкування
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ювілею університету. Саме там проводимо більшість конкурсів, фестивалів, засідань.
Не втрачають актуальності традиційні загальноуніверситетські заходи мистецького спрямування, зокрема
"Студент / студентка року", конкурси команд КВК, "Брейнринг" та ін. Із великим ентузіазмом була сприйнята зміна
формату конкурсу художньої самодіяльності під назвою
"Університет має талант", де молодь має змогу показати
свої здібності. Півфінал його відбувається наприкінці навчального року, а фінал щорічно присвячується "іменинам" університету. У першому конкурсі перемогу здобув
студент інженерно-технічного факультету Павло Берник.
Найпопулярніший серед студентів – конкурс "Студент / студентка ЧНУ". З кожним роком усе більше молоді прагне брати участь у факультетському відборі. Таку
можливість мають лише ті, середній бал навчання яких не
нижчий за 4,5. У цьогорічному конкурсі перемогу здобули
студенти факультету педагогіки, психології та соціальної
роботи Іонела Товарницька і Євгеній Мензак. На міському
етапі Іонела виборола ІІІ місце.
У Х ювілейному конкурсі "Молода сім’я" ІІ місце посіла
родина асистента кафедри комп’ютерних систем та мереж
Романа Рогова, а перемогу в номінації "Родинний талант"
здобула родина асистента кафедри економічної географії
та екологічного менеджменту Костянтина Наконечного.
У ІІ Міжнародному фестивалі української естрадної пісні

"На хвилях Світязя" взяли участь троє наших студентів. Марта Бабинчук (факультет історії, політології та міжнародних
відносин) виборола перемогу, а Тетяна Григоряк (факультет
педагогіки, психології та соціальної роботи) – ІІІ місце.
Уже традиційно студенти проводять "Брейн-ринг".
Цього року він зібрав 90 найрозумніших із 15-ти факультетів університету. Перемогу здобула команда факультету
історії, політології та міжнародних відносин.
Зміцнюється співпраця з вищими навчальними закладами наших сусідів, зокрема Румунії та Польщі. Мистецька стежина до Сучавського університету прокладена ще декілька
років тому. А нещодавно студенти ЧНУ повернулися з Балтійського фестивалю науки, де разом зі студентами Поморської академії (м. Слупськ) брали участь у концертній програмі. Вони також виступали в Українському народному домі
Слупська та на відкритій сцені перед українською громадою
в м. Дембніца-Кашубська. Представники української діаспори були розчулені і щиро аплодували нашим студентам.
Загальноуніверситетський хореографічний ансамбль
"НЕОГАЛАКтика" здобув І місце в Міжнародному конкурсі-фестивалі сучасного танцю "Євроданс", який відбувся
у квітні в м. Бухарест (Румунія). У травні колектив повернувся з Греції, де брав участь у Міжнародному фольк-данс
фестивалі як єдиний представник від України.
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Такі поїздки сприяють не лише зміцненню дружби і
взаєморозуміння між студентами, а й допомагають глибшому проникненню в національно-культурне середовище
тих країн, де проживають українці.
У травні відбувся Міжнародний студентський турнір із
футболу, присвячений 20-річчю Незалежності України.
У
ньому взяли участь студенти ЧНУ, Буковинської державної
медичної академії і Сучавського університету. І місце посіли
гості із Сучави, ІІ – наші студенти, ІІІ – медики. Усе організували й провели на належному рівні, проте трибуни стадіону
"Олімпія" були майже порожніми. І це непокоїть. У нас же діє
окремий структурний підрозділ – факультет фізичної культури
і здоров’я людини, на кожному факультеті є власні футбольні
команди, до речі, на деяких – навіть жіночі. Та й футбольний
матч розпочинався о 15 год. Словом, коментарі зайві.
Отже, поступово царина наукової співпраці доповнюється спортивною й мистецькою.
28 червня, у День Конституції, вже всьоме плануємо
провести вручення дипломів випускникам-магістрам. На
прохання численних студентських делегацій різних факультетів ми не змінюватимемо формат свята.

ти університету, які саме так запропонували чернівчанам
відзначити Всесвітній день здоров’я. Якщо раніше проводили ці заходи біля навчальних корпусів, то нинішнього
року – на більшості центральних вулиць міста. Ініціативу
студентства підтримали містяни.
Упродовж листопада – квітня 2010-2011 н. р. всі першокурсники мали змогу поспілкуватися з головою благо-

Спортивно-масова робота
Вагому роль в активізації спортивно-масової роботи відіграло покращення матеріальної бази. Зокрема до
135-річчя університету відкрито більярдний і шаховий клуби, тенісний корт, зал з панкратіону, спортивні зали.
Переможцем 62-ї Спартакіади ЧНУ стала команда студентів факультету історії, політології та міжнародних відносин. Сьомий рік поспіль вони виборюють головну нагороду змагань. Срібло вдруге дісталося економістам.

дійного фонду "Інститут родини" Володимиром Антонюком, який у доступній формі інформував студентство про
проблему ВІЛ / СНІДу. Він наводив сумну статистику: щороку в Україні з’являється понад 100 тисяч наркозалежних
та 1700 ВІЛ-інфікованих. Звісно, найбільше це стосується
молоді. Для тих студентів, що мешкають у гуртожитках,
"Інститут родини" та благодійний фонд "Нова сім’я" організували лекції "Обираємо здоровий спосіб життя".
Студентське самоврядування

Наші студенти продовжують здобувати призові місця
у спортивних змаганнях. Так, студентська футбольна команда "Університет" (тренер М. Осадець) посіла ІІІ місце
у фіналі Х Чемпіонату України з футболу серед ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Університетська команда з панкратіону (тренер І. Наконечний) виборола ІІ загальнокомандне місце на Чемпіонаті України з панкратіону. У V Всеукраїнських спортивних
іграх України з панкратіону серед молоді чемпіонський
титул здобув студент І курсу Роман Скидан.
Превентивна робота
Потужні акції "Кидай палити! Дай друзям відчути весну!" та "Обміняй цигарку на цукерку" організували студен-

Згідно з останніми нормативними документами все
більша увага приділяється діяльності органів студентського самоврядування. Сьогодні до Вченої ради входить
16 студентів, які представляють усі факультети університету. Серед делегатів конференції трудового колективу
25% складають студенти.
Студентський парламент тісно співпрацює зі студентським профкомом, який за найменшої можливості
намагається сприяти в роботі та фінансово допомагати
органам студентського самоврядування. Молодь ЧНУ в
ювілейний для alma mater рік одержала подарунок – студентський центр, де розмістилися студентський парламент, студентський профком, редакція студентської
газети "Newформати", Студентська соціальна служба.
Присутній на його відкритті представник Всеукраїнської
студентської ради, яка діє при Міністерстві, зауважив,
що не кожен навчальний заклад може похвалитися таким
приміщенням і оснащенням. Слід зазначити, що зміцнення матеріальної бази позитивно вплинуло на роботу студентського активу.
Кожен першокурсник на початку навчального року
отримав "Щоденник першокурсника", своєрідний путівник
по студентському життю, де вміщено короткі довідки про
університет, факультети, особливості навчально-виховного процесу в ЧНУ тощо. За звітний період видано 8 випусків
студентської газети "Newформати". На факультетах обладнано інформаційні студентські стенди, тобто інформацію
вже не потрібно шукати на дошках оголошень деканатів.
Успішно функціонує сайт студентської профспілки, емейлрозсилка на адреси понад 1000 студентів-активістів.
Наші лідери беруть участь у численних міжнародних і
всеукраїнських конференціях з питань роботи органів студентського самоврядування, є членами багатьох студент-
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ських організацій. У листопаді на базі нашого університету
була проведена Всеукраїнська студентська конференція
"Національна молодіжна політика: проблеми та перспективи розвитку" за участі лідерів студентського самоврядування ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації.
У зв’язку із завершенням каденції Василя Олексюка,
голови студентського парламенту, на звітно-виборній
конференції студентського парламенту було обрано нового голову – другокурсника економічного факультету
Дмитра Музику. Сподіваємося, що він продовжуватиме
традиції студентського самоврядування у ЧНУ та відсто
юватиме права студентів.
Традиційними стали зустрічі членів ректорату зі студентським активом університету, на яких обговорюються
нагальні проблеми й перспективи студентського життя.
Спостерігаємо певну еволюцію: якщо раніше йшлося лише
про вирішення дрібних побутових питань у гуртожитках, то
цього навчального року – про проблеми навчального процесу, наукової роботи, працевлаштування тощо.
Заслуговує на увагу реалізація проекту "Студентський
центр зайнятості", започаткованого в березні. Він передбачає пошук вакантних місць в організаціях, установах
і підприємствах міста та направлення туди студентів, які
хочуть працювати. Йдеться про тимчасове працевлаштування, але ті, хто добре зарекомендує себе, зможуть
отримати постійну роботу.
Студентський актив бере участь у різноманітних благодійних акціях, спрямованих на допомогу найбільш соціально незахищеним верствам міста й області, опікується учнями спеціалізованих шкіл та шкіл-інтернатів. Наша
молодь небайдужа до проблем своїх однокурсників (збір
коштів для хворої студентки філософсько-теологічного
факультету Анелії Дроздік, студента географічного факультету Миколи Батога).
Робота з найбільш незахищеними
категоріями студентства
Сьогодні в університеті навчається 83 студентів-сиріт і
позбавлених батьківського піклування та 159 студентів-інвалідів І – ІІІ груп. На початку навчального року для першокурсників була проведена зустріч із працівниками фінансовоекономічного управління, юридичного відділу, Студентської
соціальної служби та представниками студентського самоврядування з метою ознайомлення студентів з їх правами й
обов’язками під час навчання. Наше завдання – максимально допомогти цим молодим людям, що не завжди комфортно почуваються у колективі однолітків.
Соціально-побутова сфера
Середньоуніверситетський відсоток забезпечення
студентів місцями в гуртожитках цього навчального року
зріс майже на 10% у порівнянні з минулим і складає 43%.
Проте деканати подають рапорти на виділення додаткових місць, не враховуючи зменшення контингенту студентів. Ректор звертається до Міністерства з проханням
виділити додаткові місця, які потім нерідко залишаються
незаселеними (особливо у ІІ семестрі). Спрогнозувати
контингент першокурсників важко. Часто ті, хто поселився у гуртожиток, не можуть адаптуватися до нових умов і
впродовж місяця виселяються. Тому, готуючи рапорти на
виділення місць, варто брати до уваги заяви на поселення
студентів ІІ – ІV курсів.
Огляд-конкурс гуртожитків, проведений у квітні, засвідчив, що їх санітарно-гігієнічний стан значно покращився. І місце виборов гуртожиток № 2, де мешкають
студенти філологічного і юридичного факультетів та фа-
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культету фізичної культури і здоров’я людини. З кожним
роком студради гуртожитків більше уваги приділяють не
лише покращенню соціально-побутових умов проживання, а й поведінці мешканців.
На місці колишнього "Хілтона" відкрито ще одну їдальню швидкого харчування. Це допомогло розв’язати проблему харчування у студмістечку.
ЗМІ
Із року в рік зміцнюється співпраця ЧНУ із засобами
масової інформації. За звітний період у газетах опубліковано майже 200 матеріалів про різні напрями нашої
діяльності. Зацікавлення університетом як навчальним
закладом і шедевром архітектури привертає увагу телевізійників. Проте інколи вони подають необ’єктивну інформацію, яку доводиться спростовувати.
Екскурсійне обслуговування
Збільшення кількості екскурсантів (з 23088 осіб у 2009 р.
до 27500 у 2010 р.) активізує роботу історико-культурного
центру, тобто наших екскурсоводів. За звітний період проведено майже вдвічі більше екскурсій, ніж минулоріч. Якщо
у 2006 р. на рахунок університету за екскурсійне обслуговування надійшло близько 87 тис. грн., то у 2010 р. – понад
230 тис. грн., а за п’ять місяців цього року – майже 120 тис. грн.
Щодо номінування Резиденції до списку пам’яток архітектури ЮНЕСКО, варто пригадати: минулого року номінаційне досьє пройшло технічну оцінку і було прийнято
Центром всесвітньої спадщини без зауважень. Наступний
етап полягав у здійсненні технічної оцінки (унікальності і стану збереження) об’єкта експертною комісією ІКОМОСу та
УНК ІКОМОСу. Тож у вересні 2010 р. Чернівці з конфіденційною місією відвідав експерт ІКОМОСу Йозеф Штульц
(Чеська Республіка). Упродовж тижня він детально обстежував об’єкт номінації і територію навколо нього, буферну
зону (історична частина міста). Під час перебування експерта ІКОМОСу в Чернівцях пройшло виїзне засідання
УНК ІКОМОСу за участі його президента Миколи Яковини.
На засіданні було відзначено високий рівень проведеної
роботи з підготовки номінаційного досьє.
У рамках номінування започатковано проведення Главківських читань. Цьогорічні – присвячені 180-річчю від дня
народження Йозефа Главки. Заплановано зробити ці читання традиційними. Вони проводитимуться раз на два роки.
Нині перебуваємо на останньому, четвертому етапі.
Питання щодо включення Резиденції до списку об’єктів
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО занесене до порядку денного 35-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Вона відбудеться 19 – 29 червня у Парижі. На сесії заплановано розглянути 42 об’єкти номінації із 40 країн світу.
Принагідно зазначимо, що з республік колишнього Радянського Союзу номінується єдиний об’єкт від України –
Резиденція. Сьогодні нам залишається чекати на результати голосування членів Комітету всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО, які представляють 21 країну.
Висновки
Проаналізувати процеси гуманітаризації освітньовиховної діяльності ЧНУ неможливо без висвітлення
здобутків студентів, їх участі в численних заходах
університетського, обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів. Приємно констатувати, що низка
наших ініціатив здобула схвалення громадськості.
Тому деякі заходи стали традиційними. Це зобов’язує
нас щороку вносити в їх проведення елементи новизни.
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Дорога до Польщі стелиться
Травневі мандрівки наших науковців посприяли пожвавленню польськоукраїнських відносин, зміцненню робочих і дружніх зв’язків між Чернівецьким
університетом та вищими навчальними закладами Польщі.
Новим партнером ЧНУ став Лодзький університет. Підписанню угоди про
співпрацю передувала тривала (близько року) підготовча робота, якою опікувався доцент кафедри міжнародних
відносин В.Є. Струтинський. Основою угоди стали плани співпраці окремих факультетів і розробка грантового

урочистостях з нагоди святкування 65ої річниці Краківського педагогічного
університету. Це наш надійний партнер, з яким активно співпрацюємо понад 6 років. Під час обговорення шляхів подальшої співпраці було досягнуто
домовленості про обмін викладачами.
Тож наприкінці вересня чекаємо з ци-

проекту "TEMPUS". 11 – 13 травня, під
час останнього візиту делегації ЧНУ
(проректор Ю.М. Лопатинський, завіду
вач кафедри міжнародних відносин
Ю.І. Макар, доцент В.Є. Струтинський)
до Лодзя, новоспечені партнери напрацювали декілька спільних перспективних проектів, у тому числі за програмою
"Erasmus Mundus".
З 10 по 12 травня ще одна делегація Чернівецького університету на
чолі з першим проректором Романом
Петришиним, директором Центру
славістичних студій Я.П. Редьквою
та директором видавництва "Рута"
В.В. Бакаєм перебувала у Кракові на

клом відкритих лекцій професорів Краківського педагогічного університету:
екс-міністра освіти Польщі Болеслава
Фарона, завідувача кафедри мультимедійних засобів Агнєшку Огоновську,
директора Інституту польської філології Пьотра Борека й екс-директора названого інституту Станіслава Козяру.
Відповідно для польських студентів
лекційні заняття проведуть завідувач
кафедри історії та культури української
мови ЧНУ професор М.С. Скаб і доцент
цієї ж кафедри Я.П. Редьква.
Окрім університету в Кракові, наша
делегація відвідала Державну вищу
технічно-економічну школу ім. Бро-

ніслава Маркевича в м. Ярославі. Буковинські науковці та їх ярославські
колеги підписали угоду про обмін студентами, працівниками, а також інформацією, документацією і науковими
публікаціями тощо з метою розширення діалогу між академічною громадськістю, викладачами і студентами та задля подальшого поглиблення
польсько-українських контактів. Вища
технічно-економічна школа є цікавим
і перспективним партнером насамперед завдяки відкриттю в ній таких про
європейських спеціальностей, як-от:
"Інформатика", "Педагогіка", "Управління", "Електроніка та комунікації", "Європеїстика", "Туризм та рекреація",
"Косметологія", "Геодезія та картографія". До слова, наші геодезисти й
картографи зможуть проводити свої
фахові вимірювання на сучасному
устаткуванні престижного ярославського ВНЗ. А студенти факультету
педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького університету вже
відвідали Ярослав як учасники педагогічної конференції, присвяченої тематиці дошкільної освіти й виховання.
28-29 травня делегація ЧНУ, очолювана проректором Т.В. Марусик,
перебувала у Слупську на запрошення Поморської академії. Результатом
офіційної частини візиту стала пролонгація угоди про співпрацю між обома
навчальними закладами на наступні
5 років. Представники нашого університету взяли участь у IX щорічному
Балтійському фестивалі. Окрім традиційної наукової, було проведено розважальну частину. На фестивалі "Музика близька і далека", організованому
тамтешнім Інститутом мистецтв, ЧНУ
представляли шоу-група "Вікторія",
студентка педфаку Тетяна Григоряк і
студент ФТФ Олександр Марчук. Їхню
концертну програму "Буковинський
колорит" щиро вітали філармонія і
Український народний дім у Слупську.
У листі-подяці, адресованому ректорові Чернівецького університету Степанові Мельничуку, ректор Поморської
академії Роман Дрозд відзначив майстерність наших вокалістів.
Світлана ТЕЛЕШМАН

Підлубна Т.М. Право на захист цивільних прав та інтересів : монограція /
Т.М. Підлубна. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – 190 с.
Монографія присвячена дослідженню практичних проблем права на захист цивільних
прав та інтересів, сутності законного інтересу як особливого об'єкту захисту, визначення
способів та форм захисту цивільних прав та інтересів, та розробку обґрунтованих пропозицій і
рекомендацій щодо вдосконалення та ефективного застосування норм законодавства в сфері
захисту цивільних справ та інтересів.
Книга розрахована на викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів,
практичних працівників судових, правоохоронних та правозастосовних органів, посадових
осіб органів державної влади та місцевого самоврядування.
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НАУКА

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

Усьоме науковці зібралися
в Чернівцях

Буковинський консорціум
університетів

Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання та
спорту в навчальних закладах України обговорювали
12 травня у Червоній залі центрального корпусу ЧНУ.
Організаторами VII Всеукраїнської науково-практичної
конференції виступили Чернівецький університет, Чернівецьке обласне управління комітету з фізичного виховання
та спорту МОНУ, Буковинська державна фінансова академія і Буковинський державний медичний університет. У
роботі взяло участь понад 400 науковців із дванадцяти
ВНЗ України. Організатори видрукували програму роботи конференції та збірник доповідей.

9 червня було підписано угоду про створення Буковинського консорціуму університетів. У підписанні взяли
участь представники університетів-партнерів, а саме: Чернівецького університету, Буковинського державного медичного університету та Сучавського університету "Штефан чел Маре".
Консорціум спрямований на розробку принципів спів
праці та спільних стратегічних планів для партнерів, розширення Болонського процесу, обмін викладачами, студентами, аспірантами. Його метою є також створення і
розвиток центрів навчання та дослідження потенціалу

Із вітальним словом до науковців звернувся проректор О.Г. Ушенко, який зауважив важливість фізичного
здоров’я людини для гармонійного розвитку особистості. Про історію зародження та становлення наукових
конференцій із фізичного виховання на Буковині розповів начальник Чернівецького обласного управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОНМСУ доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного
виховання К.К. Жукотинський. "Особливо варто відзначити тих, хто стояв біля витоків наукової думки, – зазнасторін-учасниць, забезпечення членам консорціуму доступу до наукових лабораторій, навчальних приміщень
названих установ на підставі домовленостей.
Партнерство в рамках консорціуму надасть можливість організовувати спільні наукові студентські конференції з актуальних питань, розробляти спільні міжнародні
ґранти тощо.
Наталія ПАВЛОВИЧ

“УВ”

НАУКА

І Всеукраїнська конференція
“Студентські історичні студії”
чив Корнелій Костянтинович. – Це такі педагоги, як Василь Григорович Палагнюк і Борис Федотович
Ведмеденко. В.Г. Палагнюк нещодавно відзначив поважний ювілей – славне 70-річчя. Тож зичимо нашому
ювілярові козацького здоров’я на многая літа".
Робота науковців тривала три дні. За цей час вони
попрацювали у трьох секціях, відвідали відкриті заняття
для спеціальної медичної групи та підвели підсумки.
Подбали організатори й про культурну програму: учасникам конференції провели екскурсію Резиденцією та
містом.
"Обговорювані проблеми є дуже актуальними, бо
здоров’я молоді – чи не найважливіший показник якості
життя суспільства, – переконаний завідувач кафедри фізичного виховання для природничих факультетів Т.В. Палагнюк. – Наш університет є одним із найбільших навчальних закладів у країні. Його викладачі відомі своїми
науковими напрацюваннями, що обговорюються на
всеукраїнських та міжнародних конференціях. Практично всі дослідження наших науковців утілюються в життя".

“УВ” № 5 (1728)

Наталія ПАВЛОВИЧ

На факультеті історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ відбулася І Всеукраїнська конференція "Студентські історичні студії", присвячена 165-річчю від заснування Кирило-Мефодіївського братства.
Тема наукової зустрічі – "Національне відродження
слов’янських народів: від національної ідеї до національної держави". Серед її учасників – студенти нашого університету, Прикарпатського національного університету
ім. В. Стефаника, Волинського національного університету ім. Лесі Українки, Миколаївського національного університету ім. В. Сухомлинського та Інституту міжнародних відносин при Національному авіаційному університеті
м. Київ.
У рамках конференції відбувся круглий стіл "Ідея "русского мира" як повторення історичного уроку галицього
москвофільства".
По завершенні наукової частини зустрічі учасники побували на ознайомчій екскурсії Чернівцями, а також на
студентській вечірці.
Іванна ШКРОМИДА,
студентка філологічного факультету
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ПІДСУМКИ
Олександр ДОБРЖАНСЬКИЙ,
декан факультету історії, політології та міжнародних відносин

Відзначаючи 20-ту річницю
юридичного факультету
Про результати комплексного моніторингу підготовки
фахівців на юридичному факультеті
(за період з 2006 р. по 2010 р.)
Із 11 по 27 квітня був проведений комплексний моніторинг стану підготовки фахівців на юридичному факультеті
за період з 2006 р. по 2011 р.
Загальна характеристика, структура, кадровий
склад факультету та формування контингенту
студентів
Юридичний факультет є факультетом-засновником університету 1875 р. Його було відроджено 30 квітня 1991 р.
Питання про стан, проблеми й перспективи подальшого розвитку факультету останній раз слухалося на Вченій
раді університету в квітні 2006 р. Тоді основним завданням було визначено підвищення якості кадрового складу,
зокрема збільшення кількості кандидатів наук.
Сьогодні на факультеті функціонує 6 кафедр:
– кримінального права і криміналістики;
– цивільного права;
– міжнародного права;
– теорії та історії держави і права;
– правосуддя;
– конституційного, адміністративного та фінансового
права.
Три кафедри очолюють кандидати наук.
Штат викладачів юридичного факультету складається
з 95 осіб. 59 (62,1 %) із них мають наукові ступені, вчені
звання: 4 доктори наук, професори, 55 кандидатів наук,
доцентів.
Щодо якісного складу викладачів кафедр, варто звернути увагу на кафедру "Правосуддя", де немає докторів
наук і тільки половині викладачів присуджено наукові ступені.
Комісією виявлена невідповідність щодо ліцензійноакредитаційних вимог. Це стосується забезпечення викладачами з науковим ступенем, ученим званням, а також
найвищої категорії (доктор, професор) при читанні дисциплін природничо-наукового блоку і блоку професійної
та практичної підготовки.
З метою покращення якості кадрового потенціалу та недопущення зазначених недоліків вважаємо за необхідне:

– активізувати на окремих кафедрах роботу щодо захистів як кандидатських, так і докторських дисертацій;
– підходити до розподілу навчального навантаження з
урахуванням ліцензійно-акредитаційних вимог;
– залучати викладачів вищої категорії до читання лекційних годин для всіх ОКР.
На кафедрах відсутні плани та звіти про підвищення
кваліфікації.
Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за напрямом "Право".
За звітні роки збільшився контингент студентів. Нині
на факультеті навчається 2155 студентів, з них 1040 – на
стаціонарі та 1115 – на заочній формі.
Організація навчального процесу
та методичної роботи
Організація навчального процесу на факультеті здійснюється відповідно до вимог чинних нормативних документів ЧНУ й Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України з упровадження кредитно-трансферної системи
навчання.
Плани роботи Ради факультету та методичної ради,
протоколи, які підтверджують розгляд актуальних питань
якості освіти, облікова й контролююча документації виконані на належному рівні.
Навчальним планом підготовки фахівців за напрямом
"Право" (спеціальність "Правознавство") передбачено
проведення таких видів практик:
а) навчальні:
– місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування (ІІ курс);
– органи прокуратури (ІІІ курс);
– органи суду (IV курс).
б) виробничі:
– переддипломна (V курс, ОКР "Спеціаліст");
– асистентська (V курс, ОКР "Магістр").
Тривалість проведення практик – від 2 до 8 тижнів, що
регламентовано графіком навчального процесу. Керують
практиками досвідчені викладачі кафедр. Цей вид робо-

Докаш Віталій Іванович. Соціологія релігії : навч. посібник / В.І. Докаш. –
Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
2010. – 256 с.
У навчальному посібнику подається теоретичний матеріал до курсу, теми та плани лекцій і
семінарських занять, питання для самостійного опрацювання, індивідуальні навчально-дослідні
завдання. Соціологія релігії – це наука, що вивчає релігію як суспільний феномен у різноманітних
його аспектах. Посібник укладений з врахуванням кредитно-модульної системи навчання, а
тому пропонує перелік тем рефератів, контрольні і підсумкові питання, зразки тестів.
Посібник розрахований на викладачів, студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто
цікавиться проблемами, вивченням яких займається соціологія.
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Характеристика науково-педагогічного складу кафедр
№
п/п

Кафедри

З науковими ступенями,
Всього
вченими званнями
науковопедагогічних
докторів наук,
кандидатів
працівників
професорів
наук, доцентів
(з них штатних) (з них штатних) (з них штатних)

Асистентів
без наукового
ступеня (з них
штатних)

1

Кримінального права і криміналістики

15/12

0/0

10/9

5/3

2

Цивільного права

15/14

0/0

9/8

6/6

3

Міжнародного права

10/9

1/1

5/5

4/3

4

Теорії та історії держави і права

18/12

2/1

12/8

4/3

5

Правосуддя

20/11

0/0

10/5

10/6

6

Конституційного, адміністративного та
фінансового права

17/15

1/1

9/7

7/7

ти відображений у розподілі навчального навантаження.
Закріплення студентів за базами практик своєчасно здійснюється відповідно до наказів по університету.
Перевіркою встановлено, що на факультеті розроблена наскрізна програма практичної підготовки студентів,
на основі якої складені робочі програми окремих практик. Представлені методичні рекомендації до проведення
практик були підготовлені й видані у 2007 р. керівниками
практик.
Загалом рівень оформлення матеріалів практик та
звітної документації є високим. Проблемою для факультету є забезпечення базами практик, особливо в органах
суду та прокуратури.
Аналіз відвідування занять студентами вказує, що стан
навчальної дисципліни на факультеті задовільний. Питання навчальної дисципліни є предметом обговорення на
кафедрах.
На факультеті наявні інформаційні стенди з підготовки
та проведення перевідних і державних іспитів, організації
навчально-виховного процесу (розклад занять, графіки
консультацій), рішення Вченої ради тощо.
Отже, на факультеті вироблена певна система управління навчально-виховним процесом та його методичного
забезпечення.
Науково-дослідна, виробнича діяльність
і міжнародні зв’язки
Наукова робота на факультеті виконується в рамках
кафедральних тематик. Плани наукової роботи юридичного факультету включають аспекти наукової роботи викладачів, аспірантів і студентів кафедр, підготовку науково-методичних видань та інтеграцію наукової діяльності в
навчальну й виховну роботу зі студентами з метою формування конкурентоспроможних кваліфікованих фахівців.
Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною
складовою підготовки висококваліфікованих фахівців на
факультеті та нерозривно пов’язана з навчально-виховним процесом. Студенти активно беруть участь у сту-

дентській науковій конференції, яка щорічно проводиться
в університеті. Під керівництвом викладачів кафедр вони
представляють свої роботи на всеукраїнських та міжнародних конференціях.
Обдаровані студенти залучаються до наукової роботи
через наукові гуртки, які функціонують на кафедрах. Вони
є учасниками олімпіад, конкурсів, змагань.
Так, у 2006 році двоє студентів кафедри правосуддя
стали фіналістами Всеукраїнського конкурсу студентських
есе (м. Донецьк). Того ж року факультет мав дві "бронзи"
у VІ Всеукраїнських судових дебатах із цивільного права і
процесу ім. С. Дністрянського (м. Львів).
2007 року студентка кафедри теорії та історії держави
і права була відзначена дипломом за участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів та аспірантів
"Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку".
Наступного, 2008 року двоє студентів кафедри теорії
та історії держави і права вибороли призові місця у І Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з теорії та історії держави і права України. Тоді ж представниця кафедри правосуддя взяла участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади з правознавства (м. Одеса), а її колега – у Всеукраїнських змаганнях із правового регулювання ринку
нерухомості "Таврійський золотовуст" (м. Сімферополь).
У 2009 році студенти кафедри правосуддя були півфіналістами ІV Національної олімпіади з консультування
(інтерв’ювання) клієнтів (м. Київ).
Нинішнього року студенти юридичного факультету
стали призерами Х Всеукраїнських змагань із господарського права та процесу ім. професора С.З. Михайліна
(м. Донецьк). У Всеукраїнських студентських судових дебатах із цивільного права і процесу (м. Харків) двоє наших
юристів здобули ІІІ місця. Студентка Ж. Костинська визнана кращим оратором Всеукраїнських судових дебатів із
цивільного права і процесу (м. Харків). П’ятеро представників юрфаку стали учасниками Всеукраїнського правового турніру з кримінального права та процесу (м. Київ). Студенти кафедри кримінального права та криміналістики під

Кульбабська О.В. Вторинна предикація у простому реченні : монографія /
О.В. Кульбабська. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. –
672 с.
У монографії обґрунтовано лінгвальний статус вторинної предикації, розмежовано критерії
виокремлення первинної та вторинної предикацій, запропоновано типологію вторинних
синтаксем предикатного субстанціального та перехідного характеру, визначено їхнє місце
в системі морфолого-синтаксичних і семантичних варіантів, установлено ускладнювальні
семантико-синтаксичні компоненти в позиційній структурі простого речення, розроблено нову
методику аналізу простого поліпропозитивного речення.
Для науковців, викладачів, студентів філологічних спеціальностей ВНЗ.
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Відповідність кадрового забезпечення підготовки
фахівців спеціальності та ОКР акредитаційним вимогам

Освітньокваліфікаційний Цикл підготовки
рівень
Природничонауковий
Бакалавр
Професійної та
практичної

Спеціаліст
Професійної та
практичної
Магістр

Науково-педагогічні працівники, що
забезпечують читання лекційних годин

Норматив
(%)

Спеціальність
"Правознавство"
(%)

Частина науково-педагогічних працівників
з науковим ступенем, вченим званням

75

65,3

Доктори наук, професори

10

0

Частина науково-педагогічних працівників
з науковим ступенем, вченим званням

75

85,3

Доктори наук, професори

10

8,4

Частина науково-педагогічних працівників
з науковим ступенем, вченим званням

85

69,4

Доктори наук, професори

20

0

Частина науково-педагогічних працівників
з науковим ступенем, вченим званням

95

92,8

Доктори наук, професори

40

9,5

керівництвом доцента А.В. Шевчука змагалися у Всеукра- 12.00.03 – "Цивільне право, цивільний процес, сімейне
їнському турнірі з кримінального права і процесу (конкурс право, міжнародне приватне право". З метою забезпе"Брейн-ринг") у Національному авіаційному університеті чення якісного викладацького складу систематично здій(м. Київ), де здобули V командне місце. У м. Харкові (На- снюється підготовка та захист кандидатських дисертацій.
ціональна академія імені Ярослава Мудрого) наші юристи За останні 5 років на факультеті захищено 26 кандидатських та одну докторську дисертації.
вибороли ІІІ командне та І індивідуальне місця.
Кафедри повністю укомплектовані комп’ютерами та
Науково-дослідна робота викладачів повністю відповідає планам наукової роботи юридичного факультету. На копіювально-розмножувальною технікою. Факультет має
всіх кафедрах систематично проводяться наукові семі- 47 комп’ютерів. Є підключення і Wi-Fi доступ до мережі
нари, де обговорюються результати виконання наукових Інтернет. Функціонує комп’ютерний клас на 16 робочих
тем та розглядаються матеріали дисертацій, які пред- місць.
Під час проведення занять використовуємо мультиставлятимуться до захисту.
З метою апробації наукових здобутків, розширення медійні засоби. На факультеті є 3 мультимедійні проеккола контактів із представниками інших закладів та обміну тори.
Завершується робота зі створення крималістичної ладосвідом факультет періодично проводить наукові конфебораторії на кафедрі кримінального права і криміналісренції.
Кафедри факультету створили інтернет-сторінки для тики та залу судових засідань на кафедрі правосуддя.
висвітлення своєї діяльності, у тому числі наукової.
Задля підвищення професійного рівня науко
Показники якісної підготовки фахівців із дисциплін
во-викладацького складу, проведення навчальнопрофесійної та практичної підготовки
методичних і участі в науково-теоретичних заходах
№
Успішність,
Якість,
факультет підтримує наукові зв’язки з різними дерНазва дисципліни
п/п
%
%
жавними ВНЗ, інститутами, науковими установами.
Це, до прикладу, Київський національний універЦикл професійної та практичної підготовки
ситет ім. Т. Г. Шевченка, Львівський національний
1 Теорія держави і права
88,1
40,9
університет ім. І. Франка, Національна юридична
академія ім. Ярослава Мудрого, Сучавський дерІсторія держави і права
2
90,2
45,2
жавний університет, Воронезький державний унізарубіжних країн
верситет, Санкт-Петербурзький державний універ3 Історія держави і права України
86,7
36,0
ситет. Нинішнього року започатковано співпрацю з
4 Адміністративне право України
91,1
49,1
університетом м. Руссо (Болгарія).
Упродовж двох років професор М.В. Никифорак спільно з науковцями Центру буковинознавства брав участь у виконанні проекту за фінансування обласної адміністрації. У результаті цієї
співпраці видано монографію "Урядування та економіка Буковини (Австрійський період)".
Ґрантові проекти на факультеті не виконувалися.
Факультет не має спецради зі захисту кандидатських та докторських дисертацій. На кафедрі
конституційного, адміністративного та фінансового права функціонують аспірантура та докторантура зі спеціальності 12.00.07 – "Адміністративне
право і процес, фінансове право, інформаційне
право". На кафедрі правосуддя упродовж 20072008 рр. діяла разова аспірантура зі спеціальності

5

Екологічне право України

87,5

57,2

6

Історія вчень про державу і право

83,3

39,5

7

Державне право зарубіжних країн

85,3

55,3

8

Кримінальне право України

98,0

48,4

9

Цивільне сімейне право

90,3

53,9

10

Кримінальний процес

85,2

63,5

11

Цивільний процес

97,3

63,9

12

Судова психологія і психіатрія

97,0

52,8

13

Конституційне право України

100

38,0

14

Фінансове право України

69,0

46,0

15

Трудове право України

100

33,0
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Обидві лабораторії будуть повністю комп’ютеризовані та
укомплектовані сучасним обладнанням.
На кафедрі правосуддя плідно працює юридична клініка
(директор – доцент О.В. Гетманцев), створена у 2004 році.
Вона забезпечує практичну підготовку студентів до майбутньої роботи. Клініка надає безкоштовні консультації з
правових питань і представляє інтереси громадян у судових органах України.
Вважаємо за необхідне:
– активізувати роботу з пошуку державних та міжнародних грантових програм;
– зосередитися на виданні підручників, навчальних посібників, монографій із грифом МОНУ;
– активізувати роботу з організації наукових конферен
цій, круглих столів, семінарів;
– створити студентські гуртки;
– пожвавити співпрацю зі школами, ліцеями, коледжами з метою залучення абітурієнтів на факультет;
– створити інтернет-сторінку факультету.
Виховна робота
Виховна робота зі студентами юридичного факультету
є важливим напрямком діяльності з підготовки високо
кваліфікованих фахівців-юристів. Увага зосереджується
на вихованні у студентів почуття відповідальності, патріотизму, толерантності. При цьому наголошується на дотриманні історичних традицій університету й факультету.
Плани навчально-виховної роботи на факультеті узгоджуються з планами загальноуніверситетських виховних
заходів. Виховна робота зорієнтована на врахування специфіки юридичної освіти.
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На факультеті створена Рада кураторів, до якої входять
заступник декана з навчально-виховної роботи та старші
куратори курсів. Проводяться семінари-практикуми для
кураторів, розробляються плани засідань Ради кураторів
та семінарів-практикумів, оформляються відповідні протоколи.
Доброю традицією стало проведення на факультеті
благодійних акцій.
Активно діє комісія із соціальних питань, яка адекватно
реагує на всі випадки порушень студентами прав проживання в гуртожитку.
Отже, необхідно:
1. Покращити роботу із захисту кандидатських та
докторських дисертацій з метою приведення у відповідність до ліцензійно-акредитаційних вимог кадрового забезпечення навчального процесу.
2. При плануванні посилити контроль за розподілом
навчального навантаження з урахуванням наукового
потенціалу кафедр.
3. Завідувачам кафедр – забезпечити наявність плану проходження стажування, підвищення кваліфікації
викладачів у провідних ВНЗ України.
4. Для забезпечення зв’язку науки з навчально-виховним процесом активізувати роботу з підготовки підручників та посібників із грифом МОНУ та розробки
навчальних програм дисциплін за рекомендацією МОНУ.
5. Започаткувати роботу з організації наукових досліджень за рахунок грантів.
6. Покращити роботу щодо розвитку міжнародних
зв’язків.

ALMA MATER

Створено кафедру фізичного виховання
для гуманітарних факультетів

Наймолодший та найспортивніший
факультет нашого університету збагатився ще однією структурною одиницею – кафедрою фізичного виховання для гуманітаріїв. Вона обслуговуватиме такі факультети: історії,
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політології та міжнародних відносин,
юридичний, іноземних мов, філологічний, філософсько-теологічний і педагогіки, психології та соціальної роботи. "Оселився" новостворений підрозділ університету в приміщенні

колишньої перукарні, яке розташоване в гуртожитку № 5 студмістечка.
"Ще 31 грудня 2010 року кафедра
фізичної культури та спорту, найчисельніша у ЧНУ, поділилася на дві: фізичного виховання для гуманітарних
факультетів і фізичного виховання для
природничих факультетів, – розповів
в.о. завідувача кафедри В.О. Мужичок. – Однак новосілля відзначили
лише 8 червня, після проведення
необхідних ремонтних робіт". Нові
приміщення окропив святою водою
випускник ФТФ отець Іван. Ректор
С.В. Мельничук побажав колективу
кафедри зростання і злетів – як духовних, так і матеріальних.
І ректорат, і деканат, і кафедрали
привітали своїх колег із радісною подією. До речі, прийшли не з порожніми руками, а з подарунками, які знадобляться в навчально-виховному
процесі. Гості бажали добрих починань, цікавих ідей, приємної аури й
усього, що покращило б навчальну та
наукову роботу на кафедрі, факультеті та в університеті загалом.
Наталія ПАВЛОВИЧ
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НАУКА
Олександр Васильєв,
провідний науковий
співробітник
Інституту проблем
матеріалознавства

Валентина Баклан,
провідний науковий співробітник
науково-дослідницької лабораторії
паливних елементів
Одеського національного
університету

Мрія, яка ще має
здійснитися в Україні
Американська космічна екс- топів. Тоді ж у Єреванському
педиція 1969 р., можливо б, і не здійснилася, якби за 20 університеті він читав курс лекцій із квантової хімії. Постуроків до того Оганес Карапетович Давтян разом з колега- пово навколо лабораторії та прізвища вченого склалися неми по "почтовому ящику" не розробив паливні комірки для стерпні умови. Його успіхи викликали заздрість деяких коенергозабезпечення космічного корабля. Тоді за свою лег та чиновників від науки. Гоніння і плітки змусили прямого
монографію "Проблема безпосереднього перетворення й безкомпромісного О.К. Давтяна залишити Вірменію…
хімічної енергії палива в електричну" вчений був нагороНа запрошення Міністерства освіти СРСР 1 січня 1953 р.
джений орденом Трудового Червоного Прапора...
О.К. Давтян переїздить до Вільнюса на посаду завідувача
15 квітня 2011 р. виповнилося 100 років із дня наро- кафедри фізики педагогічного інституту. Там був затвердження великого вченого O.К. Давтяна. Народився він у джений у вченому званні професора кафедри, а вже 3 липня
вірменському селі Дузиенд (тепер Акуряни) в родині Ха- 1953 р. – обраний на посаду завідувача кафедри фізичної
ноянів. Вищу освіту здобув у Московському університеті хімії Одеського національного університету ім. І.І. Мечникоім. М. Ломоносова. Наукову діяльність розпочав у 1938 р. в ва. На початку 60-х він продовжив свої дослідження у новоМосковському енергетичному інституті, де й захистив дві створеній лабораторії хімічних джерел струму при кафед
дисертації. Його перша книга і водночас перша у світі кни- рі фізичної хімії цього ВНЗ.
га про паливні комірки була видана в 1947 р. Тут доречно
У 1959 р. до рук Оганеса Карапетовича потрапив амерозповісти про маловідоме в Україні явище – паливну ко- риканський журнал, одна зі статей якого надзвичайно замірку. Це така собі електрична "батарейка", що виробляє цікавила дослідника. Там ішлося про побудований у США
електрику з водню, чи якого-небудь
трактор, який працював на "Батареї
вуглеводню, чи навіть сірководню та
комірок Давтяна" замість двигуна внут
кисню повітря.
рішнього згоряння. Завдяки цій публіПісля виходу у світ цієї монографії
кації вчений домігся від президента
СРСР чомусь стало не до паливних коАкадемії наук СРСР М.В. Келдиша домірок: мабуть, повірили в магічну силу
зволу на створення лабораторії палив"мирного атома". Хоча в інших країнах
них комірок при Одеському універсисвіту, особливо у США, паливні коміртеті. За наказом Ради Міністрів УСРС
ки набували все більшого розвитку.
від 20 січня 1962 р. вона була перетвоДорожнеча електродних матеріалів,
рена на проблемну науково-дослідну
незважаючи на 70 % енергетичний колабораторію паливних комірок. Під кеефіцієнт корисної дії, спочатку обмежрівництвом професора O.K. Давтяна,
увала сферу використання паливних
професора В.О. Прєснова та завідувакомірок, тож послідовників у Оганеса
ча лабораторії доцента Ф.В. Макордея
Карапетовича виявилося замало. Але
в Одеській лабораторії виконувалася
наприкінці 60-х і на початку 70-х рр.,
низка принципово важливих дослічерез використання паливних комірок
джень. На основі їх результатів було
у військовій та космічній техніці, інтерстворено каталізатори з дешевих і неес до них різко зріс. Грім космічних
дефіцитних матеріалів, piзнi типи елекракет допоміг прорвати економічний
тродів, розроблено конструкції низьбар’єр – і паливні комірки знайшли
котемпературних воднево-кисневих
своє місце. Бо в космос найвигідніше
паливних комірок і батарей з них та
На фото: О.К. Давтян
брати саме водень і кисень та викоелектрохімічні генератори. Батареї мали
ристовувати воднево-кисневі паливні
потужність 100, 200, 500 і 1000 Вт. Одкомірки для енергозабезпечення космічних кораблів, у нокіловатний електрохімічний генератор випробовувався
яких продуктом реакції є лише вода. Адже вода, як і ки- у Московському інституті атомного машинобудування для
сень, потрібна космонавтам для життя.
зняття "пікових" навантажень на атомних електростанціЖиття самого Оганеса Карапетовича схоже на трагіч- ях. Kpiм цього, були створені алюміній-повітряна батарея
ний роман часів боротьби з "гулящімі дєвкамі імпєріаліз- потужністю 1 кВт для автомобіля УАЗ у м. Черкаси та цинкма". Після війни він рік працює в Казані, а в 1946 р. на за- повітряна батарея на Львівському моторолерному заводі.
прошення Академії наук Вірменської РСР їде до Єревану,
Припинення фінансування не дозволило виконати
де організовує й очолює (до кінця 1952 р.) лабораторію задумане у повному обсязі. Але були розроблені й дофізичної хімії. Лабораторія займалася розділенням та сліджені паливно-комірчані батареї потужністю 12 кВт з
збагаченням радіоактивних ізотопів. У цей час О.К. Дав- питомою енергією 150 Вт-год/кг i ємністю 60 кВт-год для
тян розробив узагальнену теорію розділення газів та ізо- автомобілів, розрахунковий npoбіг яких становив 30 тис. км.
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Науковці лабораторії О.П. Ютров, О.М. Трунов і А.Й. Коцеруба на чолі з професором В.О. Прєсновим створили
маленький дитячий електромобіль. Придбали дитячу педальну машину, замість педалей прилаштували електричний двигун від вантажівки ГАЗ-53, який рухав очисник скла
кабіни водія, та повітряно-магнієву батарею. Електромобіль міг рухатися зі швидкістю 3 км/год. Дочка професора
В.О. Прєснова Віка випробувала цей паливно-комірчаний
автомобіль першою. Минув час, дівчина виросла і зараз
надає перевагу швидшому транспортові. А науковці мріють, що коли-небудь на вулицях Одеси та й усієї України
з’являться симпатичні, схожі на іграшки електромобілі, які
витіснять своїх отруйних "бензинових братів".
Використання паливних комірок в автомобілях дозволило б істотно зменшити забруднення атмосфери, бо водень
у двигунах внутрішнього згорання є стерильним паливом у
порівнянні з бензином. Його викидним газом є лише чиста
водяна пара. Якщо б сучасні автомобілі їздили на "комірках
Давтяна", мільйонні міста не задихалися б від смогу.
Хімічні джерела струму (паливні комірки) широко використовуються на практиці. Скажімо, потерпілим у аварії
морякам досить мати при собі нехитрий пристрій із пластин магнію та вугільних електродів. При заповненні водою
він подає звукові або світлові сигнали, промовисті для рятувальних служб.
О.К. Давтян є автором теорії кінетики струмоутворюючих процесів при електрохімічному згорянні газів. Вона
лежить у основі створення електродів комірки, які, крім
виведення електричного напруження назовні, мають подавати через себе паливо й окиснювач.
Оганес Карапетович був усебічно обдарованою людиною. Упродовж років учений читав лекції з квантової хімії в
ОНУ ім. І.І. Мечникова. Вони ввійшли до монографії "Квантова хімія", якою ще й зараз користуються фахівці з фізичної хімії та електрохімії. У цій книзі викладено основні
питання квантової хімії, створеної й розвиненої на основі
квантової механіки. Вона містить великий систематизований матеріал, що стосується тих розділів математики
і квантово-механічної теорії, знання яких необхідне для
глибокого розуміння проблем квантової хімії та свідомого творчого їх використання. Книга ознайомлює хіміків і
фізиків з основами квантової хімії та квантово-хімічними
методами обчислення: методом теорії збурення, варіаційним методом, використанням матриць і методу теорії
груп у квантовій механіці, статистичного методу самоузгодженого поля та ін.
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Але головними для Оганеса Карапетовича все ж були
паливні комірки. На кафедрі фізичної хімії і в лабораторії
паливних комірок були розвинені теорії активованого
комплексу, нерівновісної термодинаміки, кінетики, каталізу. Лабораторія під його керівництвом перетворилася на
відому наукову школу в галузі електрохімії. Була створена
одеська школа електрохіміків (професори: О.Н. Софронков, А. М. Трунов; доценти: Ю.О. Ткач, Г.В. Донцов, Ф.В. Макордей, Р.І. Макордей, Н.Ф. Семізорова; кандидати хімічних наук: Н.Г. Місюк, Г.О. Тетерін, В.Ю. Баклан, М.В. Умінський; старші наукові співробітники: О.П. Ютров, І.П. Колесникова; науковий співробітник Л.М. Ступіченко та
молодший науковий співробітник Т.І. Пономаренко).
Здавалось би, минули часи поневірянь…
Але засновник лабораторії й надалі зазнавав жорстокої несправедливості... Хоч він і розробив паливні комірки для космічних кораблів, скористалися його винаходом
американці, коли полетіли на Місяць. Вони, правда, чесно
визнали, що якби не було Давтянових розробок, нога людини ще довго б не ступала на Місячну поверхню. Енергоживлення на американських космічних кораблях "Джемінай" здійснювалося за допомогою "комірок Давтяна".
І сьогодні всі історичні розвідки про це явище містять у
собі згадку про внесок Давтяна, надаючи дослідникові
чільне місце у світовій паливно-комірчаній історії.
О.К. Давтян помер 28 грудня 1990 р. в Єревані, де й
похований. Його вдові Е.В. Лалаян-Давтян у 1995 р. вдалося надрукувати п’яту, останню монографію Оганеса
Карапетовича, його "Теорію фундаментального поля".
У основі теорії фундаментального поля лежить ідея про
дискретність простору-часу, яка дозволяє виробити порівняно простий погляд на багато явищ природи, пояснити їх з єдиного погляду. З цієї теорії беруть початок головні
положення квантової теорії, спеціальної теорії відносності, релятивної квантової механіки, теорії інерційного та
гравітаційного полів і цілком нові уявлення про космологічні проблеми. Космологічна теорія ґрунтується на нових,
загальніших коваріантних рівняннях гравітаційно-інерціального поля Всесвіту, частково наближених до рівнянь
Ейнштейна.
Крім 5-х монографій, учений разом зі своїми учнями
опублікував більш ніж 500 статей у радянських та зарубіжних виданнях. Стараннями ентузіастів створено невеличкий музей творчого доробку великого О.К. Давтяна в одній із кімнаток проблемної лабораторії паливних комірок
ОНУ ім. І.І. Мечникова.

ALMA MATER

Найбільший факультет
святкує 40-річчя
"У ієрархії факультетів нашого університету (а таких є 16) економічний
належить до середніх за віком, найбільших за кількістю студентів і викладачів та найпрестижніших", – зауважив перший проректор ЧНУ Роман
Петришин у вітальному слові з нагоди
відзначення 40-річчя економфаку.
Урочисте дійство, що відбулося
19 травня в Чернівецькому обласному муздрамтеатрі ім. О. Кобилянської, стало апогеєм святкування ювілею. Воно зібрало чимало поважних
гостей: представників обласної та мі
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ської влади, проректорів ЧНУ, деканів
факультетів, керівників провідних вищих навчальних закладів міста, громадських діячів. Хтось із них мав нагоду привітати "іменинника" зі сцени,
а хтось – відзначити найкращих економістів серед викладачів і студентів
почесними грамотами й подяками.
Офіційну частину доповнювали ліричні відступи – музичні композиції у виконанні народного студентського
хору "Резонанс", заслуженого артиста
України Михайла Грицкана, гітариставіртуоза Олексія Козлова, квінтету
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викладачів і співробітників факультету педагогіки, психології та соціальної
роботи під керівництвом асистента
кафедри музики Георгія Постевки.
Коли зважати на те, що для економістів числа є нотами, наскрізь музикальним можна вважати і виступ декана факультету-ювіляра Петра Нікі
форова. Петро Опанасович нагадав
присутнім, що економічний факультет
виник на базі загально-наукового в

мося готувати не тільки професіона
лів, що мають ґрунтовні знання, а й
духовно освічених людей, справжніх
патріотів України".
У тому, наскільки результативними є ці намагання, міг переконатися
кожен охочий; кожен, хто долучився
до загальнофакультетського феєричного та ейфорійного святкування тижневої тривалості. Бо ж до театру й
урочистостей був СКТМ "Контакт" і гра

1971 році. Відтоді дав путівку у професійне життя понад 16 тисячам випускників. Нині на факультеті навчається близько 2750 студентів (1600 –
на денній формі та 1150 – на заочній).
Їх готують за 7 спеціальностями. 7 кафедр є випускаючими. Серед 120
штатних викладачів – 8 докторів наук і
54 кандидати наук.
"Економічний факультет – це не
просто найбільший факультет в університеті. Він є найбільшим навчальним закладом із підготовки фахівцівекономістів у буковинському регіоні.
Пишаємося цим і водночас відчуваємо велику відповідальність, – зізнається Петро Нікіфоров. – Ми намагає-

"Ерудит" серед представників усіх
7 спеціальностей економічного факультету. А потім ще й конкурс маркетингових досліджень серед студентів
економічного факультету, Чернівецько
го індустріального коледжу й Черніве
цького економіко-правового коледжу.
Словом, розумники попрацювали
на славу. Ось чому таким солодким
видався їм, спраглим свята й відпочинку, "Ковток весни". Це умовна назва загальнофакультетського виїзду
на природу, до Чернівецького обласного музею народної архітектури та
побуту. Там улаштували пікнік із бесідами й фотосесіями. Родзинкою заходу став конкурс "Краща буковинка
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економічного факультету". 18 учасниць у розкішному національному
одязі мали мороку не тільки з палючим сонцем, а й із ведучими-жартівниками. Ті спантеличували "підступними" запитаннями. Часом вимагали
фахової відповіді: "Чому банани, привезені з-за кордону, дешевші, ніж
огірки із Заболотова?" Інколи – філософської: "Хто винен, і що робити?"
Дівчата мужньо захищалися, орудуючи почуттям гумору та логікою. Логічне мислення знадобилося їм і в конкурсі "Від прабабусі до праонучки:
погляд у минуле", при відгадуванні
назв і призначення демонстрованих
старовинних предметів побуту. Також
стало у пригоді знання українських пісень, вправність у ліпленні вареників
та зав’язуванні хусток.
"Кращою буковинкою економічного факультету" журі, очолюване де
каном Петром Нікіфоровим, визнало
Наталку Петрусь, другокурсницю спеціальності "Облік і аудит". "Часто беру
участь у різноманітних конкурсах, –
зізнається Наталя, – проте не налаштовую себе на перемогу. Завжди
маю на меті цікаве спілкування”. Народний одяг дівчина взяла в районному будинку народної творчості та дозвілля села Вашківці на Вижниччині.
Тільки й тих приготувань до змагання.
Ще, правда, вдома тренувалася швидко ліпити вареники. Про решту зав
дань учасниці й не здогадувалися.
Усе було імпровізацією.
У день народження рідного факультету Наталя зичить йому збільшення
кількості кафедр та викладачів із науковими ступенями. Приєднуючись до цих
слів, бажаємо студентсько-викладацькій
родині економістів здоров’я і натхнення
для здійснення творчих задумів!
Світлана ТЕЛЕШМАН

“Психоделічна революція:
глобальний експеримент над свідомістю”
Відомий російський режисер, музикант, засновник гурту "The Postman of
Nobel", учасник ІІ поетичного фестивалю "MERIDIAN CZERNOWITZ" Євгеній Горін прочитав лекцію буковинській молоді. Своєрідна промо-акція вересневого
виступу пройшла 26 травня у Мармуровій залі. Присутніх було небагато, проте
ті, хто все ж таки не полінувався прийти, слухали гостя із захопленням. Охочі
могли задати запитання, однак сміливців виявилося мало. Їх значно побільшало під кінець зустрічі: мабуть, студенти відчули необхідність поспілкуватися з
талановитим режисером.
"Знаю, що університети завжди були місцем свободи думки. Бо тут свіжі
голови. 60-ті роки ХХ ст. довели, наскільки може змінити світ об’єднана молодь", – вважає гість ЧНУ. Його мета – зробити світ кращим. А творчість
"Postman of Nobel" – хороший спосіб для цього.
Увечері того ж дня у кафе "Гармонія" презентували фільми, які привіз Є. Горін.
За словами гостя, він їх поцупив у "дуже хорошого швейцарського режисера".
Захід відбувся у рамках ІІ Міжнародного поетичного фестивалю "MERIDIAN
CZERNOWITZ", який проходитиме в Чернівцях з 2 по 4 вересня цього року. Музичний гурт "The Postman of Nobel" запропонує увазі слухачів музичну медіавиставу "Американська молитва" за поезією Джима Моррісона.
Наталія ПАВЛОВИЧ
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175-та річниця
Буковинського жайвора
5 травня Буковина та Україна загалом відзначала 175-у
річницю від дня народження С. Воробкевича. Чернівецький університет також долучився до святкових заходів з
цієї нагоди. До погруддя письменника, яке розташоване у
сквері поруч із колишньою Резиденцією, студенти поклали квіти. У цьому заході взяли участь представники влади,
духовенства, інтелігенції краю. Із вступним словом про
життєвий та творчий шлях письменника, композитора,
фольклориста, громадського діяча Сидора Воробкевича
до присутніх на дійстві звернувся заступник декана філологічного факультету доцент кафедри української літератури О.О. Попович. Згодом у Мармуровій залі відбулася
літературно-мистецька академія, у якій взяло участь багато пошановувачів творчості знаного українця. У виконанні
студентів філософсько-теологічного факультету та народного хору "Резонанс" лунало слово Буковинського
жайвора.
Того ж дня на центральному кладовищі міста на могилі
відомого буковинця відслужили заупокійну панахиду. А в
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Науковій бібліотеці ЧНУ впродовж тижня тривала виставка
"С. Воробкевич – жайворонок рідного краю", де були
представлені цінні та раритетні видання поета.
"Я лише з любови до моїх братів і Русі пишу", – зізнавався сам письменник. Саме тому твори митця актуальні
та живуть й досі, даруючи нащадкам любов та мудрість
народну.
Наталія ПАВЛОВИЧ

ПОДІЇ

У ЧНУ працювала школа з іудаїки

Центр дослідження іудаїзму Молодіжної асоціації релігієзнавців спільно з музеєм історії та культури євреїв Буковини з
23 по 30 червня на базі нашого університету організували
Другу міжнародну молодіжну релігієзнавчу школу з іудаїки.
Учасниками її стали понад два десятки молодих учених, аспірантів, студентів України, Польщі та Ізраїлю, які написали наукові дослідження та пройшли попередній відбір.
У Червоній залі з початком роботи школи вітали учасників
перший проректор Р.І Петришин і декан філософсько-теологічного факультету В.О. Балух.
Цьогоріч організатори запланували детальніше дослідити
історію єврейського народу Буковини в контексті розвитку єврейської громади України. З цією метою було передбачено
блок лекцій і семінарів, які дали поглиблені та неупереджені
знання з історії, культури і традицій єврейського народу, основ
іудейського віровчення. Знайомилися учасники школи й з
особливостями сучасного життя єврейських громад у Хотині,
Сторожинці та інших населених пунктах області. Окрім лекцій
та семінарів, до програми школи включили практичні елементи: різноманітні екскурсії, зустрічі з представниками єврейських громад Буковини. Також молоді вчені відвідали музей історії і культури євреїв Буковини ЧНУ.
"Ми сподіваємося, що заходи, які відбувалися упродовж тижня в Чернівцях, сприятимуть зникненню якихось ксенофобських чи іудофобських проявів у сучасному суспільстві, – зазначила одна з організаторів школи, асистент кафедри релігієзнавства і теології Н.В. Бойчук. – Адже учасники школи в майбутньому доноситимуть об’єктивну інформацію
про історію іудаїки для молоді навчальних закладів України та зарубіжжя".
Наталія ПАВЛОВИЧ
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Хочеш на море?
Нема проблем!
Довгоочікувані літні канікули – не
за горами. А ви вже подбали про свій
відпочинок? Замовили путівку чи забронювали місця? Якщо ні, то не переймайтеся, бо студентська проф-
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спілка вже подбала про вас і пропонує
путівки на оздоровлення.
Проводиться набір студентів на відпочинок у таборі "Романтик" (м. Скадовськ). Перевага надається пільговикам (інвалідам, сиротам, чорнобильцям та ін.), яким потрібно підтвердити належність до цієї категорії
відповідним документом чи його завіреною копією. Необхідна умова –
бути членами студентської профспіл-

ки. Охочим оздоровитися треба подати заповнену заяву та копії таких
документів: паспорта, ідентифікаційного коду, студентського квитка. У наявності є 60 місць. Студент оплачує
лише 50% вартості 12-денного відпочинку, що становить 750 грн. Решту
бере на себе профспілка.
Тож, охочі відпочити у липні-серпні на узбережжі Чорного моря, звертайтеся до студентської профспілки!
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ІІІ Всеукраїнська
олімпіада
з математики
На базі коледжу ЧНУ була проведена ІІІ Всеукраїнська олімпіада з математики серед студентів ВНЗ
І-ІІ рівнів акредитації. У ній взяли участь представники 23 регіонів України (окрім Кіровоградської,
Миколаївської та Харківської областей).
Переможцем олімпіади став Ярослав Яцковський, студент Кам’янець-Подільського відділення
Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету Державної податкової служби України. Два других місця посіли представники
Тернопільської та Вінницької областей, треті – представники Чернівецької (Микита Чайка, першокурсник коледжу ЧНУ, спеціальність "Прикладна математика"), Київської та Сумської областей.

"Кайндлівські читання"
На факультеті історії, політології та міжнародних
відносин ЧНУ відбулася VII Міжнародна наукова
конференція "Кайндлівські читання", присвячена
145-річчю від дня народження одного з перших
ректорів університету, вченого Раймонда Фрідріха
Кайндля.
У ній взяли участь понад сто науковців з України
та інших держав Європи. Міжнаціональні відносини
та історія Буковини – такі теми для обговорення організатори обрали не випадково, адже наш край є
багатонаціональним. Уперше цю проблематику в
ЧНУ порушив професор Фрідріх Кайндль. Професор кафедри етнології, античної та середньовічної
історії Георгій Кожолянко називає його не просто
видатним істориком, а зачинателем історії Буковини. Представник австрійського суспільства, учений
досліджував не лише життєпис нашого краю ХІХ століття, а й побут, мову тощо.
Професор Фрідріх Кайндль залишив по собі понад триста наукових праць.

Наукові диспути юристів
У рамках святкування ювілею юридичного факультету нашого університету з 28 по 30 травня
проходила IV Міжнародна конференція правників.
Можна сказати, що вона вже стала традиційною
для ЧНУ, бо ж проводиться тут удруге. Організаторами виступили Чернівецький університет, Апеляційний суд Чернівецької області і Київська академія
ВС України. У роботі конференції взяло участь понад 150 науковців із багатьох ВНЗ України та зарубіжжя (Німеччини, Росії, Болгарії). Вони обговорювали психологічні, методологічні та соціологічні
аспекти проблеми правосуддя, ділилися своїми
напрацюваннями та ідеями й визначили подальші
напрями досліджень. Пропозиції, висловлені під
час конференції, увійдуть до наукового збірника, в
якому видрукують понад сотню матеріалів.
Наступного року наукова конференція проходитиме в Києві.
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Австрійська бібліотека ЧНУ
отримала нове приміщення
У Науковій бібліотеці Чернівецького університету відбулося
урочисте відкриття австрійської бібліотеки.
Уперше вона почала діяти ще 20 років
тому в приміщенні резиденції. Сьогодні бібліотека має просто
рий зал на 1-му поверсі, де кожен охочий може ознайомитися з останніми літе
ратурними надходже
ннями.
Урочисте відкри
ття австрійської біб
ліотеки відвідав рек
тор ЧНУ Степан Мельничук, проректори,
викладачі та студенти. Почесним гостем заходу став посол Австрії Мартін Бехрінгер. "Книги, які є в бібліотеці, творять міст
між нашими народами, – зазначив він. – Саме тут формується
актуальна культура". Закордонні партнери планують і надалі
співпрацювати з австрійською бібліотекою та дбати про її поповнення новими фондами.
Ректор ЧНУ Степан Мельничук зазначив, що нове приміщення сприятиме збільшенню кількості відвідувачів, які матимуть можливість не лише читати книги, а й брати участь у різноманітних культурних заходах, організованих бібліотекою.
Наш кор.
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ЧНУ став восьмим за кількістю
наукових публікацій
За результатами детального аналізу, зробленого на основі
звіту SIR World Report 2010 авторитетної організації SCImago
Research Group, Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича посів восьме місце серед українських ВНЗ за
кількістю та якістю підготованих наукових публікацій.
Перші три сходинки у цій таблиці займають НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та
Львівський національний університет імені Івана Франка.
Звіт складений на основі бази даних організації Scopus та
містить дані для 2833 навчальних закладів усього світу відносно
виданих наукових публікацій та їхніх цитувань упродовж 2004 –
2008 років. Він враховує використання наукових публікацій,
підготованих у співпраці з іноземними партнерами (у нашого
вузу цей показник сягає 19,26 %; НАН України – 40,80 %; Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 36,59 %;
Львівський національний університет імені Івана Франка –
51,28 %), а також долю публікацій, надрукованих у найавторитетніших світових журналах відповідного профілю (ЧНУ – 15,76 %;
НАН України – 24,35 %; Київський національний університет
імені Тараса Шевченка – 20,47 %; Львівський національний університет імені Івана Франка – 25,73 %). Окрім того, визначальним є і вплив цих публікацій на розвиток науки загалом. Тут лідером серед українських ВНЗ став Харківський національний
університет імені В. Каразіна.
За матеріалами газети "Дзеркало тижня"
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“Дівчина з Харківщини”
"Сьогодні надзвичайно трагічний день у долі нашої країни – 22 червня.
Я гадаю, початок Великої Вітчизняної війни торкнувся серця чи не кожного українця, та й не тільки… Це один із чорних епізодів у історії нашого
народу… Для Валентини Адольфівни Прокопенко 22 червня теж стало
трагічною датою: кілька десятиліть тому вона мусила евакуйовуватися зі
свого рідного села, а 2006 року перестало битися її серце, яке впродовж
35-ти років віддавала Чернівецькому університетові.
Усім нам сьогодні варто вклонитися відомому діалектологові, жінці-трудівниці, яка присвятила життя збиранню і видачі матеріалів до "Словника
буковинських говірок", чим заклала фундамент серйозного дослідження цієї
теми на Буковині", – такими словами завідувач кафедри сучасної української мови професор Ніна Василівна Гуйванюк розпочала пленарне засідання, присвячене вшануванню пам’яті Валентини Адольфівни Прокопенко.
Того ж дня було відправлено поминальну панахиду в університетській
церкві Трьох Святителів. Усі учасники та гості відвідали могилу Валентини Адольфівни. У Червоній залі провели наукові читання. Вступне слово
виголосила донька В. Прокопенко Тетяна Дмитрівна Зибіна. Спогадами
про спілкування з Валентиною Адольфівною ділилися Б.І. Мельничук,
К.М. Лук’янюк, Н.Д. Бабич.
В. Прокопенко починала здобувати освіту в Харкові, потім перевелася до
Київського університету. Коли її, як найкращу студентку, направляли в Чернівецький учительський інститут, просила: "Пошліть мене в школу. Для мене
діти – це основне". Філологічний факультет був життям Валентини Адольфівни. Вона все віддавала своїм вихованцям, вкладаючи у них душу, навчала
стриманості. До себе була вимогливою, до інших – набагато поблажливішою.
Програма, матеріали та тези доповідей Всеукраїнських наукових читань уміщені в науковому виданні "Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження", присвяченому пам’яті діалектолога В. Прокопенко – великої Людини, Педагога, люблячої Матері та Дружини, яка була і
залишається зразком для багатьох.
Володимир ШИБА,
студент філологічного факультету
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“А як у Вас?”
12 травня наші студенти І та ІІІ курсів спеціальності "Журналістика" спілкувалися з вихованцями університету Мюнстера, що відвідали Чернівці. Перед тим
гості з Німеччини вже побували у Львові,
який їх приємно вразив архітектурним багатством. Щодо Чернівців, то про це місто закордонні студенти знали значно
менше, тому їх цікавило багато деталей
із життя столиці Буковини.
Зустріч відбулась у невимушеній атмосфері. Спілкування велося через перекладачів. Гості ЧНУ коротко проінформували аудиторію про свій майбутній фах.

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Толерантність і мас-медіа
У Чернівецькому Народному Домі відбувся семінар для ЗМІ з висвітлення етнічної тематики "Етнотолерантні медіа".
Його організувало Чернівецьке обласне громадське об’єднання "Буковинський центр виборчих технологій". Семінар відвідали понад двадцять
журналістів з обласних та районних ЗМІ, а також студенти ЧНУ – майбутні
політологи та працівники мас-медіа. Присутнім запропонували лекцію на
тему "Мова ненависті та свобода висловлювання: міжнародний досвід регулювання", яку провів, використовуючи візуальну мультимедійну презентацію, доцент кафедри політології та державного управління ЧНУ Ігор Гаврада. Голова Народного дому Володимир Старик поінформував учасників
заходу про досвід буковинських ЗМІ столітньої давності. Він зачитав приклади з газет кінця ХІХ – початку ХХ ст. – яскраві свідчення поступового
формування мови толерантності та кодифікації етичних журналістських
стандартів. Журналіст ЧОДТРК Мар’ян Лазарук поділився досвідом висвітлення етнічної тематики на радіо "Буковина".
Учасникам семінару запропонували інтерактивну вправу "Всі так думають…". Журналісти мали змогу обговорити сучасні стереотипи та пошукати шляхи протистояння їм, а під час виконання завдання "Пишемо толерантно" – практично підійти до роботи над темою у власному матеріалі.
Кожен із присутніх отримав у подарунок малий етнічний словник із поясненням основних термінів, які обговорювалися, та книгу "Кодекс толерантності" (Чернівці, 2010). Остання є довідником нормативно-правових документів, що встановлюють права етнічних громад та регулюють діяльність
національно-культурних товариств краю. Організатори взяли до уваги побажання проводити аналогічні семінари і тренінги для студентів-журналістів.

“УВ” № 5 (1728)

Виявляється, у Мюнстері кожен студент
вивчає дві спеціальності одночасно, причому на однаковому рівні.
Діалог був конструктивним. Закордонних студентів цікавили предмети, які вивчаються на відділенні журналістики ЧНУ, специфіка навчання в Україні; а вихованців нашого університету – рівень журналістики в
Німеччині, престижність цієї професії там і
деталі студентського життя.
Варто відзначити, що між німецькою
та українською системами навчання існує
істотна відмінність. Німеччина практично
не підтримує свої університети. Бюджетні
місця там відсутні. Утім, деякі студенти
все ж отримують стипендії з рук благодійних організацій. Останні, між іншим, піклуються ще й про місце проживання
майбутніх спеціалістів.
Отож, як зазначили гості з Німеччини,
не треба боятися навчання за кордоном.
Справді, якщо є така можливість, використайте її вповні. Чому б і ні?
Іванна ШКРОМИДА
студентка філологічного факультету
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Визначили кращі
видання року
Журі традиційного обласного конкурсу "Книга року"
розглянуло 16 книг, що впродовж 2010 року побачили світ
у видавництвах нашого краю.
Цьогорічними переможцями стали:
– у номінації "Книги для дітей" – видання "Абетка з історії
України " Ярослава Паладія ("Букрек");
– у номінації "Наукова, навчальна література" – тритомник "Основи лазерної поляриметрії" колективу авторів
за науковою редакцією проректора з наукової роботи ЧНУ
О.Г. Ушенка (видавництво "Рута" Чернівецького університету) і "Рослини Святого Письма та перспективи створення біблійного саду" колективу науковців ЧНУ ("Букрек");
– у номінації "Проза" – книга "Проза. Повісті та оповідання" Юрія Федьковича ("Буковина") і "15 не останніх із
могікан" професора кафедри історії та культури української мови Надії Бабич ("Букрек");
– у номінації "Мистецтво" – книга "Гуцульські вишивки"
Мирослави Шандро ("Букрек").

“УВ”

26 травня з нагоди Дня працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження під час виставки-ярмарку
"Книжковий світ Буковини", що відбулася на Соборній площі
Чернівців, авторам і видавництвам книг-переможців вручили дипломи, почесні грамоти ЧОДА і грошові винагороди.
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Перший буковинський марафон
бізнес-ідей 2011
У Чернівецькому університеті бізнесова еліта спільно
з представниками влади області відбирала найкращі студентські бізнес-ідеї. Усього було представлено 127 проектів студентів двох вищих навчальних закладів – ЧНУ і
ЧТЕІ КНТЕУ. 20 фіналістів Першого буковинського марафону бізнес-ідей 2011 презентували свої роботи 26 травня
у Блакитній залі.

Конкурс проводиться уже вдруге. Кожна командаучасниця розробляла бізнес-план. Від економфаку ЧНУ
було подано близько 90 робіт. Лише десятці найкращих поталанило потрапити до фіналу. До оцінювання ідей організатори конкурсу залучили провідних науковців, чиновників
Чернівецької ОДА, найвпливовіші бізнес-кола.
"Необхідно стимулювати розвиток підприємництва в
нашому краю. Якщо взяти до уваги економіки західноєвропейських країн, то їхньою особливістю є те, що там
більший відсоток підприємців. Тому ми вирішили започат-

кувати такий конкурс, – розповів доцент кафедри фінансів
і кредиту Р.І. Грешко. – Жодних обмежень до фантазії молоді не висували. Головне, щоб бізнес-ідея була обґрунтованою, реалістичною і прив’язаною до нашої області. Також високо оцінювалася новизна проекту".
Після виступу останньої команди-учасниці журі підбило підсумки і визначило переможців. Чи не всі призові місця цьогоріч посіли представниці прекрасної половини
людства (чи то студентства). І місце здобули автори ідей
"Coffeé& Drive" – кава, що їде до споживача" (Катерина
Первухіна, ІІІ курс, ЧНУ) та "Клініка репродуктивної медицини" (Ірина Скрипник і Зіна Душинська, ІІ курс, ЧТЕІ КНТЕУ).
ІІ місцем у конкурсі бізнес-ідей були відзначені дві команди. Від ЧНУ – Мар’яна Коваль (IV курс), Дмитро Красноруцький (ІІІ курс) і Таїсія Откуль (IV курс) – за кав’ярню
"Elite Jazz" та від ЧТЕІ КНТЕУ – Христина Танасійчук,
Мар’яна Френзель і Марія Романів (усі дівчата – другокурсниці) – за "Парфуми для алергетиків".
Замикали трійку переможців бізнес-плани "Кондитерська з власним виробництвом шоколаду "Chocolat" студенток-четвертокурсниць ЧНУ Олени Баранчан і Ольги
Беженар та "Магазин "Медовий рай" другокурсниці ЧТЕІ
КНТЕУ Надії Дутки.
Усі учасники фіналу отримали сертифікати на відвідування центру розваг "ПАНОРАМА – Чернівці". А призерів
конкурсу спонсори щедро нагородили путівками до ГТК
"Мигово", нетбуками, грошовими преміями, електронними книгами та посібниками.
У майбутньому переможці зможуть втілити свої бізнес-плани в життя завдяки безвідсотковому кредитові.
Регіональний фонд підтримки підприємництва повністю
відшкодує відсотки кредитування для двох найкращих
проектів вартістю до мільйона гривень.
Наталія ПАВЛОВИЧ
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Нові перемоги
“НЕОГАЛАКтики”

Конкурс молодих виконавців
польської пісні

Наш загальноуніверситетський хореографічний ансамбль "НЕОГАЛАКтика" переміг у Міжнародному конкурсі-фестивалі сучасного танцю "Євроданс", який проходив з 28 квітня по 2 травня у Бухаресті (Румунія).
Нещодавно ж колектив став учасником ІХ Міжнародного фестивалю "Ханіокіт" (м. Ханіокіт, Греція). Щодня
конкурсанти – представники України, Польщі, Росії,
Сербії, Молдавії, Румунії, Угорщини та Греції – відпочивали на березі Егейського моря, а щовечора – презентували свою країну в амфітеатрах півострова Касандра.
Крім того, для учасників організували подорож пароплавом до сусіднього півострова Сітонія.
Виступ "НЕОГАЛАКтики" завершував програму галаконцерту.

2 травня відбувся ІІ обласний конкурс молодих виконавців польської пісні 60 – 80-х років «Буковинські мальви»
під патронатом польського товариства Адама Міцкевича.
Директор фестивалю – доцент кафедри міжнародних відносин ЧНУ Владислав Струтинський.
Гран-прі конкурсу здобула студентка кафедри музики
ЧНУ Ірина Журавець (викладач – асистент кафедри музики Г. Постевка). І місце в дорослій категорії виборола ще
одна студентка цієї ж кафедри Галина Ілюк, ІІ – дует у складі її колег Ярослава Осипенка і Тетяни Григоряк (викладач
Г. Постевка), а ІІІ – Вікторія Георгіян, що навчається на факультеті історії, політології та міжнародних відносин. Першокурсниця і третьокурсник кафедри музики Ірина Ністор
та Богдан Іватра отримали дипломи учасників.
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Вишиванка –
це стильно!
Чотири роки поспіль ЧНУ популяризує свя
то вишиванки. Воно народилося зі студентської ініціативи на факультеті історії, політології та міжнародних відносин і сьогодні стало
не лише загальноуніверситетським, а й загальноміським. Після того, як одного дня молодь прийшла на заняття у вишитих сорочках, акцію підтримала громадськість. За ці
роки вишиванки одягали в дитсадках і школах, на заводах та підприємствах. Таксисти,
водії маршруток і тролейбусів теж уподобали
ініціативу студентів.
5 травня гігантську вишиванку розміром
10 на 5 метрів, виготовлену підприємством
"Арніка", "одягла" резиденція. Незвична обнова на балконі головного корпусу ЧНУ привертала увагу як студентів, так і гостей міста.
Багато охочих фотографувалися на згадку.
Найбільшого розмаху свято сягнуло по обіді, коли на Центральній площі міста зібрався натовп чернівчан у вишиванках: представники всіх факультетів ЧНУ, студенти інших ВНЗ, діти, учні, працівники різних підприємств та організацій.
Поки учасники акції співали й танцювали, на площі інкогніто працювала гіннесівська лічильна комісія. Аби побити існуючий рекорд України за кількістю людей, які зібралися у вишиванках в одному місці, потрібно було нарахувати 3229 осіб.
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“Буковинський діалог – 2011”
У Блакитній залі Чернівецького університету відбувся
круглий стіл під назвою "Буковинський діалог – 2011".
Його організаторами виступили ЧОДА, Інститут післядип
ломної педагогічної освіти Чернівецької області, НДІ європейської інтеграції та регіональних досліджень і ЧНУ.
Серед присутніх було чимало закордонних гостей, які
взяли активну участь в обговоренні проблем нашого регіону. Так, керівник секції закордонної культурної політики
МЗС Австрії Мартін Айхтінгер виступив із доповіддю на
тему "Буковина – європейський регіон зустрічі культур".
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Професор кафедри політології та державного управління
ЧНУ Анатолій Круглашов детально зупинився на культурі
буковинського діалогу, його історії та потенціалі порозуміння. Про можливості й труднощі українсько-румунської
співпраці розповів професор Сучавського університету
Штефан Пурич, а його колега професор Флорін Пінтеску
торкнувся питання економічної співпраці в рамках регіону
"Верхній Прут". Про міф нашого регіону повідомив доктор
Іннсбрукського університету Курт Шарр. Професор кафедри міжнародної інформації ЧНУ В.П. Фісанов виступив із
доповіддю на тему "Чи варто долати стереотипи: буковинські реалії початку ХХІ століття".
Після дискусії та підбиття підсумків круглого столу всі
учасники побували на прийомі від імені голови ЧОДА Михайла Папієва.
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Вибух талантів
факультету іноземних мов

Театр. Переповнена зала. Ведучі
дійства звертаються до присутніх англійською, німецькою, французькою...
Мова йде не про черговий концерт у
Парижі чи Мюнхені. Насправді це факультет іноземних мов ЧНУ святкує
свою 57-y весну! Що не кажіть, а роз-
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важатися на цьому факультеті вміють! Чого лише варте декламування
декана В.І. Кушнерика власних поетичних рядків! Як виявилося згодом,
не тільки Володимир Іванович поетично оспівав рідний факультет. Інші
викладачі також не відставали від
свого керівника: завідувач кафедри
англійської мови Н.Л. Львова заримувала рядки про alma mater, оригінально розповіла про життя на рідному
факультетові.
А їхні студенти – то справжній феєрверк творчості! Повноцінний концерт на сцені театру влаштували Дарина Посейчук, Любомир Данилюк,
Емануїл Князєв, Олена Баглай, Любов Стик, музичні колективи "Two
days" і "Кладовка запис" (Артур Боловцев і Антон Трофенюк). А Любов
Марампільська перенесла всіх присутніх у далеке царство піску та сонця: дівчина презентувала звабливий
східний танець.
Факультет іноземних мов відомий
своїми жартівниками з "КоМоТоЗі".
Однак не лише ними може пишатися.
Юна перспективна команда КВК "Оце
таке" представила нову шоу-програму "Здуріють всі". Проте зловісна назва не справдилася: з глузду не з’їха

ли, а насміялися досхочу. Жартували
не лише студенти, а й їхні наставники.
Команда КВК викладачів, зробила
вдалу пародію на професора В.В. Левицького, запропонувала цікаву буковинську страву від "McDonald’s" –
"Бігме меню".
Упродовж усього дійства ведучі
нагороджували заступників декана,
найактивніших кураторів, найуспішніших студентів факультету, редколегію
факультетської газети "ФАН-time", кращих спортсменів.
Напередодні концерту в V корпусі
традиційно діяла виставка студентських робіт. Прикраси з бісеру, виготовлені Оленою Баглай і Анастасією
Альяб’євою, так припали до смаку
юним модницям, що барвисті намиста, елегантні браслети та сережки дів
чата розкуповували "на ура". А факультетські газдиньки пригощали стравами національних кухонь Франції,
Англії та Німеччини. Гості смакували
пудинги, тістечка й рідний делікатес –
український борщ з пампушками.
Святкування продовжилося у селі
Глибочок Сторожинецького району,
де студенти організували змагання з
волейболу, футболу, спортивні естафети й конкурси. Увечері влаштували
дискотеку під зоряним небом. А пісні
біля багаття надовго запам’ятаються
як найкращі миті студентського життя.
Відзначення Дня факультету іноземних мов укотре довело, що ЧНУ
випускає не лише висококласних фахівців, а й талановиту молодь.
Наталія ПАВЛОВИЧ
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20 років – це тільки
початок!
Якщо провести опитування серед молоді про те, якими
вона уявляє студентів-юристів, майже стовідсотково
отримаємо таку відповідь: юрист – поважна людина, яка
постійно має при собі портфель і стільниковий телефон.
Додамо сюди також діловий костюм (хто серйозно буде
сприймати спеціаліста в одязі вільного чи романтичного
стилів?). Тільки деталі можуть відрізняти одного юриста
від іншого. Такі, як-от окуляри. Ще згадаймо про дозвілля
юристів: шахи, стрільба тощо. Ось який він, сучасний
юрист, на думку багатьох. Якщо ви теж так вважаєте,
то насправді нічого про нього не знаєте. Наведу приклади
чи то докази (як це ведеться у юридичній практиці).
29 квітня у палаці "Академічний" відбулися урочистості з
нагоди 20-ї річниці юридичного факультету. Так ось, серйозним (з деякими "несерйозними" вкрапленнями) було лише
вітальне слово декана юридичного факультету П.С. Пацурківського. А далі почалося… Команди КВК кожного курсу
юрфаку жартували про все і всіх. Наприклад, виявляється,
можна прогулювати заняття під виглядом, що ти щось робиш у студентському парламенті; а запізнитися на лекцію

студенти побоюються не через "енку", яку згодом потрібно буде додатково відпрацьовувати, а через Сергія Гавриловича (С.Г. Меленко – заступник декана. – Н.П.). Асистент кафедри правосуддя І.В. Скрипничук зачитував у
"Академічному" гуморески. Ну як вам? Чи будуть студенти
й надалі сприймати його серйозно?
Поряд із такими жартами цілком серйозними виглядали східний танець Вікторії Довгань і контемп Тетяни Царік.
Кожен виступ захоплював своєю енергетикою та оригінальністю. Олексій Ляхович презентував ніжну етюдну
композицію. Павло Крайній, учасник конкурсу "Студент /
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студентка ЧНУ", професійно виконав мелодії на акордеоні. Ян Табачник міг би позаздрити юристам. Той, хто гадає,
що гарна дівчина не може бути юристом, мабуть, не бачив
виступу студентки І курсу Яни Кодрян – гімнастки, відмінниці та просто красуні! На завершення концерту першокурсниця Юлія Сиротюк і магістр Олег Сірман виконали
авторську пісню.
У цьому святковому концерті було менше учасників,
аніж у концертах, які організовує співаючий ректор М. Поплавський. Однак ми впевнені, що наші юристи проявили
себе в мистецтві краще, ніж студенти Київського національного університету культури і мистецтв показали б
себе у юриспруденції.
Ми побачили багато і зробили такий висновок: різних
талантів у студентів-правників – хоч Прут гати. Розуміємо,
що одного доказу – урочистостей в "Академічному" – недостатньо, аби переконати всіх остаточно в різнобічності
талантів на юрфаці. Та ви не поспішайте з висновками,
адже святкування тривало впродовж тижня!
Почалося усе з флешмобу, який правники чомусь провели в задньому дворі корпусу. На жаль, нову форму демонстрації злагоджених дій побачило дуже мало людей.
Студенти, тримаючи конституцію в руках, вибудували
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"живу" двадцятку. Маємо надію, що наступний флешмоб
відбудеться, до прикладу, на Соборній площі. Ми просто
впевнені в тому, що ця акція потрапить до другого видання відеопутівника юрфаком. Першу частину відеороботи
старшокурсники підготували саме до святкування 20-річчя факультету.
Життя тут є насиченим незалежно від свят чи буднів.
Нещодавно між командами І – IV курсів відбулися юридичні
дебати на тему "Болонський процес: реалії та факти".
Щоби не склалася думка, що сучасні правники зовсім
несерйозні, наведемо інші факти. Так, декан П. Пацурківський повідомив, що наш юрфак входить до 10-ки кращих
факультетів юридичного спрямування серед вищих навчальних закладів України. На підтвердження високих досягнень найуспішніших студентів-правників відзначили
почесними грамотами.
Багато поважних людей вітали юридичний факультет
зі святом. А голова Апеляційного суду О.К. Черновський,
наприклад, зробив це особисто в палаці "Академічний".
Ми приєднуємося до всіх теплих слів та віншувань на
адресу юристів і вважаємо, що 20 – це тільки початок їхнього злету!
Наталія ПАВЛОВИЧ

ПОДІЇ

Відбувся конкурс молодих сімей

Їх зібрав Х ювілейний конкурс
"Молода сім’я – 2011". Зібрав мало
того, що 13-го, так ще й у п’ятницю.
Але хіба злякаєш віртуальним нещастям тих, хто має під боком реальне
щастя? Якраз із тематичної відеопрезентації "Миті сімейного щастя"
розпочали знайомство з глядачем 8
творчих подружніх пар нашого міста.
Поміж інших амбітних сімей – родини асистента кафедри комп’ютерних
систем та мереж ЧНУ Романа Рогова
і асистента кафедри економічної ге-
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ографії та екологічного менеджменту
нашого університету Костянтина Наконечного.
Рогови усміхнули "Академічний"
жартівливою розповіддю про стиль
свого спільного життя, а Наконечні –
милою дитячою безпосередністю маленького синочка Назарчика. До
речі, долі перших поєднав танець, а
других – рідний університет і любов
до географії. Не зраджуючи серцю
своїх почуттів, Роман із дружиною
Валентиною виконали харизматичний джайв, а Костянтин із Мариною –
романтичну пісню про зародження
студентсько-викладацького кохання.
Їхні конкуренти демонстрували не
менш вдалі хореографічні, вокальні й
театральні спроби.
А потім був Шекспір і його "Сон
літньої ночі", замішаний на відомій
телепередачі "Міняю жінку". Ведучі
назвали цю імпрезу "Чернівецькою
серенадою для закоханих пар, або
Маленькою комедією для щасливого
будинку". Перевтілившись у казкових
істот, вони пожартували над учасниками: створили нові подружжя з існуючих. Це, звісно ж, принесло чимало
непорозумінь, хаосу і глядацького
сміху у відповідь.
Сміх сміхом, а конкурс є конкурс.
Найочікуваніша, найприємніша і водночас найтравматичніша його частина – визначення й нагородження переможців. Підведення підсумків змагання "Молода сім’я – 2011" пройшло

безболісно, бо переможених не було.
Усі учасники отримали ювілейні кубки, титули і спецпризи. У подружжя
Наконечних виявили "Родинний талант". Костянтинові, Марині й Назарчику вручили подарункову колекцію
від компанії "Amway". А родина Рогових завоювала "Глядацькі симпатії" й
була нагороджена сертифікатом на
романтичну вечерю в ресторані "Маестро блюз". "Молодою сім’єю –
2011" журі визнало Василя й Уляну
Хащуків, лікарів, закоханих у народний танець і пісню.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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Мій внесок у збереження довкілля
Невід’ємною складовою існування людини є довкілля.
Його стан із часом усе більше непокоїть. Іноді здається,
що ми, українці, живемо на смітнику. Хибна думка, що
від нас нічого не залежить, дарма вважаємо злісним винищувачем природи когось… Хоча не будемо заперечувати, що найбільше забруднюють довкілля промислові гіганти, автотранспорт, комунальні підприємства тощо.
Це з їх діяльністю пов’язана поява у навколишньому середовищі тетрахлордибенздіоксану та тетрахлордибензфурану, поліядерних ароматичних вуглеводнів, нітро- та
нітрозосполук, пероксиацетилнітрату тощо. Одні з названих небезпечних речовин – канцерогени, інші – мутагени, треті – фітотоксиканти. Нехтування екологічною
безпекою нерідко призводить до серйозних наслідків. Не
Світозара Мельник:
– Багато людей вважають,
що збереженню довкілля сприятиме розробка екологічних проектів. Навіть якщо припустити,
що такий проект буде бездоганним, імовірність того, що його
фінансуватимуть, невелика. Збереження природи не приносить
прибутку. Головне ж сьогодні – вигідне капіталовкладення. Я прийшла до висновку, що розроб
ляти проекти мені, студентці,
немає змісту.
Нехай це банально, однак я хочу поговорити про культуру нашого населення. Від неї багато залежить. Наведу
простий приклад. Вулицею йде мати із п’ятирічною донечкою. Дівчинка їсть морозиво, мамі ж простягає обгортку.
"Викинь її", – говорить байдужа матуся, і слухняне дитя
мовчки виконує наказ. Ось такі злочини повторюються
щодня тисячу разів. Так, це злочин проти дитини, її майбутнього і проти довкілля. Бо ж маленькій дівчинці жити
тут. Байдужість до чистоти природи еквівалентна недбалому ставленню до свого здоров’я. А уявіть собі, що ця
дівчинка, мама якої не прищепила їй любов до природи,
через багато років стане директором заводу чи фабрики.
Що тоді? Чи не варто замислитися? Адже не потрібно розуміти всіх проблем довкілля, щоб захищати його. Достатньо бути культурною людиною і спілкуватися з природою на "Ви". Тож своїм обов’язком вважаю:
– дбати про власну екологічну культуру, постійно розвивати її;
– як майбутній педагог – прищеплювати дітям, молоді
любов до природи, пояснювати загрозу байдужого
ставлення, доносити принцип "усе в наших руках";
– як майбутня мама – виховувати власних дітей у любові до природи, не допускати ситуацій, подібних до
описаної раніше;
– пропагувати прості істини збереження довкілля серед друзів, колег, рідних і знайомих;
– проводити семінари з питань захисту навколишнього середовища.
Переконана, що так я принесу більшу користь довкіллю, ніж складанням проектів і планів, які будуть припадати
пилом у шухлядах. Міркувати над цим я почала після відвідування спецкурсу "Хімія і довкілля". Тому вважаю, що
прослухати його не завадить кожній людині.

можна не згадати про спалах холери на півдні країни,
масові алергійні враження населення, зокрема молоді
та дітей, високий рівень онкозахворювань. На жаль, перелік можна продовжувати, можна багато міркувати
й говорити на цю тему. Утім, погодьтеся, багато що
залежить від нас самих. У цьому переконують студентип’ятикурсники хімічного факультету. На думку хіміків,
на стан довкілля ми могли би вплинути певною мірою
вже сьогодні. Серед багатьох потенційно вирішуваних
проблем вони згадують питання використання пакувальної тари, мийних засобів, поводження зі сміттям,
макулатурою, водою та культури нашого дозвілля
тощо. Пропонуємо вашій увазі їхнє бачення особистого
внеску в охорону довкілля.
Ірина Стрельнікова:
– На мою думку, довкілля треба берегти. Коли ми не чинитимемо так, нашим нащадкам просто
не буде де жити. Якщо вони в нас
з’являться взагалі… Сьогодні
повітря забруднене отруйними
речовинами, зокрема алкалоїдами, які потрапляють в атмосферу
з тютюновим димом. Отже, перший крок до захисту довкілля,
який я можу зробити, – це проведення агітацій за припинення тютюнопаління.
Інший чинник, який забруднює повітря, – це автотранс
порт. Звичайно, заборонити рух я не можу, але, як майбутній хімік, цікавлюся питаннями розробки екологічно безпечного палива. Шкідливими є викиди автівок, що
працюють на дизпаливі. Вони курсують історичною частиною нашого міста, яке зовсім не пристосоване до техногенного навантаження. Вузька проїжджа частина, перехрестя – це джерела викидів у атмосферу таких канцерогенів
та мутагенів, як поліядерні ароматичні вуглеводні, їх карбонільні та нітропохідні, формальдегід тощо. Усі, хто в цей час
іде вулицею, у тому числі й наші викладачі та студенти, вдихають цей "букет" небезпечних речовин.
Від викидів автотранспорту страждає візитна картка
Буковини – резиденція. Ми мріємо, щоб нашу архітектурну перлину внесли до списку всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО. А кому, як не нам, дбати про резиденцію? Відтак
чи буде зайвим обмеження руху транспорту навколишніми вулицями? Можливо, варто повернутися до питання
облаштування паркінгу в районі Центральної та Соборної
площ? Це могло б суттєво посприяти перетворенню Університетської вулиці в пішохідну.
Щодо побутового сміття, серйозного забруднювача
довкілля, то це ще один "мінус" нашого сьогодення. Я неодноразово брала участь у зелених толоках, акціях зі збору сміття у громадських місцях, парках відпочинку, скверах. Вважаю, що такі заходи потрібно проводити якомога
частіше. Утім, пам’ятаймо: "Чисто не там, де прибирають,
а там, де не смітять!"
Гідросферу загалом забруднюють мийні засоби, які
потрапляють зі стоками у водойми. Тому я відмовилася
від сучасних мийних засобів, а користуюся лише природніми або тими, які містять мінімальну кількість забруднюючих органічних та неорганічних речовин.
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Аліна Гейдарова:
– Екологія почала страждати
через технічний прогрес. Нині
весь світ занепокоєний її станом. Тому що планета в нас –
одна на всіх, повітря, вода та
інші природні ресурси – одні на
всіх, і ми повинні всі разом берегти їх.
Коли якась країна вирішує
збільшити свої врожаї шляхом
використання ГМО-рослин, во
на не враховує того, що інші організми постраждають, і це згодом стане всесвітньою проблемою. Науковці довели, що
бджоли, запилюючи квіти, вмирають від дії наявних там
хімічних речовин. А який же вплив цієї отрути на людину?
Невже марення прибутком дорожче за здоров’я?! Усі,
кого цікавить повноцінне життя на чистій планеті, намагаються змінити екологічну ситуацію.
Я вважаю, що люди повинні насамперед переглянути
своє ставлення до навколишнього середовища. Тому що
нині, на жаль, більшість переймається лише задоволенням власних матеріальних потреб. При зустрічі розмова
йде про те, хто й де купив товар дешевше, хто як і де розважився, а не про те, хто який шлях обрав до покращення
свого внутрішнього світу. Адже саме від стану нашої душі
залежить стан довкілля. Якщо людина живе в гармонії з
природою, то вона буде намагатися покращити життя природі, а не собі. Адже у світі все взаємопов’язане: чиста планета – здорові люди. І ось тут можна застосувати те, без
чого більшість не уявляє свого життя, – комп’ютерні технології. Вони здатні вплинути на свідомість людей, сформувати бажання покращити світ. Достатньо замінити нікому
не потрібні реклами пива чи миючих засобів агітацією за
збереження навколишнього середовища, за вияв поваги
до нього. Люди повинні засвоїти хоча б елементарні правила: викидати сміття у смітник, не плювати на вулиці, не залишати після себе в лісі звалище із бляшанок та обгорток і
т. д. А вже потім можна застосовувати комп’ютерні технології у більш глобальному значенні.
Людина повинна піклуватися про навколишній світ
більше, ніж про саму себе. Природу треба шанувати, тому
що жити в гармонії можна, лише підкоряючись її законам.

Олена Сінчук:
– Кожен повинен починати із
себе. Ось що я робитиму для
збереження довкілля. Одним із
моїх "вкладів" є табу на паління.
Цим я зменшую шкідливий вплив
тютюнового диму на навколишнє середовище. Досить часто ми
перемо, вносячи пральний порошок "на око". Однак досить
багато мийних засобів також
належать до тих, що важко піддаються біорозкладу. Це означає, що вони транзитом проходять через очисні споруди, а, потрапляючи у довкілля,
виявляють свою руйнівну дію. Ці засоби утворюють плівку
на поверхні водойми, яка погіршує умови самоочищення
води. При митті посуду використовую соду або ж порошкоподібну гірчицю, уникаючи засобів, у складі яких містяться ПАРи (поверхнево-активні речовини). З недавнього часу я ретельно відділяю пластикові вироби від
іншого сміття і викидаю їх у спеціальні контейнери. Ніколи
не смічу на вулиці, під час виїзду на природу, оскільки вважаю це виявом невихованості та безкультур’я. Існує думка, що аерозолі спричиняють руйнування озонового шару,
тому я викреслила їх зі списку речей щоденного користування. Тепер замінюю звичайні аерозольні освіжувачі повітря, дезодоранти тощо тими, на яких є напис "Contains
ozone friendly dases".
Упродовж останніх років постала гостра проблема нестачі харчових продуктів. Особливо багато людство споживає м’яса. Це призводить до того, що худобу годують
антибіотиками, бо кормів для них не вистачає. Тому вирубують ліси й висаджують зернові культури. З огляду на
сказане та на жорстоке поводження із тваринами (особливо в районах великих міст) я стала вегетаріанкою.
Нещодавно вступила у групу під назвою "Green finders".
Ця організація займається питаннями, пов’язаними зі змінами клімату, намагається звернути на них увагу громадськості.
На мою думку, сказати "я не буду цього робити, оскільки воно все одно не допоможе" або "я не робитиму нічого,
оскільки ніхто нічого не робить" – це найпростіше. Але ж
треба усвідомити, що збереження довкілля – важлива
справа, оскільки в ньому будуть жити наші діти, а вони не
повинні страждати через помилки своїх батьків.

Як бачимо, сучасна молодь занепокоєна станом навколишнього середовища та серйозно налаштована на зміни, передусім у самих собі, а потім і в суспільстві загалом. Ті актуальні проблеми, яких торкнулися студенти, – далеко не весь перелік екологічних лих, які нависли над нами. А вирішувати їх маємо
разом. Вагомим поштовхом до цього може стати вивчення студентами нашого університету спецкурсів "Довкілля і ми", "Хімія і навколишнє середовище". У результаті – рівень екологічної культури сучасної молоді, гадаю, значно покращиться.
Тільки тоді, коли свідомість кожної людини проникнеться проблемами охорони природи, коли
людство зрозуміє трагізм бездіяльності в ситуації, яка склалася нині, – тільки тоді зможемо зберегти найцінніше – життя на Землі.
Наталія ПАВЛОВИЧ
Докаш В.І., Яремчук С.С., Ципко С.Ю. Соціологія : навчальний посібник для
студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. В.І. Докаша. – Чернівці :
Чернівецький національний університет, 2011. – 360 с.
У пропонованому виданні подаються теми та плани лекцій і семінарських занять,
ключові поняття, методичні рекомендації до семінарських занять, питання для самостійного
опрацювання, індивідуальні навчально-дослідні завдання, з урахуванням вимог кредитномодульної системи навчання та основних соціологічних парадигм. Пропонується перелік тем
рефератів, контрольні і підсумкові питання, зразки тестів.
Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, а також усіх,
хто цікавиться проблемами, вивченням яких займається соціологія.
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“Реформа вищої освіти:
погляд студентства”

“УВ”

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Прокотилася друга

“Хвиля”

Уперше студентський музичний фестиваль "Хвиля"
провели минулого року та приурочили до 135-го дня народження ЧНУ. Студентська профспілка нашого університету вирішила зробити це пісенне дійство традиційним,
тож організувала фестиваль удруге. Спроба, без сумніву,

9 червня у Блакитній залі відбувся круглий стіл "Реформа
вищої освіти: погляд студентства", зініційований Національним студентським союзом та студпарламентом Чернівецького університету. З учасниками обговорення, студентами ЧТЕІ
КНТЕУ, Буковинського університету, БДМУ та ЧНУ, зустрівся
віце-президент з організаційних питань НСС Юрій Кращенко.
Предметом розмови стала нова редакція Закону України
"Про вищу освіту". НСС провів анкетування серед молоді, аби
врахувати думку кожного учасника дискусії. Усього було опитано понад 40 студентів з різних ВНЗ України.
Серія подібних круглих столів уже відбулася у вітчизняних
вищих навчальних закладах (у Сумах, Одесі, Івано-Франківську та ін.). Підсумки обговорення направлять до розробників
законопроекту про вищу освіту.
Наталія ПАВЛОВИЧ
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“Університет має талант”
У СКТМ "Контакт" пройшов відбірковий тур конкурсу
"Університет має талант". До фіналу, який відбудеться наприкінці вересня нинішнього року, ввійшли:
– у номінації "Художнє виконавство": Галина Ілюк – факультет педагогіки, психології та соціальної роботи, Ірина
Журавець – факультет педагогіки, психології та соціальної
роботи, Юрій Галін – факультет комп’ютерних наук, Олександр Герасимчук – факультет комп’ютерних наук, Євген
Іваненко – факультет прикладної математики, Дар’я Жало
ба – факультет прикладної математики, Крістіна Нікіта – факультет прикладної математики, квартет "Оазис" – філософсько-теологічний факультет, Марія Фрунза – філософськотеологічний факультет, Олена Баглай – факультет іноземних
мов, Антоніна Марчук – географічний факультет;
– у номінації "Хореографічне мистецтво": хореографічний ансамбль "Артеміда" – економічний факультет, Ігор
Панько – інженерно-технічний факультет, загальноуніверситетський хореографічний ансамбль "НЕОГАЛАКтика";
– у номінації "Естрадно-театральне мистецтво": Олеся
Сивак – філологічний факультет;
– у номінації "Образотворче, декоративно-ужиткове мистецтво": Ксенія Потурнак – хімічний факультет, Світлана Драгомирецька – факультет педагогіки, психології та соціальної
роботи, Дар’я Жалоба – факультет прикладної математики.

вдалася. Нагадаємо, що мета фестивалю – популяризація
сучасної музики, активного відпочинку і здорового способу життя молоді.
18 травня на спортивному майданчику студмістечка
ЧНУ якісну музику дарували чернівецькі гурти "Better
Now", "Астрея", "Sickseed", "Дженіфер". Особливо радісно вітали виступи гуртів "Полюси" і "Знак води". Фестиваль уподобали не лише студенти ЧНУ, які повиходили зі
своїх гуртожитків. Час від часу перехожі чернівчани зупинялися та насолоджувалися ритмами сучасних мелодій
разом зі студентством.
– Особливих вимог до учасників фестивалю не було.
Головне – якісний музичний продукт і виконання наживо.
Деякі гурти самі робили заявки на участь. Ми прослухали
всіх охочих виступити та обрали найкращих. Маємо намір

зробити фестиваль традиційним і проводити його щорічно, – запевнив голова студпрофкому Віталій Кіндзерський.
Тож, шановні студенти, ХВИЛЮватися не варто, бо наступного року фестиваль відбудеться обов’язково!
P.S. Організатори висловлюють подяку Д.П. Бренику
(DJ Fox) за надане музичне обладнання.
Наталія ПАВЛОВИЧ

“УВ” № 5 (1728)

25

Травень – червень 2011
“УВ”

СПОРТ

Завершилася 62-а Спартакіада ЧНУ
24 травня на спортивних майданчиках студмістечка відбулися фінальні ігри з футболу, волейболу та баскетболу серед факультетських команд ЧНУ й урочисте закриття 62-ої

Чимало вболівальників усіляко підтримували своїх друзів, однокурсників.
У запеклій боротьбі за право називатися найспортивнішим факультетом змагалися лідери Спартакіади –

студентської Спартакіади. На свято
спорту, молодості та краси прийшло
багато гостей: керівництво університету, декани, викладачі та студенти.

команди фізиків, економістів та географів. Проте не залишили нікому
шансів представники факультету історії, політології та міжнародних від-
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Футбол зближує молодь
Традиційно у травні наш університет організовує Міжнародний студентський турнір із футболу. Нинішні
змагання тривали з 13 по 19 травня і
були присвячені 20-й річниці Незалежності України. У них взяли участь
команди Буковинського державного
медичного університету, Сучавського університету "Штефан чел Маре"
(Румунія) і, звісно, господарі турніру –
збірна ЧНУ.
Фінальна гра відбувалася у ФОК
"Олімпія". Із незначною перевагою
перемогли футболісти зі сусідньої
Румунії. Перший проректор Р.І. Петришин вручив їм кубок турніру. Другою стала команда Чернівецького
університету, а ІІІ місце посіли студенти БДМУ. Головний тренер нашої

“УВ” № 5 (1728)

футбольної збірної М.М. Осадець
переконаний, що в міжнародному
турнірі немає переможців і переможених, бо перемогла дружба.
За фіналом турніру, окрім студентів і викладачів ЧНУ, спостерігали також представники керівництва області, зокрема начальник обласного
управління комітету з фізичного виховання та спорту МОНМСУ К.К. Жукотинський, начальник управління у
справах сім’ї, молоді та спорту Чернівецької ОДА О.В. Довганич. Він зауважив, що нинішнього року ми відзначаємо 110-ту річницю футболу на
Буковині.
Можливо, після нещодавньої
складної гри на Чемпіонаті України з
футболу серед ВНЗ, в якій наша ко-

носин. Уже сьомий рік поспіль вони
міцно тримають кубок переможця у
своїх руках, набравши найбільшу
кількість балів – 203! Навіть цьогорічні
зміни – включення до списку учасників Спартакіади факультету фізичного
виховання та здоров’я людини – не
змогли кардинально змінити ситуацію. Тож трійка переможців виглядає
так: І місце здобув факультет історії,
політології та міжнародних відносин,
ІІ сходинку п’єдесталу посіли представники економічного факультету, а
бронзовими призерами 62-ї Спартакіади стали студенти факультету фізичного виховання та здоров’я людини. Усього лише кількох балів не вистачило географам для того, аби
опинитися між переможцями.
Почесними грамотами та медалями відзначили декани, заступники деканів факультетів найкращих спорт
сменів університету.
Окрім спортивних талантів, того
дня перед присутніми виступили переможці "Феєрії грації, краси та спорту – 2010", танцювальний колектив
економістів "Артеміда", асистент кафедри музики Георгій Постевка та дитячий вокальний ансамбль "Казка".
62-а Спартакіада відійшла в історію. Кубок переможця знайшов свого
господаря. Як і передбачалося, ними
виявилися минулорічні фаворити. Що
ж, восени, з початком нового навчального року, розпочнеться наступна, вже 63-я Спартакіада ЧНУ. Залишається сподіватися, що вона буде
такою ж яскравою, запальною, як і нинішня, та принесе командам інших
факультетів надію на перемогу.
Наталія ПАВЛОВИЧ
манда виграла у збірної Київського
харчового університету з рахунком
4:1, студенти Чернівецького університету перебувають не в кращій
спортивній формі. Проте саме ця перемога забезпечила їм вихід до фіналу змагань, що відбудеться 28 – 30
травня у Тернополі. Тож наразі команда ЧНУ інтенсивно готується до
відповідального матчу.
На завершення шоу-група "Вікторія" виконала декілька пісень для
учасників турніру, а показовий оркестр Чернівецького гарнізону 300-го
полку під керівництвом Г.В. Новаковського подарував незабутні мелодії
українських пісень.
Сподіваємося, що спортивна боротьба між навчальними закладами
двох сусідніх країн триватиме й надалі, а Міжнародний студентський турнір із футболу з кожним роком збиратиме все більшу кількість учасників.
Наталія ПАВЛОВИЧ
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Турнір з футболу став
масовішим
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Cтудент геофаку
Едуард Думан увійшов
у п’ятірку найкращих!
У Празі (Чехія) відбувся Чемпіонат Європи з боротьби
самбо серед юнаків 1993-1994 року народження. Тривали змагання з 14 по 18 квітня. Участь взяли спортсмени з
18 країн європейського континенту. Наставник нашої
збірної – заслужений тренер України Володимир Володимирович Наконечний. Чернівецьку область представляв студент ІІ курсу географічного факультету ЧНУ Едуард Думан.
За результатами Чемпіонату збірна України здобула
ІІІ місце в командному заліку, ІІ сходинку вибороли
спортсмени з Білорусії, а І – посіли самбісти з Росії.
Загальна кількість медалей, які вибороли наші юнаки, –
16: 3 золоті, 3 срібні, 10 бронзових. 4 спортсменів здобули V-VI місця у турнірних таблицях, що також є вагомим результатом.
Наш студент Едуард Думан у ваговій категорії понад
87 кг посів п’яту сходинку. Отримана під час поєдинку
травма не дозволила юнакові продовжити змагання.
Проте бути п’ятим на змаганнях такого високого рівня,
як Чемпіонат Європи, – неабияке досягнення для юнака.
"Потрапити в шістку кращих спортсменів Європи – це
дуже престижно", – переконаний викладач кафедри фізичного виховання для природничих факультетів М.А. Гончерюк.
Щиро вітаємо нашого студента з відзнакою на Чемпіонаті Європи та бажаємо йому подолання нових вершин
у спорті та навчанні!
Наталія ПАВЛОВИЧ

Увесь тиждень географічний факультет жив футболом.
З 24 по 31 травня лише одна тема обговорювалася в коридорах IV корпусу: хто забив м’яча, хто не влучив, чи будуть враховані здобутки на футбольному полі під час складання екзаменаційної сесії?
Цього року багато студентських команд зголосилося
взяти участь. Проте є й новачки – збірна випускників факультету. Викладачі ж грали вшістнадцяте. Також у рамках
турніру відбувся товариський матч між командами директорів шкіл і викладачів геофаку. Він завершився з рахунком 1:0 на користь географів.
Студенти факультету самостійно підійшли до організації змагань: подбали про календарне планування ігор,
суддівство, медичне забезпечення, обговорення серії
матчів у соціальних мережах.
Хоча чи не найсильнішою командою були третьокурсники-землевпорядники, проте їм поталанило менше, ніж
іншим учасникам. У загальному підсумку вони посіли ІІІ місце. "Срібло" вибороли п’ятикурсники-менеджери. А перемогла у футбольному турнірі команда випускників геофаку. Проте чемпіони не довго тішилися відзнакою. Вони
виявили щирість до колег своїх молодших: вручили головний кубок – землевпорядникам.
Призи також отримали кращий гравець (Артур Калита), воротар (Дмитра Бельмегу) та захисник (Назар Прус).
Усі вони є студентами ІІІ курсу спеціальності "Землевпорядкування". Напевно випускники помітили потенціал цих
хлопців, тому й вручили їм кубок переможця.
Організатори висловлюють подяку ректоратові ЧНУ та
голові ФК "Університет" М.М. Осадцю за сприяння у проведенні турніру.
Наталія ПАВЛОВИЧ
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Успіх у Донецьку
Дві золоті, п’ять срібних і чотири бронзові нагороди –
такий здобуток студентів ЧНУ на Кубку України з панкратіону серед дорослих, який проходив у м. Донецьк з 14 по
16 травня. Загалом у змаганнях взяли участь понад 400
учасників із 17-ти областей України. Чернівецьку збірну
представляли 10 спортсменів.
Приємно відзначити, що з кожними важливими змаганнями рівень наших студентів зростає. Тут варто згадати про наполегливу й потужну працю тренерів збірної –
Ігоря Наконечного та Петра Горюка. Тож золото Кубку
України з панкратіону дісталося студентові факультету
фізичної культури та здоров’я людини Олександрові Москальчуку та студентові біофаку Аланові Джіоєву. Вони
впевнено вибороли перемогу в майстрів спорту, майстрів
спорту міжнародного класу, чемпіонів Європи та світу.
Срібні медалі Кубку здобули Юрій Черкалюк, Андрій
Кульчак, Андрій Лерет, Валентина Гнатчук (усі – студенти
факультету фізичної культури та здоров’я людини) та економіст Григорій Бурденюк. На додачу А. Кульчак, А. Лерет,
В. Гнатчук і Г. Бурденюк ще й здобули звання кандидатів у
майстри спорту з панкратіону.
Ці змагання були відбірковими до Чемпіонату Європи з
панкратіону. Тож двом спортсменам ЧНУ, О. Москальчуку
та А. Джіоєву, випала можливість захищати честь країни
на Чемпіонаті Європи з панкратіону, який відбудеться в
м. Южне (Одеська область) 8 – 11 червня цього року. Під
час змагань буде діяти Міжнародний тренерський семінар з панкратіону, в якому запланована участь двох буковинських тренерів – Ігоря Наконечного та Петра Горюка.
Наталія ПАВЛОВИЧ
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Травень – червень 2011
Загублені студентські квитки на прізвище та за номером:
Білий П.В. РН № 07775880
Більцан А.О. РН № 07775842
Гакман Л.М. РН № 065201
Гордяк Ж.В. РН № 06523281
Григоращук Ю.М. РН № 06029647
Зелінська Р.Д. РН № 050304
Кодовбецький О.О. РН № 72418459
Крючко Н.Я. РН № 06029662
Кудреватих О.С. РН № 07776046
Лугова М.В. РН № 07784335
Мартинішина Н.В. РН № 06029655
Марченко Г.В. РН № 07776049
Миронів В.А. № РН № 07393048

Мисюра Л.В. РН № 07776488
Ориджук У.С. РН № 07775882
Осадчук С.І. РН № 104433
Паламарюк З.Д. РН № 07775870
Паскал О.Ю. РН № 01853183
Половіцин А.А. РН № 06028245
Притула В.М. РН № 104434
Романів І.В. РН № 07783401
Українець А.В. РН № 06007448
Усик М.В. РН № 06031673
Федорів В.М. РН № 06611819
Шестобуз А.А. РН № 04942175

індивідуальні навчальні плани:
Брагар В.П. № 072753
Бродський О.А. № 092544
Григораш Н.В. № 074514
Ковалюк Ю.І. № 075687
Мисевич О.І. № 100533

Мусієнко М.В. № 094736
Остапчук Н. О. № 072847
Павловська А.Д. №105080
Попович І.О. № 100559
Ципчук В.В. № 100610

Вітаємо ювілярів!
Із 70-річчям:
Зав’яльця Дмитра Івановича
Федоренко Анатолія Петровича

Із 65-річчям:
Балазюка Віталія Назаровича
Гущака Івана Васильовича
Кожолянка Георгія Костянтиновича
Унгуряна Євгена Васильовича
Із 60-річчям:
Филипчука Василя Степановича
Хомяка Володимира Васильовича

залікові книжки:
Бергеу А.К. № 081134
Дячук Д.О № 093671
Кабан Н.А. № 091179
Косташ М.С. № 073820
Кушнірюк С.Д. № 070839
Прунчак А.Д. № 094565
Сушильникова Ю.С. № 081157
Хаснаш Г.М. № 092456
Федорів В.М. № 07783284

аспірантський квиток:

Смоленський Михайло Михайлович № 310

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

А також наших чарівних жінок:
Адаменко Віру Василівну
Андрійчук Любов Іванівну
Бевзо Валентину Вікторівну
Боднарюк Валентину Василівну
Бойко Галину Степанівну
Вілянську Ольгу Миколаївну
Гураль Майю Ігорівну
Драмограй Ольгу Михайлівну
Єлендюк Софію Василівну
Івончак Тетяну Іванівну
Каланчу Вероніку Василівну
Лінчук Надію Євгенівну
Мазурову Ельвіру Анатоліївну
Олійник Надію Петрівну
Остапович Валентину Миколаївну
Пилип Галину Миколаївну
Ткач Людмилу Іванівну
Харик Вероніку Пантелеївну
Штефаніцу Зірку Іванівну
Штефуряк Аспазію Іллівну

Із 50-річчям:
Ксьондза Сергія Володимировича
Лучака Миколу Миколайовича
Лучика Миколу Дмитровича
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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