2

Липень – серпень 2012

Чернівецький і Грацький університети
стали партнерами
На Буковину з робочим візитом прибули колишній
ректор, а нині декан гуманітарного факультету університету міста Грац (Австрія) Гельмут Конрад і
начальник міжнародного відділу цього навчального
закладу Сабіне Пендль.

Фото Світлани Телешман
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вдосконалення убезпечило частину
абітурієнтів від повторних черг і полегшило роботу екзаменаторів.
Усього приймальна комісія зареєструвала майже 20 тисяч заяв. Зокрема близько тисячі – в електронній
формі. Це значно більше, ніж 2011-го.
Для таких абітурієнтів продовжили
Три хвилі зарахування на бюджет давно вляглися. Минула й пора укладання терміни подачі паперових докуменугод про платне навчання. Море, лискуче і тепле, майже забуло літні шторми. тів. Ті з них, що мали намір навчатися
за держзамовленням, могли сформувати папки до 10 серпня. Прихильники традиційної форми подачі –
лише до 1 серпня.
На сайті ЧНУ щодня оновлювали
інформацію про надходження оригіналів. Списки рекомендованих до зарахування і зарахованих на держзамовлення оперативно розміщували й
на стендах у дворі резиденції. Упродовж вступної кампанії працювала
телефонна "гаряча лінія".
"Бувало, хтось подасть електронну
заяву, а вже за півгодини телефонує
нам: мовляв, чому на сайті досі не відобразили цю подію? – розповідає
Тарас Звоздецький. – Запитували також про терміни подачі документів, їх
перелік, кількість місць держзамовлення на ту чи іншу спеціальність,
сертифікати ЗНО. Часом навіть просили оцінити шанси на вступ".
Найбільше абітурієнтів прагне
бути економістами. Про це свідчать
2432 заяви на вступ до економфаку.
ступна кампанія – 2012 мала кілька вагомих від- Друга сходинка в рейтингу належить факультету педагогіки,
мінностей від минулорічної. По-перше, Міністер- психології та соціальної роботи (2368 заяв), на третій –
ство освіти і науки, молоді та спорту України підняло про- геофак (2266), четверту посів ін’яз (2233), а п’яту – юрихідний бал тестів з профільного предмета зі 124 до 140. дичний факультет (1735).
У ЧНУ також відбувся набір за новими спеціальностяПо-друге, всі заяви абітурієнтів реєструвалися у Єдиній
ми: на І курс – "Видавнича справа і редагування" (філолодержавній електронній базі з питань освіти.
"ЄДЕБО почала функціонувати повноцінно, – говорить гічний факультет), "Міжнародні відносини" (факультет ісвідповідальний секретар приймальної комісії Чернівець- торії, політології та міжнародних відносин), "Соціальна
кого університету Тарас Звоздецький. – Якщо минулого робота" (факультет педагогіки, психології та соціальної
року ми в кінці робочого дня надсилали до бази тільки роботи), "Економічна теорія" (економічний факультет),
інформацію про першокурсників денної форми навчання, то "Архітектура" (кафедра будівництва і архітектури), на V –
цього – йшлося про занесення всіх заяв у режимі онлайн. "Фітнес та рекреація" (факультет фізичної культури та
Однак упродовж кількох тижнів вступної кампанії система здоров’я людини), "Технології електронних мультимедійне працювала. Налагодити зв’язок вдавалося лише вве- них видань" (інженерно-технічний факультет), "Практична
психологія" (факультет педагогіки, психології та соціальчері або ж уночі.
Часто заяви поверталися. Справа в тому, що база ав- ної роботи).
Серед охочих здобути вищу освіту в Чернівецькому
томатично перевіряє паспортні дані, дані атестата й сертифіката. Якщо знаходить невідповідності, не приймає. університеті – чимало людей старшого віку. Так, на фаТож кожну заяву, що не пройшла контроль, треба було до- культеті образотворчого і декоративно-прикладного мисопрацювати, попередньо з’ясувавши причину повернен- тецтва заочно навчатиметься 49-річна студентка, а на
денній формі факультету історії, політології та міжнародня. Це громіздка й напружена робота для програмістів".
Ще одна особливість нинішньої вступної кампанії – од- них відносин – 38-річний студент.
Світлана ТЕЛЕШМАН
ночасний набір на денну й заочну форми. Таке технічне
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Н

априкінці липня представники іноземної делегації побували на офіційній зустрічі за участю колег
із Чернівецького університету: ректора Степана Мельничука, проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Юрія Лопатинського і начальника відділу
міжнародних зв’язків Сергія Луканюка. Сторони підписали двосторонню рамкову угоду про співпрацю між ВНЗ.
До слова, університети мають історичні точки перетину.
Йдеться про видатних науковців, що свого часу працювали
і у Граці, і в Чернівцях – засновника криміналістики, юриста Ганса Гроса та економіста Йозефа Алоїза Шумпетера.
Отже, очевидно, що новоспечені партнери мають на меті
якнайжвавіше контактувати в юридичній та економічній
сферах. Понад те, можливе налагодження зв’язків у царині германістики, славістики, історії та літературознавства.
Цілком доречно програма перебування австрійської
делегації на Буковині передбачала відвідини юридичного,
економічного, філологічного факультетів, факультету історії, політології та міжнародних відносин, іноземних мов,
а також Центру німецькомовних студій "Gedankendach" ЧНУ.
Нещодавно про свою готовність долучитися до співпраці
Чернівецького та Грацького університетів заявив університет
міста Бонн, ще один заклад, історія якого пов’язана з іменем
Й. Шумпетера. Боннський ВНЗ зацікавлений у розробці
спільних грантових проектів. Поки що вони – на стадії ідеї.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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Біля витоків співпраці
з Туреччиною

кий університет підписав угоду про
співпрацю.
Вивчення турецької мови, на думку ректора Степана Мельничука, розширить
тематичний діапазон досліджень молодих
науковців (до прикладу, дослідження з
історії українсько-турецьких зв’язків

ALMA MATER

Море хвилюється раз…

Особливості вступної кампанії – 2012

Фото Романа Пазюка
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Генеральне консульство Республіки Туреччина в місті Одеса сприятиме
розвитку українсько-турецьких взаємин на базі Чернівецького університету.

П

ро це 24 липня на зустрічі з
керівництвом ЧНУ мовив віцеконсул Меліх Демірташ. Якщо сторони
дійдуть згоди, до Чернівців для читання курсу лекцій завітає викладач із
Туреччини. Це закріпить досвід, роз-

початий минулої осені. Нагадаємо,
що впродовж листопада 2011-го група
наших аспірантів та викладачів відвідувала заняття лекторки з університету міста Сакар’я, поки що єдиного
турецького ВНЗ, з яким Чернівець-

завдяки можливості працювати з турецькими джерелами) та сприятиме працевлаштуванню випускників у туристичних
агенціях, турецьких компаніях тощо.
По налагодженні тісніших контактів
можливе створення Центру турецьких студій ЧНУ.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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айт facenews.ua запропонував список найоригінальніших з точки зору архітектури університетів світу.
У топ-5 потрапив ЧНУ, центральний корпус якого належить до списку Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО. Визнання здобули також
Масачусетський технологічний інститут (США), Наньянгський технологічний університет (Сингапур), Університет Нотінгема (Велика Британія) й
Університет Рангсит (Бангкок, Таїланд).
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о рейтингу 100 кращих
науковців України з фізичних та технічних наук увійшли
Олег Ангельський – професор,
декан інженерно-технічного факультету (14-те місце: кількість
публікацій у Scopus – 171, кількість
цитувань у Scopus – 686, h-індекс –
19) та Олександр Ушенко – професор, проректор з наукової роботи
(37-ме місце: кількість публікацій у
Scopus – 124, кількість цитувань у
Scopus – 622, h-індекс – 16).

Перші в рейтингах
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таном на 27 липня до наукометричної бази даних Scopus
увійшли 104 вищі навчальні заклади
України, що на 7 більше, ніж у квітні
нинішнього року. В топ-двадцятці –
наш університет, який за два місяці
піднявся з 8 на 7 рейтингове місце.

Д
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Не заростає стежка до Буковинського Соловія

З

цієї нагоди на малій батьківщині Буковинського Соловія, у селищі Путила, відбулося літературно-мистецьке свято "Шовкова косиця".
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У Чернівцях до підніжжя пам’ятника письменнику лягли
квіти від представників влади, освітян, культурних і громадських діячів краю. До вшанування пам’яті про Ю. Федьковича традиційно долучилися науковці Чернівецького університету: проректор з науково-педагогічної роботи з
питань навчально-виховного процесу Тамара Марусик,
проректор з наукової роботи Олександр Ушенко, декан філологічного факультету Борис Бунчук, заступник
декана з навчально-методичної роботи філологічного факультету Олександр Попович та завідувач кафедри української літератури Володимир Антофійчук.
"Щоразу, коли ми йдемо на поклін до таких особистостей, як Юрій Федькович, маємо нагоду вивірити власну позицію і з допомогою таких велетнів духу
шукати відповіді на ті питання, які ставить перед нами
час, – зазначає Володимир Антофійчук. – Ми говоримо про Юрія Федьковича, що це Буковинський Кобзар, Буковинський Соловій. Але з таким визначенням
можна погодитися лише почасти, коли брати до уваги, що він народився у нашому краї і що безмежно
той край любив. Бо це письменник не тільки локального значення, це письменник загальнонаціонального штибу, письменник, можна сказати, загальноєвропейського рівня!"
У день народження Буковинського Соловія на
кладовищі по вулиці Зеленій відслужили панахиду за
упокій його душі, а в Чернівецькому літературно-меморіальному музеї Юрія Федьковича – провели літературно-мистецьке дійство "Я люблю мою Русь-Україну".
Світлана ТЕЛЕШМАН
Фото Романа Пазюка

8 серпня виповнилося 178 років від дня народження письменника і громадського діяча, великого
патріота України Юрія Федьковича.

ІНТЕРВ’Ю

Леонід Підкамінь:

“Погані люди у волейбол не грають”
Викладач ІТФ – “бронзовий” призер Чемпіонату світу

– Леоніде Йосиповичу, чому во
лейбол?
– Тому що це інтелігентна гра,
така, що змушує думати. Вона наснажує здоров’ям, дає можливість побувати в різних містах, дарує нові знайомства. Це свято в моєму житті.
Надзвичайно ціную наш колектив.
Якщо в хокей не грають боягузи, то у

волейбол – погані люди! (усміхається. – С.Т.).
– А хто грає?
– Серед нас є так звані корифеї
спорту – старший викладач кафедри
фізичного виховання для гуманітарних факультетів ЧНУ Петро Раца, перший майстер спорту Буковини, семиразовий чемпіон Радянського Союзу

Фото з архіву Л. Підкаменя

Сьогодні вівторок, день тренування. Пообіддя глибшає, і глибшає передчуття свята в очах мого співрозмовника. Радісно-схвильований, бадьорий, він уже внутрішньо налаштований на гру у волейбол. Але до
того, як і домовлялися, – партія-друга у спогади і мрії. Звісно, ті, що
стосуються волейболу.
Ось вона, спортивна біографія – у медалях і на світлинах: "Це міжнародний турнір у Новодністровську, присвячений найкращому гравцю
всіх часів і народів Георгію Мондзолевському, турнір пам’яті професора
ЧНУ Григорія Грушки, турнір до мого 60-ліття, Кубок України в Гурзуфі,
Чемпіонат світу у Фінляндії, а це… Важко пригадати. Треба підписувати
фото". Треба, бо їх чимало, як і здобутків.
Зі своїх 70 років (виповнилося 29 квітня) доцент кафедри оптики і
спектроскопії інженерно-технічного факультету Чернівецького університету Леонід Підкамінь понад півстоліття присвятив волейболові.
І має намір продовжувати в тому ж дусі.

в складі збірної України спортивного
товариства "Колос", суддя національної категорії, начальник волейбольної
команди української Суперліги "Будівельник – Буковина", та Серафим Синіцький, двічі чемпіон і двічі призер
Всесвітніх ветеранських ігор (аналог
Олімпійських ігор для спортсменів
старшого віку: жінок – починаючи з
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35, чоловіків – із 40 років. – С.Т.), що
має два золота, срібло і бронзу Чемпіонатів світу серед ветеранів, тренер
"будівельників".
Саме Серафим Михайлович у
2002 році сформував команду "шістдесятників" (категорія "60+") для участі
в Кубку й Чемпіонаті України з ветеранського волейболу. З тих пір щороку
їздимо на змагання: Гурзуф, Львів,
Червоноград…
– І привозите "сувеніри" з бла
городних металів?
– "Срібло" Кубку України (2002 –
2004, 2008, 2009 рр.), "бронзу" (2005 р.)
та "срібло" (2009 р.) Всеукраїнських
спортивних ігор, "срібло" (2006, 2009 рр.)
і "бронзу" (2008, 2009, 2012 рр.) Міжнародних турнірів.
– Яка в них передісторія?
– 1956 рік, Городенківська СШ № 1.
Високий і худий, здоров’я для заняття
силовими видами спорту не мав, тож
полюбляв грати у волейбол і гандбол.
Перша перемога – ІІІ місце серед школярів Станіславської області 1958 ро
ку. В 1964-му – чемпіон Хмельницької
області у складі збірної команди Шепетівського гарнізону, ще за два роки –
призер чемпіонату ПрикВО у складі
команди Рівненської Армії, 1967-го –
чемпіон Чернівецької області у складі
команди "Буревісник".
Свого часу грав за збірну команду
Городенківського району, збірну команду ЧДУ. З 1970 року й понині –
член збірної команди викладачів Чернівецького університету з волейболу.
Як бачите, на жаль, спортивної
школи не закінчував, тож базової волейбольної підготовки, що залишається на все життя, не маю.
– Однак маєте переможний спор
тивний досвід. Гадаю, такі здобутки
не залишаються непоміченими?
– Із 2002 року – кандидат у майстри спорту України. У 2010-му присвоїли звання "Почесний ветеран волейболу України". Ця відзнака дуже дорога
мені. Дорожча, напевно, лише медаль
із цьогорічного Чемпіонату світу.
– Як вибороти місце у збірній
України?
– У березні в рамках Міжнародного
турніру з волейболу у Львові відбулася відбіркова гра. 22 травня 8 із 12
претендентів вирушили до Тампере
(Фінляндія) у складі збірної. До команди, крім мене, увійшло троє спортсменів із Києва, по одному – з Черкас,
Донецька, Полтави та Львова.
– Поділіться враженнями від кра
їни лісів і озер.
– На жаль, маю їх лише від змагань. Через напружений графік ігор
Фінляндію так і не побачив. Увесь час
проводили в залі. Щодня впродовж
25 – 27 травня – по 8 – 10 партій, уявляєте? Це виснажливо для 70-річних.
– Звичайне тренування дуже
поступається?
– У Чернівцях граю тричі на тиждень: у вівторок, четвер та в неділю
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зранку. Взимку орендуємо зал на цегельному заводі, влітку – майданчик
біля стадіону "Буковина". Одне тренування – це 3-4 партії.
Організатори Чемпіонату світу збільшили навантаження на спортсменів,
скоротивши кількість ігрових днів із
5-ти до 3-ох з половиною. Напевно,
це пов’язано з фінансовими витратами на оренду залу, де відбувалися
змагання. Він справді величезний! За
якісь 4-5 годин тут, просто перед нашими очима, "виросло" 27 волейбольних майданчиків (кожен – площею 81 м²2).
Під ногами було синтетичне покриття: падати м’яко, тільки шкіра пече.
От на цих майданчиках ми без кінця воювали і воювали…
– Поки не завоювали "бронзу".
– Поступилися тільки Естонії та
Фінляндії.
– Суддівство було справедли
вим?

він розміщений. Після перемоги перед черговою грою не можна голитися та прати форму. Буває, щастить
день, другий, третій поспіль, то форму вже й до рук не взяти (усміхається. – С. Т.).
– Які шанси у ветеранського во
лейболу в нашому університеті?
– Він живе завдяки зусиллям згадуваних Серафима Синіцького та Петра
Раци, завідувача кафедри математичного аналізу професора Володимира
Маслюченка, завідувача кафедри диференціальних рівнянь професора Івана Пукальського, професора кафедри
фізики твердого тіла Сергія Новікова, доцента кафедри електроніки і енергетики Яреми Радевича, начальника
відділу технічних засобів навчання
Івана Снігура.
Однак із часом помічаю, як наша
спільна справа потихеньку згасає. Таке
враження, що старше покоління віді-

– Так, претензій жодних. Я тих суддів – 18 – 20-річних випускників спортивних шкіл Фінляндії – називав дітьми. Вони поки що щирі. Правда,
потрапляли у складні ситуації. Часом
одна команда кричить "поле!", інша –
"аут!", а воно стоїть, бідне, й не знає,
що робити.
У нашій грі з фінами теж було чимало спірного. Судді – молодій дівчині – так хотілося допомогти своїм
землякам, але червоніла й робила, як
належить, по справедливості.
– Не те що на Олімпіаді в Лон
доні.
– І не кажіть! Страшно було дивитися.
– Ви, мабуть, не тільки гравець,
а й уболівальник?
– Аякже. Причому вважаю, що
вболівати набагато важче ніж грати.
Часом дивлюся футбол, але вболіваю
виключно за волейбол.
– У волейболістів є якісь забо
бони?
– Треба завжди обирати той майданчик, на якому раніше вигравав.
Немає значення, за чи проти сонця

йде, і з ним відійде в небуття ветеранський волейбол. Молодь не дуже зацікавлена в протилежному.
– З чим це пов’язано?
– Потребуємо більше моральної підтримки ректорату і профкому ЧНУ,
хоча щиро вдячні їм за фінансове
сприяння в організації та проведенні
спортивних заходів. Погодьтеся, що
університет повинні знати не тільки
за науковими здобутками.
– Наступний Чемпіонат світу з ве
теранського волейболу в Італії відбу
деться за участю Леоніда Підкаменя?
– Дуже на це сподіваюся. Проте
треба буде добре попрацювати, аби
потрапити до збірної: якраз "підростає" кілька сильних конкурентів.
– Що наразі?
– Посилено тренуюся до Кубку України в Гурзуфі. Водночас беру участь у
підготовці заходів з нагоди 50-річного ювілею рідної кафедри, який святкуватимемо 10 вересня.
– Дякую за розмову і бажаю
"золотих" звершень!

Фото з архіву Л. Підкаменя
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Розмовляла Світлана ТЕЛЕШМАН
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МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

Краків і Татри, наука і нові друзі
Поїздки завжди дарують нові враження і емоції. Воно й зрозуміло, оскільки
з’являється можливість побачити нові місця та міста, пам’ятки природи і архітектури. Та найголовніше, коли такі зустрічі приносять знайомства з новими людьми. Іноді навіть здається, що це якийсь особливий дарунок долі, бо за короткий проміжок часу отримуєш так багато вражень!

О

т і нам, хімфаківським студентам, завдяки університетському відділу з міжнародних зв’язків та
за підтримки рідного деканату випала
можливість відвідати королівський Краків, чарівні Татри і водночас почаклувати
у хімічних лабораторіях політехніки.
...Кордон зустрів величезними чергами. Але, сповнені ентузіазму, ми
вдихнули на повні груди "закордонне" повітря та вирушили далі. П’ять
годин прекрасними польськими дорогами і – ось він, Краків! Дорога до
гуртожитку разом із друзями, що раніше гостювали на нашому факультеті,
видалася веселою: мали про що поговорити. Польська мова не стала бар’є
ром, оскільки допомагав перекладач
Гджегош. До речі, його коріння – на
українській землі. Утім, при повільному темпі спілкування ми й самі розуміли майже всі слова, так що наговорилися на славу. Гуртожиток "Бальон"
став для нас домівкою на 10 днів.
Другий день у легендарному європейському місті розпочався із поїздки
до Краківської політехніки ім. Тадеуша Костюшка. Добиралися міським

Фото з архіву Світлани Совінської

транспортом. На вулицях немає таких
звичних для українця "маршруток-душогубок", натомість курсують нові великі автобуси і трамваї, причому доволі інтенсивно та чітко за розкладом.
Проте і задоволення проїзду в такому
цивілізованому транспорті вартує недешево – приблизно 6,5 гривень.
Окрім того, в місті розвинутий велосипедний транспорт. Тож чи не на
всіх вулицях є доріжки для велосипедів та спеціальні світлофори для
"роверистів".
А ось і Краківський політехнічний
університет, один із найкращих ВНЗ
Польщі. Нашою міжнародною співпрацею щиро опікувався професор Стефан Курик. Вразили лабораторії закладу, де поруч із сучасною апаратурною
технікою та інформативним забезпеченням вирує творчість студентів, панують чудові студентсько-викладацькі взаємини, де є все необхідне для
втілення "хімічних задумів". Однак не
будемо переобтяжувати читача хімією, а розкажемо ліпше про культурну
програму, яку, без перебільшення,
можна назвати казкою.

Якось наш шлях пролягав через
Флоріанську вулицю, одне з найулюбленіших місць усіх творчих особистостей Кракова. Тут на огляд і для
продажу в декілька рядів виставлені
картини краківських художників, де
зображені архітектурні об’єкти міста.
Неподалік працює маленьке кафе,
яке також відоме своїми полотнами.
Правда, їх поява незвичайна: колись
хазяїн закладу пропонував бідним художникам залишити "плату" за випиту каву просто на стінах будівлі. Розписи цих митців прославили затишну
кав’ярню.
Вуличка виводить на головну площу Кракова, найбільшу в Європі й багату на символи міста. Йдеться перед
усім про Маріїнський костьол – дуже
високий і знаменитий двома своїми
вежами, виконаними в різних архітектурних стилях. Безліч невеличких крамничок вражають блиском кришталю і
різноманітностю товару. Площу на
фоні готичного костелу прикрашають
незліченні зграї голубів. А ми запрошуємо до кадру парасольки кав’ярень
та кінні екіпажі.
Наступний у списку об’єктів для
пізнання – королівський замок Вавель.
Це цілий музейний комплекс із виставковими експозиціями: королівські
покої, скарбниця корони та зброярня,
мистецтво сходу, печера дракона, Краківський кафедральний собор. При
вході лунають народні та класичні мелодії у виконанні вуличних музикантів, зодягнених у національні строї.
Ми пройшли біля пам’ятника Тадеушеві Костюшку через королівські
ворота до Кафедрального собору святих Станіслава і Вацлава, королівської
гробниці. У давнину тут коронували
перших осіб Польщі.
Спустившись гвинтовими сходами "із небес" у печеру, зустрічаємо
Дракона – символ Кракова, який
кожні три хвилини випускає вогонь зі
своєї пащі. Тепер милуємося замком
з боку ріки. Вавель гріється у помаранчевих променях низького сонця, а
під його могутніми стінами на набережній Вісли відпочивають: хто ходить, хто їздить на роликах і велосипедах, а хто – просто сидить на траві.
Місто з першого погляду вражає
ідеальною чистотою, впорядкованістю
і архітектурою. Дорогою оглядаємо
бастіон Барбакан, торгові ряди Сукенніци, костели святих Петра і Павла,
святої Анни, Піярів. Навкруги квітнуть
клумби, майорять різнокольорові пра-
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порці... Іноді складається враження,
що ти – у Середньовіччі.
У католицькому монастирі Ясна Гора,
що нагадує Києво-Печерську лавру,
ми мали можливість побачити величну святиню – ікону Божої Матері. Піднявшись на дзвіницю, оглянули найбільший дзвін Польщі – Сигизмунд та
помилувалися краєвидами з висоти
пташиного польоту.
Море емоцій залишилося від споглядання гір. Татри – єдині польські
гори, схожі на Альпи. Щоб гідно оцінити
їхню чарівність, не обов’язково підкорювати вершини. Досить прогулянки
однією з долин гірської системи.
Найбільше озеро в Татрах Морське
Око лежить на висоті 1393 м над рів-
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нем моря. Саме тут ми побачили декілька рослин, які нерозривно пов’язані
з природою цих гір: невеликий едельвейс і безстебельник оман, фіолетові
крокуси. Навколо – вікові кедри.
Копець Костюшки – один із чотирьох краківських курганів, насипаних
на честь національних героїв. Його висота – близько 330 м. Це чергове місце,
що дарує чудову панораму Кракова.
Запам’яталися відвідини найбільшого в Польщі аквапарку. Зовні він чимось нагадує Льодовий палац, тільки от
різноколірні спіралі труб, що видніються зовні, видають його "водне" призначення. Кілька годин у аквапарку подарували букет емоцій! Для студентів там
такі знижки, що хоч кожен день плавай

досхочу. Адреналін аж зашкалює, коли
летиш по трубах-спіралях із висоти
п’яти-семиповерхового будинку, причому з численними віражами. Гра у водний волейбол, чотири типи саун, стінка
для альпінізму – одним словом, краса!
Таким є Краків, місто, де сучасність
не намагається сперечатися з історією, а на відстані двох трамвайних зупинок мешкають XXI та XVI століття.
Таким є Краків, де красу Бароко підкреслює Ренесанс, але найбільшою
окрасою є щирі і доброзичливі люди.
Нехімічні враження від імені
хімфаківської родини
про королівську подорож оповіли
Світлана СОВІНСЬКА та
Світлана МАЛЕНЬКА

ПРАКТИКИ

Чернівецькі археологи в Польщі

VI Międzynarodowy obóz archeologiczny Stare Miasto 2012
Літній археологічний сезон – у повному розпалі.
По всьому світу археологи проводять дослідження,
шукаючи та розгадуючи таємниці історії і водночас
відкриваючи нові сторінки минувшини.

Фото з архіву Віталія Калініченко
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Липень – серпень 2012

Липень – серпень 2012

С

хідна Європа, багата на археологічні пам’ятки, не
є винятком. Це ще не до кінця прочитана сторінка
з археологічної, а отже й ретроспективної точок зору.
Кожного року тут проводять численні археологічні експедиції, серед яких на значну увагу заслуговує міжнародна
археологічна експедиція у м. Конін (Польща).
Уже шостий рік поспіль вона збирає багатьох студентів
(археологів та істориків), професійних археологів, викладачів і просто волонтерів з Польщі, України, Росії, Білорусі. З 4 по 21 серпня нинішнього року в цій експедиції взяли
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участь і чернівецькі студенти-археологи ІІІ – V курсів, активні
учасники археологічного гуртка "Antiqua": Віталій Калініченко,
Микола Попович, Владислав Войцицький, Тарас Пятничук
та Мар’яна Чобанюк. Їх науковим керівником був завідувач
кафедри етнології, античної та середньовічної історії Сергій
Пивоваров. Мета поїздки налагодження контактів та професійних зв’язків із зарубіжними археологами, передусім –
працівниками міста Коніна – побратима Чернівців, обмін
досвідом, набутим під час археологічних досліджень, вивчення закордонної методики археологічних досліджень і,
звісно, поглиблення знань з археології, історії та культури Польщі.
Говорячи про археологічні розкопки, варто зазначити,
що все відбувалося на належному рівні, згідно з останніми
методиками досліджень. І це одразу привернуло увагу. Окрім
того, поруч зі студентами працювали й викладачі, які пояснювали, допомагали, а декого навіть навчали методики
археологічних досліджень. Розкопки проводили в одному
з районів Коніна – Старому Місті, де колись, у ХІІІ – ХV ст.,
був старий Конін. Там і довелося працювати. Знахідки не
змусили довго чекати на себе. Археологи відшукали значну кількість керамічного матеріалу, монети, а згодом натрапили на справжній сюрприз – криницю ХІV-ХV ст. Її
частково викопали, законсервувавши подальшу роботу
до наступного року.
Але розкопками археологічна експедиція не обмежилася. На чернівецьких дослідників чекали екскурсії визначними містами Польщі, пам’ятними місцями та музеями. Так,
вони побували в одному з найдавніших міст Польщі – Познані. Відвідали центральний археологічний музей, францисканський костел, університет імені Адама Міцкевича, а також
серце міста – Ратушу, на якій щодня рівно о 12-ій відбувається процесія, а польські улани віддають честь Познані.
Найбільшу увагу привернув археологічний музей, обладнаний за останніми європейськими новинками, де є
чимало знайдених під час досліджень відомих археологічних пам’яток. Надзвичайно зацікавив зал єгипетської історії. Окрім археологічного музею, чернівчани завітали до
Центру археологічної реконструкції Познані, в якому законсервований середньовічний вал стародавнього міста.
Також відвідали музеї Коніна, зокрема археологічний,
побачили величні архітектурні шедеври міста: лютеранський костел початку ХІХ ст., міську ратушу, дорожній знак,
найдавніший пам’ятник міста, датований ХІІ ст.
Чудовою видалася екскурсія до одного з передмість
Коніна – Жихліна, який був католицькою парафією, а також

Фото з архіву Віталія Калініченко

Солоне, пекельне й екстремальне
щастя по-закарпатськи

Фото з архіву Віри Фостій

"Мамо, я така щаслива, така щаслива, що навіть не можу пояснити
чому!" – голос у слухавці переливається всіма кольорами веселки. По той
бік проводу пояснень не вимагають. Розповіді можна зоставити на потім,
коли час упорядкує емоції, а поки що важливо єдине: відпочинок удався,
практика вдалася, літо вдалося!

П

о закінченні І й ІІ курсів студенти спеціальності "Туризм"
відбувають туристично-краєзнавчу прак-

тику. Вона триває близько трьох тижнів та передбачає три етапи: підготовчий (складання маршруту, закупівля

невибагливе, зате ситне: різноманітні
супи, борщі, каші, печена і смажена
картопля, макарони, салати. А якось
навіть приготували справжній гуцульський банош із овечої бринзи зі шкварками: смакота!

Шенборнів, де з 1946 року розміщений санаторій "Карпати". Особливість
будівлі – у її зв’язку з календарно-обрядовим циклом: тут є 365 вікон (кількість днів у році), 52 димоходи (кількість тижнів у році), 12 входів (кількість

Найбільше часу присвятили відвідинам Ужгорода. Після чотиригодинної
екскурсії з професійним гідом просто
насолоджувалися колоритом міста.
Гуляли найдовшою в Європі Липовою
алеєю (2, 2 км), що простягається
вздовж річки Уж, пригощалися місцевою кавою та морозивом, купували
сувеніри, фотографувалися.
"В Ужгороді неможливо заблукати, – говорить Віра Фостій. Куди б ти
не йшов, опинишся в центрі. Головна
вулиця міста подібна до нашої Кобилянської. Тут багато магазинів, кав’ярень і чайних, не схожих одна на одну.
Увечері весь берег Ужа сяє від їхніх
вогнів. Це неповторна картина!"
З-поміж закарпатських замків глибоке враження справив палац графів

місяців у році) тощо. Ще одна родзинка
володінь аристократичного німецькоавстрійського роду – озеро у формі
Австро-Угорської імперії.
У селі Невицьке геофаківці заночували в чотиризірковому готелі "Камелот", де часто зупиняються зірки естради. Більшість студентів досі не бували в
готелях такого високого рівня, хтось –
уперше побачив, як заповнюють бланк
бронювання номерів. Словом, ця подія
стала своєрідним відкриттям для туризмознавців-початківців і посприяла набуттю професійного досвіду.
До Невицького замку нинішнього
року не піднімалися, споглядали здаля. Як стверджують керівники практики, він ефектний лише вночі. До руїн
веде лісова дорога, прикрашена світ-
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вотчиною родини Броніковських. Серед тутешніх пам’яток –
костел 1822 р., дзвіниця 1788 р., цвинтар, родинний мавзолей, палац Броніковських, у якому колись гостював композитор Ф. Шопен. Студенти та викладачі відвідали й околиці
Жихліна, замок та церкву.
Із радістю поїхали на екскурсію до одного з найвідоміших городищ лужицької культури у світі. Воно відоме під
назвою Біскупінське городище і є скансеном. Завдяки клімату та достатній вологості на цій території збереглися
залишки дерев’яних риштувань і вали. Точно реконструйовано будівлі минулих епох.
Студенти відвідали знаменитий Санктуаріум Божої Матері Ліхенської, що в Ліхені. Це конгломерат католицьких
святинь, а також релігійний парк, який щороку відвідують
близько мільйона туристів.
Насамкінець подалися до Варшави. Зокрема побували в музеї війська польського чи військової історії Польщі.
Там зберігаються рідкісні види зброї, обмундирування від
найдавніших часів до наших днів. Запам’яталися зали середньовічного озброєння Польщі та озброєння стародавнього Сходу.
Ця поїздка посприяла набуттю досвіду та налагодженню професійних контактів, як і належить подібним заходам.
15 серпня студенти весело й цікаво відсвяткували День археолога. Наступного року мають намір відкрити для себе
ще щось нове в галузі археології.
Віталій КАЛІНІЧЕНКО,
студент факультету історії, політології
та міжнародних відносин
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інвентарю, організація проживання, харчування, екскурсійної програми), польовий (практичне вивчення туристичної сфери обраного регіону) і звітний (захист індивідуальних науководослідних робіт).
Уже кілька років поспіль керівники
практики віддають перевагу мальовничому Закарпаттю. Кажуть, там справді
є що побачити. Здавалось би, вивчений напам’ять маршрут щоразу обростає новими об’єктами і знову й
знову вражає.
Нинішнього літа юні географи вивчали туристичну сферу Закарпатської
області під керівництвом асистентів
кафедри географії та менеджменту
туризму Ірини Бойко і Віри Фостій.
Мандрівка видалася надзвичайно насиченою. Усього за тиждень практиканти встигли помилуватися краєвидами курорту "Буковель", зійти на
Говерлу, покупатися в солоному Солотвино, почути історії палацу Шенборнів та
Мукачівського замку, посплавлятися
на байдарках Тисою, спробувати запашної ужгородської кави, оцінити
розкіш чотиризіркового готелю села
Невицьке, а в селищі Лумшори – випробувати на собі лікувальні властивості сірководневої води.
Звісно, не обійшлося без традиційних туристичних принад: ночівлі в
палатках, приготування їжі на багатті,
пісень і жартів просто зоряного неба.
Свіже повітря якнайкраще вплинуло
на самопочуття й апетит молоді. Меню
складали і втілювали залюбки. Нехай
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лячками, ніби ліхтариками. За легендою, цариця, що колись жила в цьому
замку, вбивала немовлят, аби омолодитися. Кажуть, її дух досі витає в лісі,
а світлячки – то душі невинних дітей.
Буває, студенти не на жарт переймаються розповіддю, та й темрява стимулює уяву. Тоді починаються справжні веселощі!
Купатися в чанах у селищі Лумшори
зголосилися всі, адже сірководневі
ванни надзвичайно корисні для організму. Але не всі знали, на що підписуються. Пізніше студенти напівжартома запитували наставників, за які такі
провини їх запроторили в пекло.
"Ця радість дуже схожа на пекло, –
розповідає Віра Фостій. – Тепер я точно
знаю, як воно виглядає. Ми сиділи у
великих, повних сірководневої води
казанках, під якими горіло багаття.
Температура сягала 50 градусів із плюсом. Для контрасту купалися у холодній гірській ріці, яка тече поблизу".
Однак і це ще не був екстрим.
Адреналін відчули, коли сплавлялися
на байдарках Тисою. Упродовж перших п’яти хвилин було страшно, тоді –
цікаво, ще за якийсь час – нуднувато,
а потім почалася гроза… Байдуже,
що в рятувальних жилетах і з інструкторами, відчуття – не передати словами! Змокли до нитки, втомилися, а
втіхи – через край.
Це ж стане кульмінацією їхніх спогадів. Це або щось інше. Головне, що
є з чого вибирати. А наступного року
візьмуться поповнювати враження:
частина студентів знову відправиться
на туристично-краєзнавчу практику, а
на майбутніх третьокурсників чекає
виробнича.
Світлана ТЕЛЕШМАН

ФЕСТИВАЛЬ

Є така республіка… Студентська

10 липня завершився регіональний етап мультифестивалю "Студентська республіка".

Фото Романа Пазюка
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У

продовж трьох спекотних днів студенти із семи
вищих навчальних закладів Буковини створювали
місто своєї мрії. Розпочалося все з будівництва житловокомунального комплексу, адже дах над головою потрібен
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кожному. Республіканські гастарбайтери довго метикували
над складною конструкцією наметів, майстрували дерев’яні
столи і лави, копали ями для вогнища, словом, демонстрували свої здібності виживати в умовах дикої природи.
На щастя, юні "робінзони" могли будь-якої миті заховатися від палючого сонця під кронами могутніх дерев та поніжитися на хвилях місцевого озера.
Коли ж нарешті наметове містечко довели до ладу,
взялися до легітимізації перших поселенців. Щоб уникнути несанкціонованого проникнення на територію студентського фестивалю, ввели паспортний контроль. Представники магістрату невтомно трудилися над створенням
і виданням понад 400 посвідчень особи. Довжелезні черги
до паспортного столу зникли аж увечері. Виснажені студенти прямували до своїх домівок із мріями про довгоочікуваний відпочинок, однак на заваді їм стали "наркобарони", котрі забажали побавитися у "Мафію". Інтелектуальна
гра тривала доволі довго, тож, не витримавши психологічного напруження, кілька учасників покинуло "поле бою".
Щоб "розрядити" мізки студреспубліканців, організатори подбали про активний відпочинок. Із початком ночі

Фото Романа Пазюка

Не менш цікавим видався другий день фестивалю. Команди-учасниці змагалися у турнірах з волейболу та футболу, інтелектуальній грі "Що? Де? Коли?", боролися за
перемогу в студентській битві та просто насолоджувалися
красою флори і фауни. За участь у субфестивалях, а також
за активну громадську роботу вони отримували відповідну зарплату "студриками" (саме так називається місцева
валюта). Ці кошти потрібні учасникам для того, аби заре
єструвати своїх кандидатів до Магістрату та на посаду
мера віртуального міста.
Як і в кожній передвиборній кампанії, не обійшлося без
криміналу. Кілька розбійників напали на головного банкіра
міста Михайла Мелещука і відібрали близько 200 студриків.
Однак мушу зауважити, що цей "злочин" скоєний у рамках
гри і насправді жодної загрози хлопцеві не спричинив.
Із заходом сонця всі зібралися біля сцени просто неба
в очікуванні справжньої феєрії краси, адже саме там відбувся один із найцікавіших конкурсів – "Міс і містер Студентської республіки 2012". Претендували на таке почесне
звання тринадцять дівчат і дев’ять хлопців. Вони щоразу
з’являлися перед глядачами в іншому вбранні: у вишуканих сукнях, екзотичних костюмах, спортивному одязі та
купальниках. А між виходами учасників присутніх розважали команда КВК "Тамара Костянтинівна" та Олександра
Александрюк, яка влаштувала грандіозне фаєр-шоу.

Раз по раз уболівальники вибухали шквалом оплесків
на підтримку своїх улюбленців… Журі не позаздриш: оби-

рати кращих серед рівних надзвичайно складно. І якщо
Містером студреспубліки більш-менш одностайно обрали Владислава Явного, то щодо кандидатури Першої леді
думки суддів розбігалися.
"Тут неможливо вибрати переможницю. Я ставлю всім
дівчатам "п’ятірки". Всіх треба нагородити", – зазначив
депутат обласної ради та голова журі Іван Семенюк. І все
ж судді віддали пальму першості Тетяні Алінбаєвій.
Після закінчення конкурсу відбулися довгоочікувані
вибори до Магістрату Студентської республіки. Незважаючи на хитрі спроби сфальсифікувати волевиявлення громадян та зірвати голосування, згуртована коаліція представників чотирьох команд (ЧНУ, БДФЕУ, Педагогічний
коледж ЧНУ і Чернівецький коледж дизайну та економіки)
впевнено виборола сім із десяти місць у Магістраті. Відсвяткувати обрання нової влади вирішили у вже перевірений спосіб – дискотекою!
Третього дня "Студентська республіка" потрапила під
"обстріл" засобів масової інформації. Територія табору
кишіла репортерами. Здавалося, що ніхто не зможе заховатися від вправних операторів, озброєних фото- та відео
камерами. Однак були й ті, хто залюбки хизувався перед
об’єктивами. Двоє відчайдухів навіть принесли живу козу,
Фото Романа Пазюка
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"Сонячну долину" накрила музика. Драйвова дискотека
від кращих ді-джеїв міста спровокувала справжній вибух
позитивних емоцій, котрі не вдалося приспати до четвертої години ранку.
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Університет відвідали
австрійські буковинці

19 липня у Червоній залі відбулася зустріч ректора ЧНУ з австрійськими вихідцями з Буковини.

Т

уристи приїхали на прохання посла України в Австрії Андрія Березного. Як розповів проректор
з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків
Юрій Лопатинський, поїздка є історично-туристичною. Це
також візит пам’яті, оскільки більшість гостей мають коріння тут, у Чернівцях.
Відвідини міста зініціював керівник парламентської
групи дружби "Україна-Австрія". Ця зустріч напівофіційна
і має високий дипломатичний рівень.
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аби лишень привернути до себе увагу і потрапити до випуску новин.
Поспілкуватися з командами та привітати новообраного мера Студентської республіки, яким цьогоріч став
заступник голови профспілки студентів ЧНУ Володимир
Палагнюк, приїхали й очільники нашого університету: ректор Степан Мельничук і проректор з науково-педагогічної
роботи з питань навчально-виховного процесу Тамара
Марусик.
"Я радий з того, що побачив сьогодні студентів у зовсім іншій, не робочій, обстановці, – звернувся до присутніх С. Мельничук після невеликої екскурсії. – Разом із вами
я на мить повернувся у молодість. Щиро бажаю, щоб вона
тривала якомога довше у вашому житті…".
Після урочистого нагородження кращих учасників
"Студреспубліки", незважаючи на дощ, відбулася третя,
остання, дискотека. Настрій присутніх змінювався – від
радості до ностальгії. Зароджувалось відчуття того, що
фестиваль закінчується. Завтра ж доведеться прощатися
із новими друзями та їхати додому.
Наприкінці серпня збірна команда Чернівецької області
представляла наш край на всеукраїнському етапі "Студентської республіки", який традиційно відбувся у Криму.
Роман ПАЗЮК

Спочатку для туристів провели екскурсію, а потім з
ними зустрівся ректор ЧНУ Степан Мельничук. Гості цікавились мовним питанням, його розвитком на Буковині.
Також хотіли дізнатися, які спеціальності найбільш популярні у нашому ВНЗ і чи легко знайти роботу випускникам.
Оксана БАЛАНЮК

ALMA MATER

Бібліотека – в історичному просторі
трьох епох
Науковій бібліотеці ЧНУ – 160

160-річний ювілей Наукової бібліотеки Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича – це знаменна подія в культурному
житті нашого міста й області.
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Фото з архіву автора
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озпочала свою роботу 29 вересня 1852 р. і була першою
крайовою бібліотекою на Буковині.
Розмістилася у невеличкому приміщенні по вул. Панській, 41, нині вул.
Ольги Кобилянської. З відкриттям університету 4 жовтня 1875 р. бібліотека
отримала статус університетської. Фонди перевезли до підвального приміщення на першому поверсі університетської будівлі (нині корпус № 1).
У своїй діяльності бібліотека керувалася типовими інструкціями та нормами, запровадженими для австрійських університетських книгозбірень.
У роки Першої світової війни обслуговування читачів у бібліотеці не
припинялося. Приєднання Буковини до складу Румунії у 1918 р. привело до змін щодо комплектування та
обслуговування читачів книгозбірні.
Фонди поповнювалися в основному
румуномовними джерелами. Згідно
із законом № 5089 від 27 листопада
1922 р. бібліотека отримувала безкоштовно по два примірники друкованої продукції всіх видавництв Румунії.
Крім того, надходило багато цінної
літератури з-за кордону, зокрема з
Франції, Італії, Німеччини, СРСР, надсилалися й видання Ліги Націй тощо.
Вперше працівниками бібліотеки стали жінки. Зі зростанням фондів виникла потреба в побудові приміщення
для книгозбірні. У 1936 році будівельна фірма А. Долінера розпочала його
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будівництво за проектом архітектора
Л. Сіліона. Постановою Раднаркому
УРСР від 13 серпня 1940 р., після
встановлення радянської влади на
Буковині, Румунський університет перейменовано на Чернівецький державний університет з українською
мовою навчання. З 1941 р. до серпня
1944 р. бібліотека не функціонувала.
В радянський період історії книгозбірня досягла значного збільшення
фондів. У 1956 р. вона отримала нову
адресу – спеціалізована будівля по
вул. Лесі Українки, 23. У грудні 1954 р.
розпочали часткове переміщення фонду з І корпусу університету (вул. Університетська, 28). Остаточне переселення бібліотеки – з червня по
листопад 1956 р.
Сьогодні НБ ЧНУ – потужний науковоосвітній центр. За обсягами фондів
вона є однією з найбільших на Буковині.
Її унікальними фондами, які налічують
2,6 мільйонів примірників, користувалися і користуються багато поколінь
студентів, викладачів університету, а
також наукові працівники дослідних
установ і ВНЗ м. Чернівці, інших наукових центрів України та закордону. У книгозбірні зберігається майже 70 тис. рідкісних і цінних видань. Щороку фонд
бібліотеки поповнює понад 21 тис. нових творів друку. Всі структурні підрозділи обслуговують більш ніж 39 тис. користувачів, видають понад 600 тис.
примірників документів, виконують 30

тис. бібліографічних довідок. Працюють 5 абонементів та 7 читальних залів
на 480 робочих місць.
У 2002 р. фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонд "Буковінензія" НБ ЧНУ визнано науковим
об’єктом, що становить національне
надбання (Розпорядження Кабінету
Міністрів України № 472-р від
19.09.2002 р.). Міністерство освіти і
науки України видало свідоцтво (№ 17,
серія МН від 14 січня 2009 р.) про внесення зазначених фондів до Державного реєстру наукових об’єктів, що
становлять національне надбання.
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України "Про внесення змін
до складу НМБК" від 21.08.2008 р.
№ 758 бібліотека виконує обов’язки
обласного методичного центру. За регіональною ознакою об’єднання належить до Львівської зони. Чернівецьке
обласне методичне об’єднання вищих навчальних закладів створене
для удосконалення методичного керівництва бібліотеками вищих закладів III-IV рівнів акредитації.
Робота обласного методичного
об’єднання спрямована на допомогу
книгозбірням вищих навчальних закладів:
сприяння розвитку та вдосконаленню
основних методів і форм бібліотечної
та бібліографічно-інформаційної діяльності; виявлення, вивчення, узагальнення та популяризацію передового досвіду роботи; координацію
роботи бібліотек ВНЗ та їх взаємодії з
бібліотеками інших систем і відомств;
організацію підвищення кваліфікації
бібліотечних працівників.
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У НБ ЧНУ впроваджують новації.
У 90-ті роки минулого століття тут
розпочалася автоматизація бібліотечних процесів. З лютого 2003 р. існує електронний каталог. Бібліотека
має вихід у глобальну комп’ютерну
мережу Інтернет. Електронний каталог книгозбірні складається з 8 баз
даних і налічує більше 350 тис. записів. У першому кварталі 2004 р. змонтована локальна обчислювальна мережа під операційною системою
Windows. Для базового бібліотечного
програмного забезпечення вибрана
мережева програма "ІРБІС" (розробка ГПНТБ Росії). У 2010 р. в читальному залі наукової літератури відділу
читальних залів упроваджено видачу
в електронному вигляді дипломних та
магістерських робіт. Проведено рекаталогізацію бібліотечних фондів читального залу наукової літератури та
читального залу навчальної літератури, триває рекаталогізація бібліотечних фондів відділу абонементів та
частини фонду відділу зберігання
фондів. Сьогодні бібліотека працює у
віртуальному просторі: ми відкрили
інтернет-сайт. Намагаємося йти в
ногу з часом.
З 2009 р. беремо участь у проекті
"Електронна бібліотека України: ство-
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рення Центрів знань в університетах
України". Його мета – інтеграція української академічної спільноти до світової науки, подолання відірваності
від світового наукового контексту.
Учасники проекту – Києво-Могилянська академія та Києво-Могилянська
Фундація Америки, Всеукраїнська асоціація "Інформатіо-Консорціум", Харківський національний університет
ім. В. Каразіна, ЧНУ та Нортвестерн
Університет (США).
15 жовтня 2011 р. стартував проект "Towards Trust in Quality Assurance
Systems" ("Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в
системі вищої освіти") в рамках національного пріоритету "Забезпечення
якості освіти". Його підтримала програма зовнішньої допомоги Європейського Союзу TEMPUS. Представники
ЧНУ в проекті – Науково-методичний
центр моніторингу та забезпечення
якості підготовки фахівців і Наукова
бібліотека.
Університетська книгозбірня є
членом Асоціації "Інформатіо-Консорціум" (користувачів електронних
інформаційних ресурсів).
До ювілею заплановано низку заходів. 24 – 26 вересня відбудеться
Всеукраїнська науково-практична кон-

ференція "Бібліотека Чернівецького
національного університету імені Юрія
Федьковича: історія та сучасність" за
участю бібліотек України (Національного університету "Львівська політехніка", Волинського національного університету імені Лесі Українки, Хмельницького національного університету
та ін.), зокрема й м. Чернівці. Також
готуємо бібліографічний покажчик
"Наукова бібліотека Чернівецького
національного університету ім. Юрія
Федьковича (1852 – 2012)". У фойє
бібліотеки книгозбірні презентуємо
книжкову виставку, на якій експонуватимуться матеріали про забуті та відомі сторінки з історії університетської бібліотеки.
Бібліотечні працівники, яких ми
вітаємо зі славним ювілеєм, можуть
пишатися тим, що причетні до збереження духовної спадщини народу; що
в наукових досягненнях, у наукових
званнях читачів є значна частка їх
праці, знань, душі; що вони є носіями
традицій і продовжувачами славної
історії бібліотеки як першого і найголовнішого осередку духовного життя
буковинського краю.
Настасія ЗАГОРОДНА,
заступник директора
з наукової роботи НБ ЧНУ

РЕЦЕНЗІЯ

ТОРЖЕСТВО ДИЯВОЛА

Нестор Мизак. Поцілунок Юди. Агентурна робота МДБ, МВС проти
ОУН, УПА. Додаток до серії “За тебе, свята Україно”. Книга дев’ята. –
Чернівці: Прут, 2011. – 222 с.
Нова книга відомого дослідника історії українського національно-визвольного руху Нестора Мизака займає
в його творчості особливе місце. У попередніх творах він дослідив діяльність українських націоналістів у 4050-х рр., розглянув їхню ідеологію і спробував зрозуміти джерело внутрішньої сили того руху, що охопив значну частину західноукраїнського суспільства. Логіка матеріалу неминуче привела його до вивчення повстанської творчості (художньої, пісенної тощо) – адже серед борців за волю України було чимало людей
талановитих, обдарованих від природи. Повстанці, здебільшого, глибоко вірили в Бога, дотримувалися Божих
заповідей і шанували загальнолюдську мораль. Однак вони не змогли перемогти сталінських посіпак, які принесли на українську землю безмежний аморалізм та мерзенну зраду. Ординські порядки зайдам вдалося встановити не лише тому, що їх переважали силою й у їхньому розпорядженні була краща зброя та військова
техніка. Вони вміли ламати психіку людей, відтак зробили ставку на розтління повстанського руху зсередини,
намагаючись перетягнути на свій бік якомога більше заляканих та зневірених. Якщо у попередніх книгах Нестор Мизак в основному писав про людей героїчної вдачі, то в "Поцілунку Юди" аналізує поведінку представників зовсім іншої людської породи.

А

втор взявся за найболючішу тему – зраду окремими підпільниками ОУН і повстанцями УПА своїх бойових товаришів й участь зрадників у чекістських
провокаціях. Тривалий час агентурний бік діяльності радянських каральних органів перебував у зоні, повністю закритій для об’єктивних істориків. Документальна база засекречена, а згадувати про давні події їхні свідки та учасники боялися – сувора кара за розголошення секретів
наступала невідворотно. Крім цього, спрацьовував і
об’єктивний фактор: людська пам’ять намагається позбавлятися найжахливішого, з чим жити дуже важко, а ін-

коли навіть і неможливо. Чимало людей спромоглися розповісти правду лише перед смертю, коли треба очистити
душу перед зустріччю з Господом. Та ще й покаятися у
минулих гріхах перед своїми нащадками.
А тут надійшов час розпаду радянської імперії, коли
найсекретніші архіви почали відкривати. Багатьом тоді
здавалося, що на імперських руїнах невдовзі виникне
справедлива і демократична Україна, яка скине з себе
весь кривавий більшовицький бруд і швидко піде у майбутнє. Мисляча частина суспільства зраділа, що дочекалася, нарешті, омріяного часу. Хоча виявився він недо-
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вгим, неупереджені дослідники встигли зібрати деякий
документальний матеріал, що проливає світло на особливості агентурно-оперативної роботи радянських міністерств
внутрішніх справ та державної безпеки на західноукраїнських теренах у часи придушення національно-визвольного руху. Знайомство із засобами і методами боротьби
чекістів проти українських повстанців і підпільників показує: карателі не гребували нічим. Бога вони не боялися,
бо виховані у дусі войовничого атеїзму. А де Його немає,
там торжествує диявол. Найстрашніші
його прояви продемонстрували оті "борці за світле майбутнє всього людства".
У розпорядженні сталінського режиму –
величезний апарат добре вишколених і
досвідчених чекістів. Західноукраїнські
області поділяли на маленькі райони, в
кожному з яких створювали райвідділи
міністерства внутрішніх справ та міністерства державної безпеки з власними,
непогано підготовленими співробітниками. Частина з них – колишні радянські
партизани, що чудово знали особливості
"лісової війни". Крім цього, у багатьох
містах розміщувалися армійські гарнізони, в яких працювали уповноважені військової спецслужби СМЕРШ ("Смерть
шпигунам"), що також активно боролися
з українським підпіллям. На державному кордоні розгорнуті значні сили прикордонників, котрі мали свої спецслужби. Велика кількість співробітників МВС, МДБ, армійських та прикордонних спецслужб негайно включилася у
цілеспрямовану та скоординовану діяльність, метою якої
була якнайшвидша ліквідація УПА та підпілля ОУН. Офіцерам цих сил держава створила всі умови для успішної діяльності: їм платили непогані (як на той час) гроші, надавали житло – вищі офіцери зайняли розкішні вілли
колишньої буржуазії та багатого чиновництва. Вони щойно перемогли у смертельному двобої з гітлерівцями, зумівши виявити і ліквідувати численну агентуру СД, гестапо, абверу, сигуранци – спецслужб нацистської Німеччини
та її союзників. У цій боротьбі вони перейняли у противника чимало підлих, цинічних методів і широко застосовували їх у своїй каральній діяльності на західноукраїнських
землях. Особливу увагу чекісти приділяли мотивам зради,
на яку штовхали нестійку частину українського підпілля.
Елементарний підкуп у цьому випадку не був достатньо
ефективним: для більшості націоналістів ідея переважала
будь-які матеріальні чинники. Тому чекісти вдавалися до
головної зброї диявола – брехні, спокуси й залякування.
Захопленому в полон повстанцю чи підпільникові обіцяли, у разі згоди працювати на радянські органи держбезпеки, повернути із заслання або випустити з ув’язнення
його найближчих і родичів. А якщо згоди не отримували,
то знущання над родичами ставали особливо жорстокими. Не кожне повстанське серце могло таке витримати.
Коли ж людина змушено ставала на стежку зради, то зворотного шляху для неї вже не існувало. Вона все більше
втягувалася у страшну гру, в яку її штовхнули обставини.
Проте – не завжди. У книзі наведено й інші факти: погодившись на співпрацю з чекістами, повстанець чи підпільник утікав до своїх побратимів і продовжував боротьбу
проти режиму – наприклад, районний провідник Перегінського району Станіславщини "Шпак".
Нестор Мизак зібрав достатньо фактів, які до нього ще
не публікували історики. Тому його дослідження має велике значення для всіх, хто хоче самостійно з’ясувати складні історичні питання, навколо яких створено багато різноманітних міфів. А деміфологізація успішно відбувається
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лише там, де наводять справжні документи, які всебічно розкривають проблему. Досліднику вдалося докопатися до
першоджерел, котрі дозволяють зрозуміти жорстоку правду.
І тут не можу оминути одного факту, який справив на
мене величезне враження шістдесят років тому. У грудні
1951 р. у місті Чорткові Тернопільської області, де я тоді
жив з батьками, за вироком радянського суду були повішені чотири українські повстанці. Прокурором на процесі
виступав сам Роман Руденко, колишній головний обвинувач від СРСР на Нюрнберзькому трибуналі (1945-1946 рр.), майбутній Генеральний Прокурор Радянського Союзу. Чому
Москва надавала такого значення судовій справі у рядовому західноукраїнському райцентрі? Повну відповідь на це питання вдалося знайти, лише прочитавши
книгу Нестора Мизака. Там детально показано, як чекістам за допомогою зради
вдалося захопити провідника Чортківського
окружного проводу "Кригу" та надрайонового провідника ОУН Бучацького району "Мартина" разом із їхніми охоронцями.
Гучний суд над ними власті провели для
того, щоби попередити всіх підпільників –
невдовзі організований опір ОУН буде фізично знищений і їм краще здатися й зберегти власне життя, ніж очікувати страшного
судилища і публічного повішання на ринковій площі.
Заслугою автора книги є те, що він розкрив ретельно
замаскований механізм виявлення та захоплення підпільників, створений і використаний чекістами. Головну роль
тут відіграв їхній агент "Думка", який загалом став причетним до загибелі 50 повстанців. Читати про діяльність
зрадника важко – забагато крові на ньому, занадто підлим
він був. Та й уся книга "Поцілунок Юди" не належить до літератури, яка читається легко. Документи і спогади, вміщені у ній, розкривають найтемніші сторінки жорстокої
боротьби, що точилася на західноукраїнських теренах у
40-50-х рр. минулого століття. Однак знати їх варто, щоби
не допустити до повторення чогось подібного. Найбруднішими методами карателі придушили національно-визвольний рух і відчули себе повними переможцями. Проте
торжество диявола не буває вічним. Побудована на крові
та брехні, величезна держава, врешті-решт, розпалася, і
наш народ зміг дізнатися, що насправді відбувалося у
роки кривавої боротьби за волю України. До героїв, хоч і
посмертно, але прийшло народне визнання. Зрадників історія витягає на світло і показує всю їхню ницість.
Ми ж маємо подякувати тим фахівцям, які попри чималі труднощі взялися за відновлення історичної правди.
Серед них є й наш земляк, Нестор Степанович Мизак.
Його нове дослідження "Поцілунок Юди" частково заповнило темну прогалину у нашому знанні минулого. Воно
стимулює подальшу роботу нового покоління дослідників, яких ще чекають не лише відкриття невідомих сторінок
визвольної боротьби, а й ґрунтовні узагальнення того,
що вже зроблено. Фактів чимало, їх слід аналізувати і робити висновки на майбутнє. Ті, хто продовжать цю важливу справу, будуть вдячні своїм попередникам. Нестор Мизак зробив багато, і слід у науці залишив помітний. Його
дослідження чекає на своїх вдячних читачів й обіцяє
озброїти їх неспростовними аргументами, що дадуть
змогу остаточно зруйнувати архаїчні стереотипи, залишені від тоталітарного минулого. Інакше сили вчорашнього дня постійно відновлюватимуть підлу брехню сталінських пропагандистів, щоб отруювати нею свідомість
нових поколінь українців.
Ігор БУРКУТ, кандидат історичних наук
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У ПОДАРУНОК БІБЛІОТЕЦІ

ALMA MATER

Дослідницька робота НБ ЧНУ

Неоціненний скарб Владислава Казаріна

За словами англійського філософа ХІХ століття
Томаса Карлейля, університет – це зібрання розумних людей навколо гарної бібліотеки. Адже бібліотека, як храм духовності, відкриває себе тисячам
душ, сприяє фаховому зростанню, задовольняє на
укові та інформаційні потреби.

Уваги заслуговують сорок збірниКнижка... Для когось це неоціненний скарб, для інших – річ, як і тисячі
речей повсякденного побуту, для третіх – данина моді, розкіш, додаток до ків статей до постановок опер у Дерхатнього інтер’єру. Але є й такі, для яких книжка – то хобі всього життя. жавному академічному Великому теНадзвичайно цінними є довідкові
видання "Балет: Энциклопедия" (М.,
1981), "Театральная энциклопедия" в
5 томах (М., 1965), "Кинословарь" в
2 томах (М., 1966).
Фонди бібліотеки збагатилися рідкісними журналами, зокрема журналом "Аполлон" № 1 за 1917 рік ("Аполлон" – російський ілюстрований журнал,
присвячений образотворчому мистецтву, музиці, театру і літературі; видавався в 1909 – 1917 роках у СанктПетербурзі), а також "Золотое руно"
№ 7 – 9 за 1909 рік ("Золотое руно" –
щомісячний художньо-літературний
журнал, що виходив у Москві з 1906
по 1909 роки; ред.-вид. Н.П. Рябушинський). Тут є безліч репродукцій
картин тогочасних художників. Журнал
надрукований на розкішному папері,
прикрашений віньєтками, заставка-

ми роботи великих майстрів.Для дослідників творчості живописця, театрального художника, одного з
кращих сценографів у історії російського театру Миколи Миколайовича
Сапунова (17 грудня 1880 року –
14 червня 1912 року) стане у пригоді
збірник "Н.Н. Сапунов", що побачив
світ у видавництві "Аполлона" в Петрограді в 1916 році. Сапунов активно працював у театрі В.Ф. Комісаржевської в Петербурзі, у театрі
Незлобина в Москві. Він оформляв
спектаклі для Російських сезонів
С.П. Дягилева в Парижі, про що свідчить збірник.

атрі Союзу СРСР, а також Державному
музичному театрі імені В.І. НемировичаДанченка, зокрема: "Садко": операбылина в 7 картинах (Изд. ГАБТ Союза ССР, 1935), "Руслан и Людмила":
волшебная опера в 5 актах М.И. Глинки по поэме А.С. Пушкина (М., 1937),
"Бахчисарайский фонтан": хореграфическая поэма в 4 действия по Пушкину (Изд. Гозмуз театра, Вл.И. Немировича-Данченко, 1936) та ін.
Книгозбірню поповнила література про оперу та балет: "25 оперных
шедевров" (Ленинград, 1980), В. Красовская "Статьи о балете" (Ленинград, 1967), "Мастера советского балета: альбом рисунков" (Ленинград,
1963), "П.И. Чайковский на сцене театра оперы и балета имени С.М. Кирова (б. Марининский)" (Ленинград, 1941),
Н.П. Рославлева "Майя Плисецкая"
(М., 1968), "Державний театр опери
та балету УРСР ім. Т.Г. Шевченка" (К., 1959), Lidka Schmi
dová "československý balet"
(Praha, 1962), Werner Hoerisch
"Meister Claus Schulz" (Berlin,
1968) тощо.
Про театрально-сценічне
мистецтво детально розповідають книги Ф.Я. Сыркина,
Е.М. Костина "Русское театрально-декорационное искусство" (М., 1978), "Маскарад" Лермонтова в эскизах
Головина" (Москва-Ленинград, 1941), "Художники Большого театра" (М., 1976),
Э.Ю. Пихлак "Наталие Мей"
(Таллин, 1962) – про відому
художницю сценічного мистецтва Естонії, І.М. Вериківська "Становлення української радянської сценографії" (К.,
1981) та ін.
У колекції Казаріна також є література про кіномистецтво і мистецтво:
"Музей західного та східного мистецтва в Києві" (К., 1983), "Актёры зарубежного кино" (Ленинград, 1971), "Звёз
ды немого кино" (М., 1968) та ін.
Нині колекція Владислава Васильовича – в абонементі художньої літератури, в кімнаті "Мистецтво". Доступ до неї відкритий для всіх читачів.
Тетяна МУРАШЕВИЧ,
завідувач науково-методичного
відділу НБ ЧНУ
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аме такою установою є Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича. Вона впродовж 160 років, у австрійський, румунський, радянський час і нині, була й залишається культурним та інформаційним центром не тільки університету,
а й буковинського краю. Особливий історичний шлях, який
ця книгозбірня пройшла від Крайової бібліотеки Буковини до
Наукової бібліотеки Чернівецького університету, наклав свій
відбиток на специфіку та оригінальність її фондів.
Як наукова установа ЧНУ бібліотека здійснює дослідницьку роботу. Особливо ця діяльність активізувалася до
160-ліття від дня заснування університетської книгозбірні.
За останні роки працівники бібліотеки уклали такі бібліографічні покажчики:
– Берегиня української національної школи : до
150-річчя з дня народження С. Русової : бібліогр. покажч. / укл. Н. М. Загородна ; комп’ют. набір О. Бабюк. –
Чернівці, 2006. – 32 с.
– Наукова бібліотека Чернівецького національного
університету (До 150-річчя заснування) : бібліогр. покажч. / Н. М. Загородна, Т. А. Кисельова, Г. І. Чебан; вступ.
ст. А. Я. Волощука. – Чернівці, 2002. – 40 с.
– Іван Синюк – буковинський письменник, педагог :
до 140-річчя з дня народження : бібліогр. покажч. / упоряд. Н. М. Загордна. – Чернівці, 2006. – 15 с.
Велику зацікавленість науковців викликає бібліографічний покажчик Йозеф Алоїз Шумпетер: Праці вчено
го та література про нього з фондів Наукової бібліоте
ки Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича : бібліогр. покажч / уклад. : Н. М. Загородна, М. П. Дячук ; наук. ред. та авт. вступ. ст. : П. О. Нікіфоров, Б. Д. Сторощук. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т,
2011. – 136 с.
Бібліографічний покажчик містить матеріали про життєвий шлях, творчу діяльність відомого австрійського і
американського економіста, соціолога, а в 1909 – 1911 рр. –
професора Чернівецького університету Йозефа Алоїза
Шумпетера. Складається з трьох розділів: 1. Праці Йозефа Алоїза Шумпетера; 2. Література про життя і діяльність

НАГОРОДИ
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авесні нинішнього року до Наукової бібліотеки ЧНУ звернувся Владислав Васильович Казарін і запропонував у подарунок колекцію книг.
В. Казарін – сором’язливий чоловік, але з високим інтелектом і щедрою душею. Він народився 1939 року
в місті Євпаторія (Крим). Батько пропав безвісти у роки Великої Вітчизняної війни. 1944-го Владислав разом з
матір’ю та вітчимом переїхав до Риги.
У 1957 році закінчив хореографічне
училище.
Ще в училищі почав збирати книги
про мистецтво, зокрема балет. Як зазначає В. Казарін, цим хобі завдячує
своїм викладачам і мамі, яка на день
народження обов’язково дарувала найдорожчу книгу.
Тринадцять років Владислав Васильович присвятив балетній трупі театру Національної опери та балету Латвійської СРСР. Після
серйозної травми ноги змушений був покинути улюблену справу і працювати водієм
тролейбуса. Але любов до мистецтва ніколи не покидала
В. Казаріна, про що свідчить
колекція його книг.
Владислав Васильович упродовж багатьох років виписував періодичні видання про
балет, оперу, кіно, інші види
мистецтва. Оскільки йому
часто доводилось переїжджати з одного міста в інше й нелегко було перевозити свою
колекцію, почав опрацьовувати журнали та газети: робив вирізки і створював тематичні альбоми.
Усього колекція В. Казаріна налічувала 1467 примірників книг. 400 з
них латвійською мовою передав у Національну бібліотеку Латвії (м. Рига),
300 – отримала бібліотека Чернівецького вищого професійного художнього училища № 5, 839 – подарував
Науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича. А саме: 489 книг, 312
журналів, 25 альбомів, 6 листівок,
6 підшивок газет і журналів, 1 репродукцію костюма до балету "Ісламей"
російського й американського художника, стенографа Бориса Ізраїлевича
Анисфельда.
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Йозефа Алоїза Шумпетера; 3. Посилання на твори Йозефа
Алоїза Шумпетера у наукових працях його сучасників – та
додатка "Матеріали з фондів Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича". Бібліографічний покажчик рекомендовано науковцям,
студентам, усім, хто цікавиться доробком талановитого
вченого.
Особливо хочеться відзначити каталог книжкової виставки – Храм краси і науки: до 135-ї річниці від дня
заснування Чернівецького національного університе
ту імені Юрія Федьковича : каталог книжкової виставки /
уклад. : Т. Д. Мурашевич, Н. М. Загородна, Т. І. Антонова ;
наук. ред. М. Б. Зушман, авт. вступ. ст. Н. М. Загородна,
Т. Д. Мурашевич. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – 120 с.
Він містить матеріали про історію та діяльність ЧНУ, науковий доробок факультетів, згруповані в п’яти розділах:
1. Архітектурний ансамбль резиденції Буковинських митрополитів; 2. Чернівецький національний університет – на
уковий і культурний центр Буковини; 3. З колекції бібліотеки першого ректора університету Костянтина Томащука;
4. Народний співець Буковини; 5. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – шляхи на
укових досліджень. Рекомендовано науковцям, студентам,
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича усім, хто цікавиться історією Буковини.
Для бібліотечних працівників наукових бібліотек з іноземними фондами та науковців Галина Іванівна Чебан
уклала довідник на основі іноземних книг рідкісних та цінних видань НБ ЧНУ – Міста Європи : / уклад. Г. І. Чебан. –
Чернівці : Рута, 2005. – 24 с. Тут є інформація про відповідність латинських назв міст Європи ХVI – ХIХ їх сучасним
назвам.
Укладено бібліографічні списки літератури "Зміст та
вплив освіти на безпеку людини", "Норми права", "Екологічне право", "Наука України ХХІ століття", "Соборність
українського духу", "О. Попович", "С. Смаль-Стоцький",
"В. Сімович", "С. Яричевський", "25 квітень по Чорнобилю"
(375 джерел), "Обласна клінічна лікарня" (70 джерел)
тощо. Події та заходи НБ вдображено у таких джерелах:
– Хроніка. Події, заходи, факти, коментарі за 2006
рік / укл. М. Шафран ; ред. Н. Загородна, О. Бабюк. – Чернівці, 2007. – 42 с.
– Хроніка. Події, заходи, факти, коментарі за 2007
рік / укл. М. Шафран ; ред. Н. Загородна ; техн. ред. О. Бабюк. – Чернівці, 2011. – 56 с.
Працюємо над покажчиками "О. Ю. Кобилянська", "Товариство "Iconar", "Болонський процес", "Костянтин Томащук", "Слово, що не знає кордонів", "А. М. Добрянський",
"Чернівецький університет", "Наукова бібліотека Чернівецького національного університету (До 160-річчя заснування)".
Необхідно зазначити, що бібліографічні покажчики, бібліографічні списки літератури, каталоги книжкових виставок мають попит у користувачів Наукової бібліотеки,
яка 29 вересня святкуватиме своє 160-річчя.
Тетяна МУРАШЕВИЧ,
завідувач науково-методичного відділу НБ ЧНУ

"Українська мова – мова єднання"

З

авершився ХІІІ загальнонаціональний конкурс "Українська
мова – мова єднання" під патронатом Президента України. Журі оголосило результати напередодні святкування 21-ої річниці Незалежності
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України на форумі в Одесі. Дипломом лауреата конкурсу відзначили
газету Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича
"Університетський вісник" за публікації про український простір. Жур-

наліст університетської багатотиражки
Василь Джуран здобув другу премію
літературного змагання у номінації
"Мовне багатоголосся" за етнопублікації в "УВ" та книжку "Самушин і Устя".
Наш кор.
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ALMA MATER

Викладачі ЧНУ взяли участь
у міжвузівському проекті
Завершився ініційований Міжнародним фондом "Відродження" міжвузівський проект "Підвищення якості фахової освіти з новітніх медіа
та комунікаційних технологій у регіональних навчальних закладах" (2010 –
2012), у якому взяли участь викладачі кафедри журналістики ЧНУ. Результатом стало видання комплексу навчальних програм "Новітні медіа
та комунікаційні технології".

Р

озробка презентує навчальні програми, важливі у підготовці фахівців для інформаційної галузі за бакалаврським та магістерським рівнями.
Програми інтегрують останні напрацювання з теорії соціальної комунікації, журналістикознавства, теорії видавничої
справи та редагування, реклами та PR,
актуальний практичний досвід у відповідних сегментах медіа-діяльності.
Зокрема, рекомендовано розробки таких
вузівських курсів, як "Основи мережевих технологій", "Юзабіліті сайту", "Осно-
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ви технічної естетики та дизайну видання", "Веб-дизайн та html-програмування",
"Інтернет-телебачення", "Системи управ
ління контентом", "Колористика", "Правові засади функціонування ІнтернетЗМІ", "Інформаційне моделювання",
"Професійна інфографіка", "Управління
активністю аудиторії" та інші.
Для глибшого розуміння положень
навчальних тем учасники проекту уклали тлумачний словник, що охоплює
засадничі поняття і терміни Інтернетжурналістики.

Голова фахової НМК Володимир
Різун підкреслив:
– Необхідними трансформаціями
навчального процесу є введення до
нього нових дисциплін, відповідних
вимогам медіаринку, а також розробка
та унормування української термінології, пов’язаної з лексико-семантичними полями новітніх комунікаційних
явищ і технологій. Тож представлені в
цьому виданні комплекс навчальних
програм і термінологічний словник,
підготовлені викладачами українських
вищих навчальних закладів за підтримки Міжнародного фонду "Відродження", є конкретним внеском у
розв’язання зазначених завдань. Такі
колективні праці модернізують зміст
фахової освіти і закладають підвалини для підготовки якісних кадрів для
медіагалузі, а значить для належного
задоволення комунікаційних потреб
українських громадян, вироблення та
реалізації ефективної комунікаційної
політики держави.
Любов ВАСИЛИК,
завідувач кафедри журналістки

ГРАНТИ ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ

Німеччина і влітку – казка

Журналістика в Німеччині й журналістика в
Україні – дві різні практики за однією теорією.
У Чернівецькому національному університеті імені
Юрія Федьковича викладачі навчили, що таке пошук
інформації, звіт, замітка, інтерв’ю. У німецькій
журналістиці теоретично ці поняття відрізняються мінімально. Проте реалії зовсім інші.

Я

кщо в нашому місті виходиш на тротуар і одразу
отримуєш болючу тему "Дороги Чернівців", то у
Мюнхені з пошуком тем усе набагато складніше. За півдня
прогулянок містом з метою "викопати" щось цікавеньке
траплялися лише вуличні музиканти, колоритні баварські
костюми та ігри в м’ячик, якими забавляють себе місцеві
пенсіонери. Єдина надія на ексклюзив почала "накльовуватися" при зустрічі з безхатченком. Проте й вона виявилася марною. "Мій" безхатченко спав на матраці за 200 (подарунок від перехожої), а випрошених за день грошей вистачало на хліб, ковбасу і пиво. Щось "чорне", на чому
можна було б розігнатися журналісту, я так і не знайшла.
Приблизно так виглядав тиждень, проведений у Мюнхені. Ще один – присвятили теорії. У проміжках між цим
нам показували редакції німецьких ЗМІ, знайомили з відомими баварськими політиками та запрошували на різні пресконференції. Ці події стали найяскравішим епізодом літа,
незважаючи на те, що були роботою, а не відпочинком.
На семінар підвищення кваліфікації для молодих журналістів "Оstkurs 2012" з’їхалися учасники з 9 країн – України,
Росії, Литви, Чехії, Болгарії, Угорщини, Румунії, Грузії, Боснії
та Герцеговини. Розповісти про свою країну, місто, університет було не менш цікаво, ніж послухати колег. Під час перебування в Німеччині складалося враження, що ти також і в
Болгарії, і на мить переносишся у Грузію, і подорожуєш Литвою… Відчуття таке, ніби зранку розбиваєшся на багато
уламків, кожен з яких черпає свою інформацію. Увечері вони
збивалися докупи, і на осмислення всього, що відбулося за
день, уже не було сил. Насичений графік вимагав сну.

Те, що німці найпунктуальніші люди світу, таки правда.
Організація семінару, яку взяв на себе IFP, була на вищому
рівні. Хвилина в хвилину, секунда в секунду.
Вразили умови, в яких працюють журналісти. Одна з
відомих німецьких газет "Süddeutsche Zeitung" розміщується на 26-ти поверхах із сотнями кабінетів та надсучасним обладнанням. Натомість депутати місцевого парламенту обговорюють політичні проблеми у скромному
2-поверховому приміщенні.
Організовуючи семінар для журналістів зі Східної та
Центральної Європи, німецькі партнери подбали про всі
витрати. Їжа, проживання, навчання, поїздка були для нас
безкоштовними.
"Німеччина – зимова казка", – писав Генріх Гейне.
Можу додати, влітку вона також виявилася казкою.
Щиро вдячна кафедрі журналістики, яка дала знання
професії (перша вимога участі в семінарі) та кафедрі іноземних мов, яка підтримала знання німецької (друга вимога).
Світлана ШПУНЯР
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ЮВІЛЕЇ

З ювілеєм Вас, маестро!
Разом із дзвоном золотого колосся, духмяними пахощами яблук, груш та
терпкого різнотрав’я настав погожий ювілейний день для нашого багаторічного і незмінного завідувача кафедри сучасних іноземних мов та перекладу –
кандидата філологічних наук, доцента Тараса Дмитровича Івасютина.

П

рийшовши в світ у самому розпалі літа, Тарас Дмитрович зав
жди сповнений теплом та енергією
цієї пори року і щедро ділиться ними
зі своїми колегами та студентами.
За словами ювіляра, доля була щед
рою до нього, подарувавши добрих,
чесних і працьовитих батьків, які виховали й вивели в люди семеро дітей.
Тарас Дмитрович – п’ятий син. Він звик
ще з дитинства допомагати мамі, а
згодом, у школярські роки, намагався
встигати не тільки в навчанні, а й брати активну участь у всіх можливих позашкільних заходах.
Французьку мову полюбив ще у
школі і згодом вступив на навчання до
Львівського державного університету
імені Івана Франка, на факультет іноземних мов. Після закінчення ВНЗ спочатку працював за направленням у школі,
а з вересня 1966 року – в Чернівецькому
університеті викладачем французької

мови. Відтоді все його життя і діяльність
пов’язані з нашим університетом.
Стажувався в Центрі прикладної
лінгвістики Безансонського університету (Франція), а також на кафедрі
французької філології Саскачеванського
університету (м. Саскатун, Канада).
У 1983 році Т.Д. Івасютин захистив
кандидатську дисертацію на тему
"Ж.Б. Мольєр в українсько-французьких літературних взаєминах". Згодом
працював заступником декана факультету іноземних мов, завідувачем кафедри французької філології, а з
2001-го й до цього часу очолює кафедру сучасних іноземних мов та перекладу факультету історії, політології
та міжнародних відносин.
Т.Д. Івасютин – обдарований знавець іноземних мов. Як зізнається Тарас Дмитрович, вивчати іноземну мову
ніколи не пізно. Сам опанував німецьку
у віці за 50. Нині може розмовляти і ви-
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ступати на конференціях кількома іноземними мовами. Так, він читав доповіді
у Польщі, Франції, Бельгії, Словенії, Румунії та Італії. З 2000 року Т.Д. Івасютин
очолює Чернівецький ініціативний комітет "Альянс Франсез", а з 1995-го є делегатом від України в Європейській асоціації ім. Франсуа Моріака (Франція).
Завдяки його зусиллям та енергії
сформувався міцний творчий колектив кафедри сучасних іноземних мов
та перекладу. Колеги та студенти зі
щирою симпатією ставляться до Тараса Дмитровича. Про це свідчать
відповіді на запитання анкети. Викладачі кафедри найбільше цінують такі
риси керівника, як толерантність, інтелігентність, людяність, щирість, уміння організувати і об’єднати колектив.
Колегам імпонують цілеспрямованість,
дипломатичність, комунікабельність, почуття гумору Тараса Дмитровича, вміння "рухатись між крапельками" та цінувати життя за будь-яких обставин.
У їх уяві завідувач кафедри асоціюється зі шляхетним графом де ля Фером,
Дон Кіхотом чи відомим французьким
співаком Ш. Азнавуром. Безумовно, з
таким вокальним та сценічним талантом, як у Тараса Дмитровича, варто
грати в кіно або ж виступати на сцені
театру.
Увесь колектив кафедри сучасних
іноземних мов та перекладу щиросердно зичить своєму завідувачу Тарасу Дмитровичу Івасютину міцного
здоров’я, життєвого та творчого довголіття, побільше сонячних днів, оптимізму, нових успіхів у викладацькій
роботі, науковій та творчій діяльності.

Хай часу плин
І років дзвін
Вас не торкає!
Хай щастя рине
І тільки радість
В житті буває!
Нехай Вам золото несе
Пора осіння!
І тільки пісню голосну –
Не голосіння!
Нехай зозуля накує
Вам літ багато!
І кожен новий день в житті
Буде як свято!

Від імені колективу Ольга ІВАСЮК,
доцент кафедри
сучасних іноземних мов та перекладу

ЮВІЛЕЇ

Королева бездоганності
"Якщо щось робиш, то роби це бездоганно!" – ось девіз Сталіни Терентіївни Шпак, якій нинішньої осені виповнюється 70.

В

она могла б поповнити когорту талановитих викладачів біології, пішовши стежкою сестри. Або ж
стати фізиком, долучившись до справи брата, відомого вже на той час науковця. Але їй було нецікаво йти второваними дорогами. Сталіна вирішила прямувати власною стежкою, обравши фах хіміка.
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А тодішній хімфак гримів своїми звитягами! Це був чи не єдиний факультет нашого університету, де всі кафедри
мали викладачів з науковими ступенями.
На їхні півторагодинні вистави-лекції
приходили студенти з інших факультетів ЧДУ та навіть інших вищих навчальних закладів Чернівців! Усе це створювало на хімфаці якусь особливу ауру
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творчості. Тут не просто вивчали цілу
низку хімій та ставили численні досліди, тут обожнювали науку і схилялися
перед невтомним пошуком. Тут панував дослідницький дух. Навіть пізно
ввечері у лабораторіях світилися вік
на, щось булькало в колбах, прилади
вимальовували чарівні криві, а в очах
хіміків горів вогник експериментатора.
От і вирішила юна Сталя вступати
саме на цей факультет. Навчання давалося легко, тому вже студенткою
почала навідуватися у дослідницькі
лабораторії. І тут, крок за кроком, хімія відкриває перед нею свої таємниці. Оцінивши ретельність у виконанні
досліджень, помітивши неабияку терпеливість, відзначивши спостережливість, дівчині пропонують навчання
в аспірантурі на найпрестижнішій тоді
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ПРЕЗЕНТАЦІЇ

кафедрі – органічної хімії. Більше
того, наставником Сталі стає її улюб
лений учитель, метр органічного синтезу Андрій Володимирович Домбровський. Від нього ще більше увібрала любов до хімії. Минає зовсім
небагато часу, і в найвідоміших на
укових виданнях з’являються роботи
Сталіни Шпак.
Мабуть, то був найпрекрасніший час
у її житті. Та за якимось незрозумілим
поворотом долі Андрій Домбровський покидає факультет, а кандидатська робота аспірантки залишається
недописаною. Здавалося, не так уже
й складно зламатися. Але це не про
неї. Так, було важко, але Сталіна вистояла і через усе своє життя, мов дорогоцінну перлину, пронесла любов
до хімії. А може, саме ця любов і до-
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помогла їй гідно йти далі, ніде й ніколи не прогинаючись. Що б вона не
готувала: кафедральну документацію
чи лабораторний практикум, синтез
нових речовин чи написання статті –
усе виконувала ретельно. Так і студентів
навчала. Не просто давала їм знання
з хімії, а щиро любила та любить.
Інакше просто не вміє.
Нині Сталіна Терентіївна – ювілярка.
І хоча її вік поважний, а життєвий досвід чималий, жінка має свій секрет
краси. Краси в усьому: бути чарівною,
бути ретельною, бути охайною, бути
бездоганною. Ось яка наша колега!
Ми від душі вітаємо Сталіну Терентіївну зі святом. Бажаємо, аби цей особливий секрет краси допоміг Вам зустріти ще не один ювілей!
Хімфаківці

АРХІТЕКТУРНА ВИСТАВКА

У "Вернісажі" –
мистецький вернісаж!

Таке явище збіглося у часі з професійним святом архітекторів,
яке за календарем випадає на перше липня.
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СПОРТ

Вийшли нові підручники

з релігієзнавства

3 липня у Науковій бібліотеці
ЧНУ відбулася презентація двох
книг доктора філософських наук,
професора, завідувача кафедри соціології філософсько-теологічного
факультету Віталія Докаша. Він
представив добірній аудиторії
"Загальне релігієзнавство" (видавництво "Наші книги") та "Психологію релігії" ("Рута").

З

ахід відвідали колеги та друзі автора. З вітальним словом виступив проректор з наукової роботи Олександр Ушенко. Також віншував виконувач обов’язків декана філософсько-теологічного факультету Микола Шкрібляк.
У режимі онлайн до привітань та обговорення приєдналася доктор філософських наук, професор, завідувач відділу
історії релігії та практичного релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. Сковороди
НАН України Людмила Филипович.
За словами автора, перша книга стане в нагоді студентам усіх спеціальностей, а друга – викладачам релігієзнавства та богословам.
Оксана БАЛАНЮК
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Загублені студентські квитки
на прізвище та за номером:

Світові здобутки наших студентів
1 липня в Брюсселі (Бельгія) відбулося нагородження кращих спортсменів світу за результатами змагань 2011 року. Президент міжнародної асоціації ФІЛА Рафаель Мартинетті
вручив ордени п’ятьом панкратіоністам, серед яких двоє буковинців, студентів факультету фізичної культури і здоров’я людини Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича – першокурсниця Анна Беженар і
четвертокурсник Олександр Доскальчук.

Багінський М.В. РН № 07307685
Бовгиря О.В. РН № 07392270
Григоряк М.І. РН № 07300803
Гуменюк В.В. РН № 08566650
Гураль І.В. РН № 08490418
Дяків Н.В. РН № 08488193
Зеленюк М.В. РН № 08490419
Іванська І.Ю. РН № 09467185
Косован Б.Г. РН № 07307319
Лозунько К.С. РН № 08488390
Маковей І.Д. РН № 08489674
Макух С.О. РН № 08572997
Маланій Я.В. РН № 07780123
Маруха О.В. РН № 08490396
Маслюченко О.К. РН № 07783636

Ц

е визнання високих здобутків спортсменів.
Торік Анна під керівництвом Ігоря Наконечного, головного тренера молодіжної збірної України з
панкратіону, асистента кафедри теоретичних основ і
методики фізичного виховання ЧНУ, стала чемпіон
кою Європи (Польща) і світу (Бельгія), володаркою
Кубка світу (Угоршина). Олександр (наставник –
тренер Чернівецької обласної федерації панкратіону Петро Горюк) здобув "золото" Чемпіонату Європи й Кубка світу, а також "срібло" Чемпіонату світу.
Нинішнього року наші студенти розпочали виступи не менш вдало: на Етапі Кубка світу в Швейцарії А. Беженар виборола перемогу, а О. Доскальчук – ІІ місце. Обоє показали найвищий результат
на чемпіонаті Європи в Бельгії.

індивідуальний
навчальний
план:
Марчук В.С. 101039

Овачук Е.І. РН № 07308183
Пелепчук Ю.Г. РН № 07784781
Пелепяк М.М. РН № 07784218
Плитка М.Я. РН № 07308122
Рибарук М.Ю. РН № 07783853
Романів О.Б. РН № 07783976
Савчук Л.М. РН № 07300801
Сіліна П.І. РН № 07780264
Страшнюк І.О. РН № 07784531
Тарнавський В.В. РН № 08566532
Тимків Л.Ю. РН № 08566561
Тимофійчук Н.І. РН № 07784026
Тонієвич І.І. РН № 08566424
Чалапчій І.Ю. РН № 07783628
Яковенко О.І. РН № 07783873

залікова
книжка:
Хоміна О.Ю. 094709

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

Вітаємо ювілярів!

У

Виставковій залі Центру культури "Вернісаж" м. Чернівці з нагоди професійного свята архітекторів України розгорнуто роботи зодчих Буковини, студентів-випускників кафедри будівництва і архітектури Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича і Державного вищого навчального закладу "Чернівецький політехнічний коледж", а також тих майстрів із
багатющим досвідом, чиї творіння нині зберігаються у фондах обласного архіву.
"Винуватців" святкового дійства щиро вітали та виступили начальник управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури ОДА, головний архітектор області Роман Пивнюк, ректор ЧНУ Степан Мельничук, начальник управління містобудування та архітектури, головний архітектор міста Сергій Гомонович,
голова обласної організації Національної спілки архітекторів України Олег Пікущенко і помічник ректора з питань організації навчального процесу Ігор Фодчук.
Очільник Чернівецького університету С. Мельничук підкреслив, що упродовж чотирьох років успішно діє кафедра будівництва і архітектури, яка готує
бакалаврів. Цьогоріч уже проводитимуть набір на ОКР "Спеціаліст".
Степан Васильович добре відгукнувся про відкриття при обласній Спілці
архітекторів України сайту, оскільки є змога розмістити матеріали про творчу
діяльність архітектора Йозефа Главки, які матимуть глибоке пізнавальне та
виховне значення.
У переддень свята зодчих минає рік, як колишня резиденція буковинських митрополитів внесена до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. Тобто у
такий спосіб можна пропагувати перлину над правим берегом Пруту, яку побудовано за проектом чеського архітектора Йозефа Главки.
У спілкуванні творчих особистостей проректор з науково-педагогічної
роботи з питань навчально-виховного процесу Тамара Марусик відзначила,
що нині минає 40 років з дня прийняття Міжнародної конвенції охорони світової культурної спадщини та архітектури.
Представники ЧНУ взяли активну участь у міжнародному семінарі, що в
травні відбувся у Білорусі. Чому саме ми? А тому, що наші фахівці мають чималий передовий досвід, зокрема з підготовки документів для відомої європейської організації.
Визначено найоригінальніші роботи виставки, яких було понад сто. Їх автори отримали Почесні грамоти і грошові винагороди. Організатори заходу
– чернівецька обласна організація НСАУ, кафедра будівництва і архітектури
ЧНУ й архітектурне відділення ДВНЗ "Чернівецький політехнічний коледж".
За словами доцента кафедри будівництва і архітектури ЧНУ Ірини Коротун, виставка стала подією у творчому житті людей, котрі не мислять себе
без обраного фаху, а їх роботи є містком до інших заходів, коли насправді є
що показати непересічному шанувальникові.
Насамкінець учасники свята щиро подякували Ігореві Фодчуку за активну
роботу з акредитації та ліцензування архітектурної спеціальності.
Василь ДЖУРАН
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Із 70-річчям:

А також чарівних жінок:

Івасютина Тараса Дмитровича

Абрамову Лідію Іванівну
Афанасьєву Ларису Василівну
Бочковську Тамару Іванівну
Бурдяк Віру Іванівну
Верезуб Людмилу Василівну
Караванову Тетяну Петрівну
Карпяк Павлину Миколаївну
Козік Наталію Миколаївну
Кравців Марію Опанасівну
Ларіонову Ларису Іванівну
Лупашку Домніку Троянівну
Нестіну Ларису Миколаївну
Осадчук Ольгу Іванівну
Соболєву Феліцію Михайлівну
Ткач Людмилу Олександрівну
Тулик Орисю Іванівну
Чебан Галину Іванівну
Чораєву Галину Капрелівну

Із 65-річчям:
Костомського Євгена Миколайовича
Михайлевського Михайла Васильовича
Парфенюка Ореста Архиповича
Із 60-річчям:
Каланчу Іллю Дмитровича
Із 50-річчям:
Гусака Володимира Вікторовича
Данелюка Анатолія Костянтиновича
Демчучена Олександра Марчеловича
Ференця Володимира Івановича

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

РЕДАКЦІЙНА РАДА

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

Володимир Антофійчук
ЗАСТ. ГОЛ. РЕДАКТОРА

Любов Василик

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

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

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

Друк видавництва “Рута”
Чернівецького національного
університету
імені Юрія Федьковича

Дизайн та верстка Романа Пазюка
Тираж 500 прим.
Виходить раз на місяць
Зам. 105

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

