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“УВ”

РЕПОРТАЖ ІЗ УРО ЧИСТОСТЕЙ

То було направду світле родинне свято. Коли за руки беруться й ведуть хороводи співаючи прості атрибути домашнього затишку. Коли чуєш душевну близькість і приналежність,
розуміючи з півслова. Коли знаєш напам’ять і бачиш на відстані дотику спільне минуле. Коли
усвідомлюєш, що майбутнє – ось воно! – теж спільне, де б не виповнювалося світлом чи
пітьмою. Бо майже кровна спорідненість. І звідси береш початок, і впадаєш сюди глибоко.

“Низький уклін тобі, Університете!”

Ч

ернівецький національний університет імені Юрія Федько
вича відзначив 136-ий день народження.
"За ці довгі роки у розвитку нашої
alma mater були різні періоди, – зазначив у вітальному слові ректор С. Мельничук. – Нині вона має статус класичного національного університету, авторитет у суспільстві. ЧНУ справно
виконує свої функції".
На підтвердження цих слів Степан
Васильович перевів досягнення провідного вітчизняного ВНЗ у числовий
еквівалент: "У нас навчається майже
18 тисяч студентів, працює понад
1200 викладачів, 70 відсотків яких
мають наукові ступені (117 докторів
наук, 665 кандидатів наук). У Чернівецькому університеті готують фахівців за 58 напрямами і 67 спеціальностями. Тут діє аспірантура із 46 спеціальностей та докторантура – із 28.

Торік захищено 12 докторських і 55
кандидатських дисертацій. Ефективність роботи аспірантури становить
83 відсотки і є найвищою за всі роки її
існування. За даними міжнародних
рейтингових агенцій, ми входимо в
"десятку" ВНЗ України за розвитком
наукових досліджень. Нинішнього року
маємо 7 міжнародних грантів, що є чи
не рекордом у державі".
Дослухалися до промовистої статистики – і подумки віддали шану мудрості іменинника, переглянули відео
ролик – і наповнилися по вінця словами захоплення про красу його ду
ші – Резиденції. Згаданий хвилинний
сюжет презентували 28 червня на 35-ій
сесії Комітету всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО у Парижі. Очевидно, можемо вважати цю дату другим днем народження університету, народженням у новому статусі, народженням

Д.О. Козубовський,
декан факультету образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва:
– День народження університету – це життя, з якого все починалося і яким, напевно, все закінчиться. Згадуючи історію, можна
побачити, що наш університет
розрісся, розквітнув. Надзвичайно
хотілося, аби був у ньому й мистецький факультет. І ось, нарешті,
це сталося: сім років як діє факультет образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Сьогодні всі присутні у театрі матимуть змогу побачити та оцінити творчі роботи наших талановитих студентів.
Вони презентуватимуть власні стилізовані костюми.
І.В. Снігур,
начальник відділу технічних засобів навчання:
– Для мене день народження
університету – це одне із найбільших свят, хоча, звісно, воно не
державне, але одне з найрідніших
мені. Колись я вчився тут, закінчив, а тепер працюю. Щорічним
учасником урочистостей є університетська чоловіча хорова капела "Дзвін", у якій виступаю
упродовж багатьох років. Ми надзвичайно серйозно готуємося до цього родинного свята, і
варто зазначити, що нас завжди щиро сприймають. Сьогодні хорова капела подарує декілька пісень присутнім.
Сподіваюся, глядачі у залі будуть раді виступу.

для людства. Архітектурний ансамбль
колишньої Резиденції митрополитів
Буковини і Далмації внесли до списку
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
"Усі необхідні документи підготували наші науковці, – наголосив С. Мельничук. – Я знав, що це складно, бо
сам брав у тому участь. Проте на
спільному українсько-польському семінарі в Києві, де йшлося про управління об’єктами ЮНЕСКО, ще виразніше усвідомив: ми зробили титанічну
справу".
Попереду – нові завдання. Як-от
гідне обрамлення архітектурної перлини. Такі ж турботи і в німецьких колег – новоспечених партнерів ЧНУ.
Професор університету прикладних наук міста Любека Г. Конраді, почесний гість урочистостей, зазначив:
"Любек і Чернівці об’єднало входження їхніх об’єктів до списку культурної
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спадщини ЮНЕСКО. Тож перед нами
постала одна й та ж проблема – забудова історичної частини міста. Це лежить у основі співпраці між архітектурними напрямами університетів".
До слова, нинішнього року двоє
студентів ЧНУ впродовж навчального
семестру стажувалися в Любеку.
Це практикуватимуть і надалі. Крім
того, німецький фонд розгляне заявку
на фінансування спільного українськонімецького проекту. Очільники університетів-партнерів мають намір здійснити двотижневий обмін 15 студентами у 2012-му. Улітку наступного
року Любек на запрошення німецької
сторони відвідає професор кафедри
зарубіжної літератури та теорії літератури П. Рихло. Відомий перекладач
стане почесним громадянином міста
й зобов’яжеться підготувати літературний Тиждень.
"Ми раді, що віднині співпрацюємо з Чернівцями, – запевнив насамкінець Г. Конраді. – Це місто, відоме
своїм минулим, мирним співіснуванням різних національностей і конфесій,
стало історичним зразком для мультикультурного суспільства в Європі".
Університет – один із символів
Чернівців, Буковини. Керівництво міста
й області обіцяє подбати про нього.
Крок назустріч, окрім іншого, є подякою за життєвий успіх. Адже всі представники влади, присутні на святі, –
випускники ЧНУ: секретар міської

ради В. Михайлішин – юридичного
факультету, голова ЧОДА М. Папієв –
фізичного, заступник голови обласної ради В. Маніліч – економічного,
начальник Головного управління освіти і науки ЧОДА М. Бауер – біологічного.
Іменинникові надарували чимало.
В. Маніліч прийшов із побажаннями
творчої наснаги, М. Бауер – із подякою за спільні проекти (Буковинська
Мала академія наук, шкільні олімпіади, перепідготовка вчителів тощо).
Добру звістку приніс М. Папієв:
"Університет отримав 12 млн. грн.
на ремонт дахів V корпусу і майже
10 млн. грн. – на добудову VIII. Є надія,
що наступного року будуть бюджетні
кошти на перенесення господарського двору, створення інформаційноаналітичного центру ЧНУ, облаштування стоянок для автобусів. Це передбачено в проекті доручення Президента України В. Януковича".
В. Михайлішин пообіцяв призвідцю свята новенький "Daewoo" в подарунок. Власне, це колективний презент. Автомобіль виграла чернівецька
молодь, що завдяки своєму танцювальному хистові й фінансовій підтримці облдержадміністрації та міської
ради дійшла до півфіналу грандіозного
проекту телеканалу "Інтер" "Майдан’s".
А на сцені муздрамтеатру хореографічну майстерність демонстрував
загальноуніверситетський ансамбль
"НЕОГАЛАКтика". Пісенним розмаєм

вели народний студентський хор "Резонанс", народна чоловіча хорова
самодіяльна капела викладачів та
співробітників університету "Дзвін",
студенти ФТФ і представниця факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Ірина Журавець. Талановиті дівчата з факультету декоративно-прикладного мистецтва продефілювали у власноруч виготовленій
колекції одягу, де майстерно втілили
буковинські мотиви.
Найуспішніших, за минулорічними
підсумками, викладачів та співробітників нагородили подяками та грамотами університету й ЧОДА, відзнаками
міської ради й Головного управління
освіти і науки ЧОДА, нагрудними знаками "Відмінник освіти України".
Згадали і про спортивні здобутки
нашої наукової еліти. Кубок переможця XI футбольного турніру, що відбувався в рамках святкування дня народження університету, виборола команда факультету фізкультури та
здоров’я людини.
"Університетський вісник" приєднується до побажань ректора С. Мельничука: "Здоров’я, творчих успіхів,
гідної зарплати, доброго настрою,
викладачам – хороших студентів, а
студентам – толерантних, вимогливих і мудрих викладачів".
Хай буде так! Із днем народження,
Університете!
Репортаж Світлани ТЕЛЕШМАН

І.М. Черевко,
декан факультету прикладної
математики:
– День народження університету – це те саме, що запитати,
що значить родина, що значить
сім’я. Бо на роботі я почуваюся,
як вдома, і йду сюди щодня, як до
своєї родини. Мені здається, що
тут неможливо розділити одне
від іншого. Отримую насолоду
від своєї роботи, від спілкування
з колегами, студентами. Зичу
всім доброго здоров’я, щоб ми, як кажуть на Буковині, нарік дочекали відзначити цей день радісно, щиро, гарно, з
добрими здобутками.

Олеся Ганнусяк,
студентка І курсу факультету
образотворчого та декоративноприкладного мистецтва:
– Я думаю, що це важливий
день у житті університету. День
створення – це як день зародження нової мрії. Мені і всім
моїм колегам приємно тут бути,
зануритися в атмосферу єдиної
академічної спільноти.
Ще з дитинства мріяла вступити на спеціальність "Дизайн
середовища" до коледжу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. І ось
моя мрія здійснилася! Для мене навчання зараз є однією
з найважливіших частин життя, і я дуже щаслива з того.

Р.А. Заплітний,
завідувач відділу з питань інтелектуальної власності:
– Хвилююся зараз, але ці
емоції приємні, бо колись я був з
іншого боку, студентського, а тепер – дивишся на це, бо уже викладач, співробітник університету. Щасливий з того, що колись
навчався тут, а потім продовжив
кар’єру як викладач. Це свято
прирівняне до сімейного.
Ми прийшли сьогодні удвох із
сином Русланчиком, який цього
року пішов у перший клас. Я сподіваюся, він продовжить
нашу сімейну традицію і з часом стане студентом Чернівецького університету.

Н.В. Філіпчук,
заступник декана економічного
факультету з навчально-виховної
роботи:
– Нинішній день, на мою думку, – свято освіти, свято духов
ності, свято інтелігенції, адже
наш університет наповнений лише
цим духом. Як і визнання нетлінної щорічної праці. Також цей
день – свято студентства, адже
без нього не може існувати жодний навчальний заклад.
Сьогодні традиційно студенти вшановують колишніх
викладачів, ректорів, які зробили найпотужніший внесок у
розвиток і формування ВНЗ. Для мене це має велике значення, адже невидимий, проте нерозривний зв’язок поколінь, тих, що пішли з життя, і тих, хто нині працює на ниві
освіти на теренах нашого краю, має духовне підґрунтя.

Л.М. Ковалець,
доцент кафедри української
літератури:
– Цей день – справді особливий в історії краю. Більшу частину
життя я провела в університеських стінах, тут навчались усі члени
моєї родини, тож це свято й особисте, родинне. Під час сього
днішніх урочистостей у мене було
на думці це почуття родинності,
духовної близькості з усіма присутніми й тими, для кого університет – робота і доля.
Подвійно радісним є те, що наша резиденція як архітектурний комплекс пошанована в Європі, що наш університет імені Юрія Федьковича – письменника, якого досліджую, відомий там.

Л.М. Дробіна,
старший лаборант кафедри
історії України:
– День університету – свято
кожного студента, бо кожен з нас
пройшов стезю студентства, і кожен, хто тут присутній нині, хоче
знову відчути себе молодим,
енергійним, щасливим. Юність –
це натхнення, щастя, сонце.
Нинішній день народження університету для мене особливий ще
й тим, що цього року у мене відбувся довгоочікуваний захист кандидатської дисертації. Керівництво ЧНУ привітало нас із цією
важливою подією. Приємна мить на сцені дала змогу відчути
єдність з колегами, незламний творчий дух університету.
Цікавилася Наталія ПАВЛОВИЧ
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ПАРТНЕРСТВО

Узаконили
зв’язки

З

(Закінчення. Поч. на стор. 1)

а свідченням сторін, угода ли
ше формалізувала, юридично
оформила багаторічні зв’язки. Імпульсом стало входження колишньої Резиденції митрополитів Буковини і
Далмації до списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
"Оскільки об’єкт ЮНЕСКО і буферна зона – єдине ціле, то сам Бог
велів нам погоджувати кожен крок", –
зауважив ректор С. Мельничук.
Першим таким поступом, очевидно, буде перенесення господарського двору з території ЧНУ. Актуальним
залишається оновлення дренажної
системи. Це проблема центру міста,
зокрема й університету.
"Про неї треба говорити, її треба
розв’язувати", – упевнений секретар
міської ради В. Михайлішин. За його
словами, нині ведуться перемовини з
німецьким банком. Як тільки вдасться оформити кредит, розпочнуть відповідні роботи.
Якщо мовити про віддаленішу
перспективу, дедалі важливішою видається справа підготовки архітекторів. "Треба створити факультет архітектури й будівництва, тобто розширити кафедру до факультету, – стверджує С. Мельничук. – Наше місто має
дбати про пам’яткоохоронну діяльність у ширшому масштабі. Для цього
потрібні фахівці. А вони будуть тільки
тоді, коли готуватимемо їх. У нас безліч пропозицій стосовно міжнародного співробітництва з університетами
різних країн. Чимало хочуть співпрацювати саме в напрямку архітектури.
У нас він на початковій стадії".
Керівництво ЧНУ має на увазі й облаштування історичної частини міста.
Адже інспекції з Парижа детально перевірятимуть не тільки об’єкт ЮНЕСКО,
а й буферну зону.
Очільник ЧНУ пояснює занепокоєння: "По-перше, вона значно більша, по-друге – зачіпає багато людей,
а де люди, там інтереси, там пристрасті..."
Утім, В. Михайлішин упевнений:
"Те, що залишилося – нюанси, у порівнянні з тим, що вже виконано. Буферна зона залежить від нас: від міської
влади, від жителів міста... Те, що зробили ви, залежало від багатьох країн
світу. Тож честь вам і хвала!"
Світлана ТЕЛЕШМАН
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Ч

ому саме знову Главка? Його піднебесний витвір побачили у ЮНЕСКО.
І це – привід для спілкування. Як не повірити, що тільки краса врятує світ?!
З усіх 150 робіт, підкреслених сонячним промінням із неба, а отже, Всевишнім,
архітектурний комплекс Резиденції Буковинських митрополитів у Чернівцях ви
явився найдосконалішим. Що характерно, пан Йозеф витворив як проект. Він
став недосяжний для інших, власних же робіт. Чернівецьке диво осінило його
творчу вдачу у 29 років. А це далеко ще не ті літа, коли з легкої руки досвіду можна
дочекатися своєї заслуженої нагороди. Переважно це буває у 50 чи більше літ.
149, тобто інші, блякнуть разом узяті як на дистанції часу, так і в історії. Хіба
майстер не зміг зробити подарунок для своєї Батьківщини? Для рідного королівства Богемія. Але чомусь богемний витвір випав на Буковину. Чому? Земля
ця воістину свята. Тут, як, може, ніде, спрацьовує інший вимір понять і суджень.
Територіальна ознака не претендує на визначення, яке б мало силу прямої дії,
що конкурентоспроможні з іншими краями чи, як нині новомодно говорити, регіонами. Воно й так збагненно: чим більша територія, тим більші можливості.
Може, й так, але у цьому випадку – ні. Найменша область України найбільш знана як мистецька перлина. Звідси зродилася у світи українська естрада. З оглядом на 29 Главкових літ, згадаємо про незабутнього Володимира Івасюка. Самородок із букових гаїв. Чи нема щось спільного між двома великими титанами? Є! Та ж сама земля, аура, високість пагорбів, що не просто під небесами.
Мабуть, у кожного своє призначення.

Богемний король
з Королівства Богемії,
що народився у Чехії, а знадобився
маленькому Відневі над швидко
плинним Прутом
Коли на землю опадає жовтневе листя і стає парчею, у календарі історичних дат є таке свято як Всесвітній день
архітектора. Вітчизняний – першого липня. Який цей день, 3 жовтня 2011-го?
Розкішний, ніжний, сонячний! Через 180 літ,
коли у світ Божий прийшов Йозеф Главка (15 лютого 1831 року, Пржештице,
Королівство Богемія, Чехія), уже вкотре
ця видатна особистість часу стає темою для розмов не тільки між журналістами, але й усіма, хто залюблений у світові шедеври мистецтва.
Звернімо увагу ще на один факт. Він – пряма залежність од того, чому АвстроУгорська імперія витворила Чернівці як маленький Відень. Ще й на околичних
шляхах свого панування. І все ж, цей другий винахід. Перший – Земля таки крутиться. Це суто астрономічний аспект. Буковинський – із глибинних пластів-надр.
Є щось символічне! Австрійці не повідали про це. Дивовижа нерозгадана!
… Архітектурне диво на високому пагорбі Чернівців. Роздуми сягають
1860-го. Того року, коли ще був живий Шевченко. Кобзар міг знати. Тим паче,
відвідував Кам’янець-Подільський, з якого до Чернівців рукою подати.
Йозеф Главка як епохальний зодчий відвідав не одну закутину Буковинського краю. З тим, аби той чи інший штрих, ту чи іншу деталь, той чи інший потужний елемент, які так чи інакше пов’язані з доволі таки розгалуженою мережею всіляких ремесел (кожна хата мала свого умільця в тому чи іншому виді
мистецтва). Така визначеність – це, безсумнівно, звичаї, обряди, традиції.
Чех усе поєднав у одне. І постало Диво дивнеє. На горі високій не поміж гір,
а дещо оддалік од сходження на Карпати. Всесвітній день архітектора цьогоріч збігається з двома символами: 15 лютого минули 180 роковини з Дня народження Йозефа Главки, а в червні його ювелірний шедевр увійшов до Все
світньої спадщини ЮНЕСКО. Бог любить трійцю. Цю святу сентенцію не годиться забувати. І творити в ім’я кожного дня, як це робив Йозеф Главка. Велике
бачиться, кажуть, на відстані. Додамо: і на високій горі буковинської столиці зі
стрічкою-блакиттю Пруту.
Милувався красою архітектурного комплексу
Резиденції Буковинських митрополитів Василь ДЖУРАН
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Хотинська війна:
героїчна минувшина
і урок для нащадків
Іноді, переосмислюючи минуле, ми знаходимо відповідь на болючі питання сьогодення. Знову і знову
перегортаючи сторінки історії, можна не лише відкрити нові незвідані факти минувшини, а й передбачити дещо з майбутнього. З огляду на те, що досвід
наших попередників знадобиться і, як переконує нещодавня подія в ЧНУ, безсумнівно, стане повчальним
для нас, тому варто глибше досліджувати сторінки
історії майже чотирьохсотлітньої давності.

З

нагоди відзначення 390-ої річниці Хотинської битви наша alma mater за сприяння Чернівецької обласної державної адміністрації зібрала у Червоній залі
центрального корпусу ЧНУ наукову еліту не лише України, а й зарубіжжя, аби подискутувати на цю тему – довкола
бою. Відкрив і мовив про міжнародну конференцію, приурочену 390-річчю перемоги у Хотині, ректор ЧНУ Степан
Мельничук.
Престижність та вагомість цієї події підкреслював також той факт, що, окрім знаних учених, учасників зібрання
особисто привітав Надзвичайний і Повноважний посол
Литви в Україні Петрас Вайтєкунас, який знайшов час у
своєму щільному графіку та завітав до Чернівців. До честі
організаторів, варто зазначити, що далеко не кожна конференція може похвалитися присутністю дипломата такого високого рівня.

Звісно, виступаючи перед істориками, пан Посол не міг
не згадати про внесок польсько-литовського війська, очолюваного коронним гетьманом Яном Хоткевичем, у переможний хід битви. Також він наголосив на важливості консолідації воєнних сил польської сторони, а саме залучення
польським королем Сигізмундом ІІІ українських козаків на
чолі з Петром Сагайдачним.
Про відзначення цієї події на державному рівні (є відповідний указ Президента України) згадав у вітальному
слові голова Чернівецької ОДА Михайло Папієв, котрий
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наголосив на актуальності теми об’єднання сил європейських держав заради спільної мети – єдиної європейської
демократичної спільноти.
Хотинська битва і підписаний воюючими сторонами
мирний договір змінили хід історії не лише України, Польщі, Литви, а й усієї тодішньої Європи. Агресію турецького
султана Османа ІІ було зупинено на українській землі. На
думку істориків, ця війна стала однією із найбільших битв
XVII ст. і тривала понад сорок днів. Завершилася так званим Хотинським миром. За ним, між державами припинялася війна, встановлювався кордон по Дністру. Кримське ханство і Туреччина зобов’язувалися не нападати на
польські землі.
"Нічия" в польсько-турецькій війні, безсумнівно, на боці
Польщі як держави. Але цю перемогу більшою мірою забезпечило Речі Посполитій козацьке військо. Можна з упевненістю стверджувати, що без допомоги українців Хотин міг
обернутися для поляків другою Цецорою (Цецора – село
неподалік Ясс, де турки розбили польське військо. – Н. П.).
Польський король Сигізмунд ІІІ звернувся по допомогу до
козаків, обіцяючи створити реєстр з 20 тисяч та гідно оплатити їх службу. Тож 41-тисячне козацьке військо долучилося
до 35-тисячного польсько-литовського, яке покликало на
допомогу угорських та німецьких піхотинців.
На думку сучасних істориків, кількість козаків під Хотином була різною. Польська сторона применшує це, називаючи 15-16 тисяч, а українська – дещо перебільшує. Проте,
за останніми дослідженнями київських науковців, прийнято
вважати, що їх було 46 – 48 тисяч. До прикладу, чернівецький історик, доцент кафедри історії України А.Ф. Федорук
у книзі "Хотинська битва 1621 року" (2010) дотримується
цифри 41 тисяча 520 чоловік. Сперечатися про кількість
козаків під Хотином історики можуть, але вагомим, гадаю,
є той факт, що польський король для оборони своїх же земель виставив набагато менше вояків, ніж його союзники.
Пізніше Ян Собеський у мемуарах згадував: "… справжніми рятувальниками під Хотином були козаки…"
Слід відзначити виняткову роль Петра Сагайдачного,
який проявив відчайдушний героїзм та досвід у військових виступах. Полководець забезпечив успіх під Хотином. Проте, окрім цієї
перемоги у війні з турками, Сагайдачний виношував плани перетворити Річ Посполиту з
дуалістичної у триалістичну державу у складі
Польщі, Литви і України, які мали би рівні права. Це могло бути початком заснування української державності. Однак через смерть видатного полководця ця ідея, на жаль, не
зреалізована. І козацьке військо втратило
можливість розглядатися як самостійна військова сила.
Об’єднане польсько-литовсько-українське
військо у 1621 році здобуло перемогу над
Османською імперією. Лише завдяки спільній героїчній боротьбі представників українського, польського, литовського, угорського,
німецького народів на певний період вдалося
зупинити турецьке поневолення українських
та польських земель. Битва під Хотином призвела до занепаду могутньої Османської імперії. А самовідданість, відчайдушність та завзяття, проявлені козаками, стали яскравим
прикладом для інших поневолених турками
народів, зокрема балканських, які здійснювали спроби виступів проти турків. Значення цієї історичної події підвищене ще й тим, що вона відбулася на нашій рідній землі, неподалік Чернівців, на схилах Дністра.
Відзначаючи 390-літню річницю Хотинської битви, ми,
буковинці, маємо пам’ятати героїчну минувшину, якою
достеменно можемо пишатися. Наша історія варта того,
аби її пам’ятали, знали. І тоді українці чітко бачитимуть
перспективи на майбутнє.
Наталія ПАВЛОВИЧ
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… І хліб сільський насущний
тихою сльозою сповила

Про заслуженого діяча науки і техніки України Тамару Марусик
Аура університетського парку заворожує. І мотив Бобулової пісні про те, як опадає жовтий лист, незважаючи на змайнулий зеніт нинішньої осені, просівається, здається, крізь парчу
візерункової краси, яку сповиває молочний туман.

О

сь там, за двома першоплановими лавами, на
яких зорить неприземлене листя,
її вікно. Знаю про безперервну
зайнятість проректора з науково-педагогічної роботи з питань
навчально-виховного процесу, професора, доктора історичних наук
Тамари Володимирівни Марусик.
До речі, нещодавно до 136-ої
річниці з дня народження університету за чималі заслуги і сумлінну працю її удостоїли звання заслуженого діяча науки і техніки
України. Саме тоді, коли у світ
виходило попереднє число "Університетського вісника".
Оскільки час – категорія вартісна з огляду на невимірну шкалу позиціювання справжніх патріотів і фанатів до своєї справи,
думаю: а може, не годиться забирати дорогоцінний скарб у пані
Тамари, та ще з понеділка, який
перенасичений низкою суцільних заходів.
Може, й так. Адже цю Людину
знають чи не всі. І не лишень в
університеті.
Якби скористатися авторським
роздумом і штрихами зарисовки!
Так і роблю. Вікно картинки осені є.
Навіщо трансформувати штамп
"народилася такого-то року". Хоча,
певною мірою, ні. Це чи не перша –
і таки перша! – героїня розповіді, яка
народилася у місті. Одначе, схоже, урбанізаційні процеси мегаполіса жодним чином не вплинули на чернівчанку.
Дивовижно! Але, не спізнавши щастя сільської дітвори босоніж ступати у
росяні трави дитинства, поетики полів і
гаїв, міська дівчина украпила у свою
душу мову мелодій, що їй награвали
хвилі Пруту, високі роздуми із Цецинської гори. А ще – глибини історії, у яку
закохалася одразу і безповоротно.
Історії? Певно ж! Вона – таємничі
коди – в українській землі і на землі.
На її обличчі – гіркі сльози мук і поне-

волень. Бодай оцих, що викликані і
запідозрені нелюдською політикою
колишнього керівництва Радянського
Союзу, – від голодомору. Це ж тільки
краплі. Мало хто вцілів у володіннях
української житниці, де славні-преславні пращури першими у світі винайшли злакові культури. Які ж трильйони
срібних рос вилилися крізь заплакані

вікна душі у землю і проросли калинами!
На простуджений лист, що на лаві,
падає масивна крапля туману чи мряки, бо он і сонце уже усміхається між
гойними розвіттями парку. Сонце –
штрих. Торік світ побачила монографія
"Голодомор 1932-1933 рр. в УРСР і діаспора північної Америки". Цей конче
потрібний твір Тамара Володимирівна
написала у співавторстві з Оленою Ковальчук. Нині ж на порозі – листопад.
Наприкінці місяця – сумні роковини,
пов’язані з методологічним винищенням народу, що дав світові хліб.

Кажуть – і це глаголять ложними
устами, – що то був голод. Бояться
правди – правди бояться. Вона – це
спланована акція Коби і його близького оточення. Як же так може бути,
що українство перевищує за кількістю
громадян Росію. На мільйон-два.
Гріхи неспасенні владоможців. Через них і покара прийшла – розпад
імперії.
Сиджу на лаві в осінньому парку і дивлюся на вікно Тамари Володимирівни. Як це важливо сказати народові правду. І ще про
яке лихо, що впало на всю державу і тримало в страхові стільки десятиліть. Правда не буває іншою,
окрім правди.
Міркую знову. І як, ненароджена в селі, взялася за сільську
тему – ХЛІБ наш НАСУЩНИЙ!
Знає оцю ціну з самого дитинства. Як не порадіти і не потішитися за уміння вивчити колишню
проблему і так само написати
монографію!
Це – справжнє серце історика,
який наскрізь заземлений у рідний грунт. Це – маяковий приклад для університетської юні.
А Резиденція? Буковинська
особистість долучилася до славного кола ініціаторів того, аби
ввести родзинку над Прутом до
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Легко сказати. Зробити – надважко. Результат – на долоні. Отих
майстрів, що гідно продовжують
справу зодчих доби Йозефа Главки. Бачив цими днями радість у
очах покрівельників із Магали і
Боян, що нині несуть справжню – в
історичному сенсі – трудову вахту.
На тій висоті, де захоплює дух. Від
16 – до 30 і більше метрів заввишки.
Це чеський боян провістив, як свого
часу Андрій Первозванний (13 грудня – Андрія): на цьому пагорбі возсіяє
благодать Божа. Тобто митрополича
Резиденція, яка віддала перевагу плеяді юних і молодих.
Після реставраційних робіт буковинське диво стане ще колоритнішим. Неземної і небаченої краси Боговитвір і Главковитвір.
Повір, читачу, з цієї висоти, де над
університетом розкрилено тріпоче національний стяг (від стягувати добірні
сили, скликати на віче людей, Буковин-
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ське віче на порозі вже!), зовсім поіншому сприймаєш життя, прагнеш долучитися до тих, хто всього себе віддає
улюбленій справі, милій Україні.
Думаєш і думаєш. Про героїню
розповіді, чиє вікно дивиться у осінній
парк, де тихо і безшелесно опадає
злотий і черлений лист. Тамара…
Була колись грузинська цариця з таким іменем. В отого народу, що віру
християнську має нашу, що одвік, незважаючи ні на що, горнеться до
України. Оце днями наш представник, перебуваючи у Грузії, мовить до
телеглядачів російською, а керманич
дружньої країни Михайло Саакашвілі –
українською. Майже дослівно: "Ніколи ще стосунки між двома країнами
не розвивалися так, як нині…"
Яка повага до України і народу!
… Падає листя в університетському парку. Покрівельники виколисують

молотками ніби… музику Морзе. І
вона так органічно вплітається у цю,
що вальсує у золотій природі. І чомусь
Іво Бобул, хоча й близько нема, його
мелодія про осінь витає над казковою
феєрією найвищої гори у Чернівцях.
Хай Тамарі Володимирівні Марусик
(прізвищ у Буковині і в Галичині, на Національному радіо також, роїться чимало) і надалі щедро-щедро жнивується ось тут, під близькими небесами, з
яких на таких, як вона, одвіку сходять
благодать і благословення Господні.
Тамаро Володимирівно, на хвильку
прочиніть вікно у білий світ і дивовижний парк – почуйте осені священної
феєрію пісень. Ви ті, що хліб насущний
тихою сльозою сповили.
Авторські роздуми зі штрихами
зарисовки в університетському парку
записав Василь ДЖУРАН

“УВ” ОДНИМ АБЗАЦОМ
Студентка ЧНУ Софія Косар стала
володаркою президентської стипендії,
з чим її щиро вітаємо!
В університеті побував і виступив
перед студентами письменник Степан
Процюк, котрий презентував свої твори.
Доцент кафедри музики, соліст Чернівецької обласної філармонії, заслужений артист України Іван Дерда у
рамках Тижня української мови на запрошення Чернівецької школи № 28
виступив перед учителями і учнями,
розповів, як співає і пише пісні, окреслив коло питань культурно-мистецького характеру.
Цими днями в усім відомій 66 аудиторії філологічного факультету відбулася презентація антології "Байки
буковинські". (Детальніше про цю антологію – у наступному номері "УВ").

▪ До 93-ої річниці Буковинського віче ▪

3 листопада на 93-ті роковини
Буковинського віче заступники
декана філологічного факультету з навчально-методичної
роботи та питань науки і ком
п’ютеризації Олександр Попович і Ярослав Редьква, завідувач
кафедри української літератури
Володимир Антофійчук разом
зі студентами взяли участь
у покладанні квітів шани до
пам’ятника Юрієві Федьковичу,
чиє ім’я має Чернівецький університет.

Виступаючи з приводу цієї
події, Олександр Попович наголосив: 3 листопада вікопомне
ще й тому, що має глибокопізнавальне і виховне значе
ння, оскільки є сконцентрованою думкою буковинського народу у тих, доволі нелегких, умовах, коли справді
кожен із наших попередників
творив свою і майбутніх нащадків долі.
Д. Вікнянський.
Фото Романа ПАЗЮКА

Прийшли до Федьковича з осiннiми квiтами шани
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ПІДСУМКИ

Марія ІВАНЧУК,

завідувач науково-методичного центру моніторингу
та забезпечення якості підготовки фахівців

Аналіз якості підготовки фахівців
університету за 2010-2011 н. р.
Основним критерієм оцінки
вищої школи є рівень підготовленості випускників, раціональне поєднання набутих теоретичних знань з умінням застосовувати їх на практиці, що значною мірою визначається
якістю здобутих студентами знань.
Одним із механізмів забезпечення якості освіти в університеті є проведення моніторингу (та аналізу) навчальних досягнень студентів за результатами заліково-екзаменаційних сесій та випускної кампанії.
Організація навчального процесу в університеті впродовж 2010-2011 н. р. визначалася сучасними тенденціями
розвитку вищої освіти та вдосконаленням нормативноправового і методичного забезпечення якісної підготовки
фахівців.
Показником якісної підготовки є відсоток студентів, які
навчались (на кожному із курсів та на завершальному етапі
освітньо-кваліфікаційного рівня) лише на "5" та на "4" і "5".

Так, показник якості підготовки фахівців по університету
у 2010-2011 н.р. становив 37 % ( I курс – 27,6 %, II курс –
26,2 %, III курс – 32,0 %, IV курс – 37,7 %, V курс – 59,4 %).
У розрізі факультетів показник якісної підготовки фахівців на завершення 2010-2011 н. р. ілюструє таблиця 1.
Зазначаємо, що майже на всіх факультетах вищим є
відсоток студентів, які навчаються на "5" та на "4" і "5" за
держзамовленням.
Загалом на всіх факультетах у динаміці курсів також
відстежуємо зростання відсотка студентів, які навчаються
тільки на "5" та "4" і "5", проте варто звернути увагу на кінцевий показник – якісний.
Важливим аспектом у контексті аналізу якості підготовки
випускників за навчальний рік є результати роботи ДЕК.
Моніторинг та аналіз звітів голів 76 державних комісій,
які було сформовано за наказом ректора, показав, що підготовка та організація ДЕК ґрунтується на дотриманні
нормативних вимог, урахуванні попередніх рекоменда-

Таблиця 1
Показник якісної підготовки фахівців у розрізі факультетів та курсів на завершення 2010-2011 н.р.

Якісний
показник, %

Всього
студентів

Якісний
показник, %

Всього
студентів

Якісний
показник, %

Якісний
показник, %

На заверш.
н.р. по фак.

Всього
студентів

V курс

Якісний
показник, %

IV курс

Всього
студентів

ІІІ курс

становить 26,4 % від загальної кількості випускників
магістрів.
Зауважуємо, що на "відмінно" закінчили навчання у
магістратурі переважно ті студенти, які навчалися за кошти державного бюджету. Не всі студенти отримали магістерський диплом з відзнакою, хоча й мали дипломи бакалавра з відзнакою.
Важливий чинник забезпечення якості знань та успішності, безумовно, – попередній рівень освіти. Так, для
ОКР "Магістр" ("Спеціаліст") базовим є освітній рівень
підготовки на етапі бакалаврату.
Результати моніторингу свідчать, що показник якості
знань студентів-бакалаврів як денної, так і заочної форм
навчання у динаміці за три останні роки дещо знижується.
Диплом з відзнакою отримали 394 студенти-бакалаври (404 студенти – 2009-2010 н. р.) .
Оцінку "незадовільно" по університету, за результатами
державної атестації, отримало 27 студентів ОКР "Бакалавр".
Зауважуємо на низькі показники знань студентів-заочників: факультет біології, екології та біотехнології – 39,8 %, географічний – 30,1 %, економічний –
Таблиця 2
41,6 %, інженерно-технічний –
Показники якості знань та успішності за результатами державної
37,7 %, комп’ютерних наук – 23,5 %,
атестації ОКР "Магістр" денної та заочної ф. н. (2010-2011 н. р.)
прикладної математики – 36,0 %,
фізичний – 39,5 %, хімічний –
Якість
Абсолютна
30,0 %.
знань, %
успішність, %
№
Факультет
У звітах голів ДЕК висловлено
Денна Заочна Денна Заочна
конструктивні зауваження-проф.н.
ф.н.
ф.н.
ф.н.
позиції, які надалі факультетам і
1 Біології, екології та біотехнології
97,6
96,8
100,0
100,0
кафедрам потрібно врахувати у
процесі навчання та роботі ДЕК:
2 Географічний
95,6
72,3
100,0
100,0
– посилити вимогливість пе3 Економічний
97,8
90,1
100,0
100,0
ред професорсько-викладацьким складом щодо теоретичної
4 Інженерно-технічний
100,0
100,0
100,0
100,0
і практичної підготовки студентів
5 Іноземних мов
92,9
100,0
85,7
100,0
та об’єктивного поточного оці6 Історії, політології та міжнародних відносин 100,0
95,7
100,0
100,0
нювання;
– постійно оновлювати тема
7 Комп’ютерних наук
100,0
100,0
100,0
100,0
тику дипломних та магістерських
8 Педагогіки, психології та соціальної роботи 100,0
92,7
100,0
100,0
робіт відповідно до сучасних про9 Прикладної математики
97,7
97,4
100,0
100,0
блем науки, наукових тем кафедри
та напряму підготовки фахівців;
10 Фізичної культури та здоров’я людини
87,0
100,0
100,0
100,0
– посилити дослідницько-екс
11 Фізичний
100,0
93,8
100,0
100,0
периментальну спрямованість при
написанні дипломних та магіс12 Філологічний
100,0
100,0
100,0
100,0
терських робіт;
13 Філософсько-теологічний
100,0
100,0
100,0
100,0
– підвищувати вимогливість
14 Хімічний
100,0
100,0
100,0
100,0
рецензентів при оцінюванні робіт;
– удосконалювати програму
15 Юридичний
98,8
97,3
100,0
100,0
державного іспиту для ОКР "БаВсього по університету
98,0
95,8
99,0
100,0
калавр".

Якісний
показник, %

ІІ курс

цій голів ДЕК та рішень Вченої й науково-методичної рад
університету, проведенні відповідної підготовчої роботи
кафедрами щодо організації державної атестації та методичного забезпечення, оформленні облікової та звітної
документацій за результатами роботи ДЕК та ін.
Аналіз показників навчальних досягнень випускників
за останні три роки свідчить, що середній показник якості
знань становить 71,7 %.
Якщо розглядати навчальні досягнення студентів за
результатами державної атестації за ОКР, то зазначаємо,
що вищими є у студентів ОКР "Магістр".
Значно нижчий показник якості знань випускників
V курсу заочної форми навчання (від показника денної
форми навчання).
Аналіз показників якості знань та абсолютної успішності студентів ОКР "Магістр" за результатами державної
атестації у 2010-2011 н.р. ілюструє таблиця 2.
Якісний показник підготовки фахівців, зокрема, магістрів підтверджують 330 з 1250 (торік – 379, позаторік –
417) студентів, які отримали дипломом з відзнакою, що

Всього
студентів

І курс
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1

Біології, екології
та біотехнології

104

32,1

140

22,3

113

37,8

79

35,7

80

61,5

37,9

2

Географічний

210

19,4

253

27,8

252

32,0

242

39,6

195

60,8

35,3

3

Економічний

166

45,4

242

34,3

404

44,5

402

46,5

319

61,7

47,8

4

Інженерно-технічний

94

22,7

107

24,4

92

40,5

78

41,1

69

68,9

37,0

5

Іноземних мов

209

32,8

193

30,2

182

31,0

162

43,5

105

55,7

46,5

6

Історії, політології
та міжнародних відносин

251

36,9

218

21,6

216

28,0

227

30,4

173

49,3

32,4

“УВ”
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Комп’ютерних наук

112

22,0

87

21,5

143

24,4

135

27,4

99

51,3

28,8

8

Педагогіки, психології
та соціальної роботи

190

25,4

148

35,1

168

36,5

173

47,7

143

61,0

40,4

9

Прикладної математики

115

37,4

102

22,8

89

26,1

99

40,8

86

61,3

39,5

Україна і Балтійські держави
в європейському контексті

10

Фізичної культури
та здоров’я людини

58

7,7

69

18,9

70

23,7

65

16,9

51

41,5

26,6

№

Факультет

11

Фізичний

141

27,8

140

19,7

153

34,3

187

42,0

136

77,9

43,0

12

Філологічний

207

27,8

182

35,9

146

38,3

143

51,6

109

61,1

40,7

13

Філософсько-теологічний

60

27,2

61

27,9

33

28,7

38

42,8

23

74,0

35,6

14

Хімічний

47

31,6

53

33,1

56

27,3

45

26,7

52

51,0

34,0

15

Юридичний

239

18,2

233

17,1

240

26,0

186

32,9

136

54,4

29,7

2200

27,6

2228

26,2

2354

32,0

2259

37,7

1775

59,4

37,0
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ПОДІЇ

6 – 10 жовтня цього року в Університеті м. Мюнстер (Німеччина) у
рамках слов’янсько-балтійського Семінару відбулася міжнародна наукова
конференція на тему "Україна і Балтійські держави в європейському контексті". У ній взяли участь учені із п’яти країн світу.

П

оказово, що від Чернівецького університету було два
учасники: доцент Тарас Івасютин
виголосив доповідь на тему "Буковина як маленька Європа", а асис-

“УВ” № 8 (1731)

тент Оксана Матійчук ознайомила
присутніх із розвитком міжнародних
відносин та історично-культурних орієнтирів Чернівців і Північної Буковини після 1991 р.

Вчені з інших країн присвятили
доповіді різним аспектам зовнішньої
та внутрішньої політики України, її євроінтеграційним перспективам, особливо в контексті останніх подій.
Знаковою стала присутність на конференції відомого україніста, професора Гарвардського університету
США Джорджа Грабовича та відомих
німецьких професорів Ганса Роте,
Альфреда Шпрьоде, Анни-Вероніки
Вендлянд і колишньої випускниці французького відділення ЧНУ Т. Сірочук,
яка нині викладає українську мову в
Інституті східних мов (Париж)
Тарас ІВАСЮТИН,
завідувач кафедри сучасних
іноземних мов та перекладу
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ІНТЕРВ’Ю З ПРИВОДУ

Божа істота покликала
до Святої Землі,
або Про успіх екологів ЧНУ
на міжнародному форумі

У Седе-Бокер Кампус Університету Бен-Гуріона в Негеві (Ізраїль) відбувся 26-ий Європейський Арахнологічний Конгрес. Представництво держав потішило як організаторів, так і гостей. У конгресі взяли участь
27 країн, в тому числі й четверо з України: Н.Ю. Полчанінова з Харківського національного університету, А.А. Надольний з Таврійського національного Університету імені В.І. Вернадського (Сімферополь), а також
М.М. Федоряк та О.Г. Ярошинська з Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Можемо пишатися, що визнання на
міжнародному форумі здобули буковинці доктор біологічних наук, доцент кафедри екології та біомоніторингу факультету біології, екології
та біотехнології ЧНУ Марія Федоряк і випускниця цієї кафедри Олена
Ярошинська.

Н

аш кореспондент зустрівся з
Марією Михайлівною і поцікавився деталями.
– Насамперед, щиро вітаємо з
другою позицією у конкурсі робіт
молодих вчених доволі престиж
ного міжнародного заходу. Скажіть,
будь ласка, ви повірили, що може
те перемогти у Європі?
– Дякую! Скажу абсолютно відверто,
що, готуючись до участі у конгресі,
про жодну перемогу ми не замислювалися. Проте разом із білоруським
колегою Євгеном Михайловичем Жуковцем зробили немало для того,
щоб наша праця зацікавила фахівців
галузі, мала високий рівень і наукове
значення. Принагідно хочу також висловити слова вдячності своєму науковому консультанту, професору
Світлані Степанівні Руденко за її ідеї та
поради, а також професору Степану
Степановичу Костишину за підтримку наших досліджень. Приємно було
отримати визнання міжнародного журі
під головуванням професора Єль Любін, а також приз у розмірі 50 євро!
– Назва наукової роботи, яку ви
представили в Ізраїлі?
– "Аналіз аранеокомплексів м. Чернівці (Україна) за період 1874 –1986 рр.
у порівнянні з сучасним станом".
– Отже, виходить, що дослідже
ння павуків зумовило вашу поїздку
до Ізраїлю. Це ж, іншими словами,
Божа істота покликала до Святої
Землі? Пані Маріє, у чому ж поля
гала суть дослідження?
– На основі зібраного впродовж ос
танніх років матеріалу ми встановили
видовий склад павуків, які наразі на-

селяють парки, сквери, газони, житлові
будинки, території і приміщення різного призначення промислових підприємств м. Чернівці; порівняли з переліками видів, які складені на основі праць
наших попередників; визначили, які
зміни відбулися за зазначений період
часу, і спробували ці зміни пояснити.
– Ви окреслили межі видового
складу павуків на теренах міста над
Прутом з тієї точки відліку, коли ро
ком пізніше засновано Чернівець

користанням праць тих вчених, які
у різні історичні періоди працювали
на території сучасного міста – польських, румунських і радянських дослідників. Найбільш ґрунтовно описані
аранеокомплекси на згаданій території румунським зоологом Олександром Рошкою, який у 30-40-х роках
минулого століття жив у Чернівцях і
працював у Чернівецькому університеті, а у 1936 році захистив дисертацію на тему "Фауна павуків Буковини
(систематика, екологія і географічне
поширення)". Досить ретельно вивчили його наукову спадщину, а це
загалом 17 наукових публікацій, з
яких 6 присвячені території сучасної
України, в тому числі і тих територій,
що нині належать до адміністративних меж Чернівців. Ми склали перелік
видів, згаданих автором, для кожного
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релік відомостями з усіх інших публікацій і отримали загальний перелік зі
167 видів павуків, які наведені нашими
попередниками для Чернівців. Нам за
останні 10 років вдалося зібрати у ме
жах міста представників 207 видів. Загалом же, за літературними і власними
відомостями, для території Чернівців
досі наводилось 258 видів павуків.
– Тобто ви зуміли охопити глибокі
пласти цієї теми з наукової точки
зору. Якою мовою виголосили
власне дітище на Святій Землі?
– Англійською. Саме англійською мовою відбувалися пленарні і секційні
засідання, а також неформальне спілкування учасників. Загалом конгрес
тривав майже тиждень, працювали
секції, на яких розглянуто широке
коло питань систематики, таксономії,
морфології, фізіології, біохімії, екології, еволюції, етології і поширення павуків та павукоподібних. Підготовка і
участь у таких міжнародних конгресах – це добрий стимул для подальшої роботи, нагода поспілкуватися з
колегами з інших країн, налагодити
подальшу співпрацю. З цією метою і
організовують Європейські Арахнологічні Конгреси, які відбуваються з
1972 року кожні два роки поспіль, а на
третій рік – Міжнародний Арахнологічний Конгрес. Так, у 2012 очікуємо
на 27-ий Європейський Арахнологічний конгрес у Словенії, а у 2013 – 19-ий
Міжнародний – у Тайвані. Відмінна
нагода для самовдосконалення, запозичення досвіду, обміну ідеями.

“УВ”

– Кажуть, бути у Римі і не бачити
Папи Римського…
– Так, моя мама, Ярослава Іллівна,
коли почула про те, що планую поїздку
до Ізраїлю, тільки мовила: "Їдь і обо
в’язково відвідай Єрусалим". Я дуже
рада, що нам з колегою випала нагода побувати біля Гробу Господнього,
запалити свічки від благодатного вогню. Це не передати словами. Це –
щось незбагненне. Вражає паломництво. Велика кількість людей з різних
країн, різних конфесій приїздять вшанувати одну з найбільших святинь
християнства. Мабуть, тому неподалік
ринок відповідної атрибутики. Ми теж
купили для себе, рідних і друзів сувенірів, а також смачних гостинців – фініки,
інжир, горішки, манго… Зробили багато фотографій на згадку про пустелю,
каньйон, Єрусалим та Тель-Авів.
– Що іще входило до культурної
та екскурсійної програм вашого
перебування?
– Чимало. Але хочу зауважити на історії розвитку сільського господарства в пустелі. Принагідно зазначу,
що організатори конгресу влаштували надзвичайно цікаву екскурсію до
Ранатського експериментального центру із ведення сільськогосподарського
виробництва в умовах пустелі. Учасники наукової імпрези довідалися про
можливості вирощування таких культур, як морква, помідори, виноград,
різноманітних пряних трав із використанням солонуватої води, яка залягає
у підземних карстових порожнинах.

ПОСВЯТИ

Завдяки прямій трансляції школярі нашої області мали змогу спостерігати посвяту у слухачі Буковинської Малої академії наук учнівської молоді.
Серед них – понад тисячу першокурсників БМАНУМ.

Юних науковців
стало більше

Ц

кий університет. Як пощастило це
зробити?
– Ретроспективний аналіз аранеофауни м. Чернівці ми здійснили з ви-

з них відшукали сучасну назву, відповідно до сучасного Каталогу павуків
світу (The World Spider Catalog, Version
12.0, 2000 – 2011), доповнили цей пе-

“УВ” № 8 (1731)

ьогорічний набір є найбільшим за всю історію існування Академії. Загальна кількість слухачів –
майже дві тисячі. З ними працюватиме 71 викладач Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Буковинського державного медичного університету.
2011-го БМАНУМ запрацював як окремий позашкільний навчально-виховний заклад. В Україні таких небагато.
Незалежний статус – це велика перемога і перевага. Він є
запорукою кращого фінансування, а також ефективнішого використання навчального часу.
"Облдержадміністрація зробила дуже мудрий і стратегічний крок, подбавши про структуризацію і системний
підхід до підтримки юних буковинських обдаровань, –
упевнений проректор ЧНУ О. Ушенко. – Формування
окремої структурної одиниці сприятиме не тільки поширенню знань і залученню молоді до наукової діяльності, а
й формуватиме грані таланту".
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У такий спосіб, овочі і фрукти мають
унікальний солодкий смак.
– До вас як фахівця з павуків маю
ще одне запитання. Чому нинішньої
осені не було бабиного літа? Торік
синоптики повідомляли, що годі че
кати на нього – а воно прийшло. Нині
ж, схоже, не завітає. Як науковець
відкрийте таємницю. Невже павуки
переплутали гідрометеоцентрівцям
усю географічну карту світу?
– Доречне запитання, оскільки явище так званого "бабиного літа" справді пов’язане з павуками. Оті тоненькі
ниточки, які ми спостерігаємо у повітрі
погожої осінньої днини, є не що інше
як засіб розселення павуків, переважно – молоді, яка нещодавно з’явилася
з яєць. Молодий павучок вилазить на
верхівку рослини чи гілочку і випускає
довгу павутинову нитку, яку згодом
підхопить вітер і віднесе павучка на
певну віддаль від місця появи на світ.
Чудовий спосіб розселення на далекі
відстані істот, позбавлених крил. Що ж
до вашого запитання про відсутність
"бабиного літа" цієї осені, то причиною, мабуть, слід вважати доволі раптове і різке похолодання.
– І на завершення інтерв’ю. Чи го
туєтесь до Міжнародного конгресу?
– Поки що робота, робота і робота.
Час покаже.
На співробітників ЧНУ, учасників
26-го Європейського Арахнологічного
Конгресу з Ізраїлю чекав і після приїзду
взяв інтерв’ю Василь ДЖУРАН

Буковинська Мала академія наук учнівської молоді є
одним із найуспішніших спільних проектів ЧНУ та Головного управління освіти і науки ЧОДА. Звертаючись до першокурсників, О. Ушенко запевнив: "Університет докладав
і докладатиме максимум зусиль, щоб поділитися тим великим багажем знань, який мають наші викладачі. Ми надали БМАНУМ найкращих із них, аби ви могли стати довершеними особистостями. Ви всі здатні досягати вершин, і
Академія допоможе в цьому”.
Микола Кіронда – якраз із тих, кому підкоряються вершини. Він переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідних робіт. У БМАНУМ опановував
філологію та мистецтвознавство, а вступив... на факультет біології, екології та біотехнології. Студент першого
курсу Чернівецького університету із вдячністю згадує про
навчання в Академії: "Наука – це те, що веде нас уперед.
Кожна наукова робота, кожен дослід є маленькими кроками до розвитку цивілізації".
На правах успішного й досвідченого він радить наступникам: "Майте енергію, майте ентузіазм, терпіння. Ви повинні прагнути відкривати щось нове, існувати для науки.
Не бійтеся цього. Усвідомте, чого хочете від життя. І найголовніше: майте здорову самооцінку. Знайте, що ви можете і де це проявити… Вимоги будуть серйозними, але
вам то під силу!"
Світлана ТЕЛЕШМАН

“Багато всіляких заходів бачила Мармурова зала,
але такого напрочуд зворушливого ще не було”, –
відгукнувся про нещодавню подію протоієрей університетського храму Микола Щербань.
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РІД УКРАЇНСЬКИЙ

По дорозі зі Львова на Чернівці, а саме перед
близьким в’їздом до Івано-Франківська, завідувач кафедри української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича, професор, доктор філологічних наук,
почесний професор Сучавського університету
"Штефан чел Маре" Володимир Антофійчук
збагнув, кого везе додому. Оту кровинку, що після багаторічних потривожених пошуків таки
віднайшла своє генеалогічне дерево, кореневу
основу первороду. Так би мовити, мокла під опадом сліз біля комп’ютера, поки вловила-спіймала жар-птицю своєї нечуваної втіхи.

Смак сльози, що розчинна
у рідних обіймах облич
Т

роюрідна сестра буковинця,
що родом із села Латківці Борщівського району Тернопільської області, Аліція Сопінська вирішила вибиратися у неблизьку дорогу. Аж з містечка Дебно (тобто Дубно) Республіки
Польща. Якби ж бодай із її центральної частини! А то за 14 кілометрів від
німецького кордону. До Берліна ближче, ніж від Чернівців до Коломиї.
Емоції хлюпали через край. У цьому
космічному світі є Україна, яку вперше
відвідала далекого 1987 року, зокрема, Вінниччину, де теж розкронилося
первородинне дерево. Відтак –
пауза. На тривалий час.
Перед поїздкою написала листа електронною поштою. Зав’яза
лося листування. Родинне, щире,
воістину зрошене слізьми. Дивовижно! Перемовини польською і
українською мовами. Але зрозуміли одне одного, незважаючи на
кордони і роки розлуки ще їх батьків і дідусів та бабусь.
"Дорогий пане-брате Володю!
Дякую Богові, що знайшла тебе.
Нині маю бажання зустрітися…
І схилити свою голову перед могилами прадідів…"
Ось так у електронному ефірі
звірила свою душу троюрідному
братові. На щастя, це не аркуш
паперу і чорнило. Сльози б скупали рядки, і, хтозна, чи був зрозумілий зміст адресатові.
…Івано-Франківськ, Коломия,
Снятин, Чернівці… Недалеко і родинне село. А поки що – столиця
Буковинського краю, у оселі брата, відомого на Буковині і в закордонні літературознавця Володимира Антофійчука.
Не спалося. Хотілося якомога більше знати про землю рідну. Брат просив добре відпочити, оскільки назавтра подорож до… первороду, який

давно на правді, але чесно і сумлінно
виконав свою місію перед світом, полем, селом.
Збіг обставин чи що? Хотин відзначав 390-річчя історичної битви. І тут
паралельно з польською делегацією
пані Аліція. Але – у приватній поїздці.
І знову диво дивне: українці і поляки
боролися проти турків, аби на цьому
місці зупинити навалу ворога, аби він
не пройшов далі. Хіба нема Бога, коли
дарує таку змогу долучитися до дійства через 390 літ! Є! Пані надзвичайно любить історію. Чоловік В’яцек –

історик. Дітей – Олечку і Радика – вчать
шанувати і знати її, бо коренева основа нації – незримий дороговказ, що
живить душу. Як азот – юну поросль
стебла.
Урочистості текли у душу А. Сопінської. Вслухалася у кожне слово, зним-

кувала все, що линуло у поле її зору.
Знала: це – історичні миті і дарунок
дарунків.
Навіть сфотографувалася у колі
козаків. Людей, у жилах яких тече кров
мужніх. Як текла вона у її предків.
За Хотином – високотембровим
гомоном-відлунком ще був Кам’янецьПодільський зі своїми пам’ятками, що,
як і Хотин, входить до семи чудес
України.
І справді, пані Аліція спіймала жарптицю удачі! Чим ближче залишалося
часу на омріяній дистанції до праріднизни, тим чіткіше проступали її
обриси. Тієї землі, де серце кожного з прароду билося патріотично. Ось вона, і констанца річкоплину. З Окопів – село таке
поблизу – півень колись горланив на три держави. Відповідний знак – як вивищування цього
птаха, що кликав-будив трудовий люд до праці. Бо це і є земля
дівчат із дивовижі-краю, де в косоньки калиноньку черлену уплітають. І справді, у рідному краї і
серце співає.
Ось і мати Марія, земна Богородиця Володимира Івановича. На жаль, 83-річна Неня хворіє. Але коли син повідомив, хто
до них приїздив аж від кордону
Німеччини, очі зросилися щемливими слізьми. Аліція притулилася до родички, і обопільне
литво срібних краплин злилося
в одному вихорі, що його стривожив поклик рідного і щирого.
Якщо хочете, це – смак сльози,
що розчинна у ніжних обіймах облич.
– Цьоцю моя рідна, тітко моя дорогесенька, видужуйте, бо ви ще так
потрібні нашому роду. Бо діти й онуки
матимуть небо прихильне, допоки
МАТИ його прихиляє, допоки світло у
віконці її кличе до рідної хати.
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За руки спрацьовані на ланах-ланищах брала
Аліція, по-родинному пестила їх. І відчувала плин
крові, ловила пульс РОДУ. За цим ще і ще раз обійняла земну Богородицю. І серце – до серця!
Чула мову Вальчишиних – од прадіда Миколи.
Родичка прикута до ліжка. Рідна гостя ніжно накинула на плечі і груди шалю, що придбала як дарунок у Польщі. І так легко-легко стало на душі. Збагнула, що недарма серце поспішало в дорогу з
легкої "інтернетівської" руки, з поклику колиски
роду.
Дорога – чи пак! – вулиця в’юнилася на цвинтар. Не звертала уваги на колючу шипшину. Сього
дні вона не колола, бо вколола розлука через роки і
відстані. Через те, що в силу різних протиборств,
операцій, агресій і впливів свого часу перервано
нитку живлющого роду. Їй пощастило віднайти дві
лінії і зв’язати у тугий вузол. Уберегти рідне!
Цвинтар – райська країна тиші – дивився на
Аліцію священними знаками хрестів, де на кожному – із давнини – Раб Божий… Сонячний легіт вітерця клечав стежину світлосяйним падолистом.
– Я знайшла тебе, брате, – і в сльози, які жебоніли струмками на її віях, кропили кришталевими
зблисками милу землю, тяжіли до неї, як тяжіє
пам’ятлива душа до святих місць у колисці роду.
Удвох огорнули душі у теплий дощ стрічі, такої милої-милої. Ось вона, Ріднизна. Показала братові
карту-схему Латківців, що її вуйко по татові Павловський "накинув" на око на спомин, аби рідне
село лежало на аркуші графікою у його тезковому
світі. Через роки з’ясувалося, що кожна хата на цій
карті, як не дивно, на своєму місці.
Розлука, відчуття розлуки всесильне. Йому
властиво творити дива. Особливо тоді, коли назавжди вибираєшся в дорогу на чужину.
Очі зафіксували нинішнє село.
– Я не забуду, брате мій, цієї дороги до Вкраїни,
яка була малою і великою Батьківщиною у тих,
хто народився тут. Хіба не солодкий дим Вітчизни дорогої! Спасибі Богові, що з твоєю допомогою
побачили через вікно авто село Одаї. Випадково?
Ні! Просила покланятися моя подруга. Рідному
кутку. Чернівці зворушили. Через Інтернет знала
про залізничний вокзал і Ратушу. А університет!
Мамусю моя! Якби ти знала, що побачила твоя
доня! Вдячна, вдячна, вдячна… Латківцям, що колись були Владківці. Мали владу. Я ж – владу тихої
і сонячної втіхи, що збагнула її тут, де колиски
села і могил наших славних попередників.
Монолог перед прощанням, але достовірно
відомо, що уже не перед розлукою.
Смак сльози розчинився у рідних обіймах
облич.
…Шукаймо, люди, первороду неостуджену
кровину і до оберегів шлях святімо в сірих буднях
суєти. Як це зробила пані Аліція, що живе за понад
1000 кілометрів від стержньової основи дерева.
У тайстру викладаймо всі дороги із норовистим летом у світи. Нам не треба задекларовувати доби
гарячої поспішність. Ще крутиться Земля і ще живе
гончарний круг. І пісня – понад 300 000! – виводить
світ на поле на співоче нас. Добро творити.
Василь ДЖУРАН

Коли ця публікація була готова до друку, з малої батьківщини В. Антофійчука надійшла
сумна звістка: померла мати. Невже ненька
чекала – певно, відчувала – на приїзд рідної
кровинки з-під німецького кордону як відгалуженої гілочки родинного дерева. З’ясовується,
так. У більшості випадків. Це – генетичний
зв’язок українського роду.
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З першої спроби
Зі входженням Резиденції ЧНУ до списку об’єктів Все
світньої спадщини ЮНЕСКО туристичний бізнес на Буковині пожвавився. Розговівся другим диханням, розвеснився.
Нині вчиться тримати хвилю. Такі знання, безумовно, згодяться. Власне, знадобляться знавці, а точніше – туризмознавці. За дивним збігом обставин, їх готують, зокрема,
й у тих стінах, якими милується світ.

В

ідзначаючи професійне свято – День туризму, – наші геофаківці позмагалися з колегами зі ЧТЕІ КНТЕУ та ПТУ № 8.
Захищати честь університету зголосилися четвертокурсники Богдан Задунайський, Інна Гаджа, Андрій Чернюх і Тетяна Мендришора.
"ЧНУ дебютував у нинішніх змаганнях, – розповідає Богдан, капітан
команди "Діти Землі". – Ми готувалися щодня після пар. Спершу не
могли зібратися з думками. Допоміг учасник чернівецької команди КВК
"Бес прелюдии” Ігор Оршак. Він подав ідею, а ми її розвинули. Генеральну репетицію провели напередодні свята на Соборній площі".

Уже на початку змагань "Дітям Землі" довелося імпровізувати, коли
виникли проблеми зі звуком. Розширення конкурсної програми стало
черговою несподіванкою. "Ми дізналися про зміни за лаштунками, на
відміну від інших команд, повідомлених заздалегідь, – зауважує Богдан. – До складу однієї з них, варто зазначити, входило аж семеро
учасників, зокрема й музикант, що суперечить умовам змагань".
Утім, неприємні сюрпризи лише зміцнили бойовий дух наших
туризмознавців. Вони завойовували серця журі дотепами й піснями. Завдяки домашній "заготовці" причастили глядачів химерним
дійством традиційної посвяти. Тут вам і гуцули, й митники, і цигани, й навіть бог Гео – таке собі живе п’ятихвилинне слайдове шоу.
Конкурс відгадування картинок із зображенням міських споруд
теж не налякав "Дітей Землі". Адже одна з учасниць нашої команди
працює екскурсоводом. Інна не тільки називала будівлю, а й зазначала її вік, автора тощо.
"Важко було зорієнтуватися, що представити в "Домашньому завданні", – зізнається капітан університетських туризмознавців. – Через плутанину з конкурсами у нас не залишилося готового номера.
Дівчата вирішили співати. Вони ще зі школи вивчають вокал. Тож
швидко, під час виступу першої команди, провели репетицію "Водограю". Заспівали на два голоси. Звісно, акапельно, бо фонограми не
було. Якщо доти ми йшли нога в ногу з іншими учасниками, то після
виконання пісні вирвали перемогу. Перемогли завдяки дівчатам!”
Усіх конкурсантів нагородили сумками, флешками й зошитами.
Дебютантам-переможцям дістався також сертифікат від "Мигово"
на безкоштовні одноденні відвідини гірськолижного комплексу.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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У його одежі, за Іваном Франком, має бути кожен,
кому дорога обрана професія журналіста випуск 2-ий
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“УВ”

Звісно, це перефразування. У Каменяра – дослівно – огонь. Саме такий був знаний на Буковині журналіст, головний редактор колишньої обласної газети "Радянська Буковина", "укрінформовець", публіцист Володимир Пелех, що свого часу закінчив
факультет журналістики Львівського державного університету ім. Івана Франка. Під знаком Долі, певно, значилося, що поєднає роботу з Буковиною, яку мав у серці до останнього подиху життя і слова.

Р

►

•СПІЛЬНИЙ ПРОЕКТ КАФЕДРИ ЖУРНАЛІСТИКИ, РОДИНИ ПЕЛЕХІВ, КОЛЕГ ВІДОМОГО ПУБЛІЦИСТА І РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ “УВ”

озвитком журналістики новітніх
часів певною мірою треба завдячувати Володимиру Пелеху, його, по суті,
школі письма, зокрема, заміткам, якими
майстер оперативно відгукувався на ту чи
іншу подію.
... І ось презентація. Западає тиша. Широкий екран проектора – це проекція на
журналістику В. Пелеха, яскраві штрихи.
Зерно істини незаперечне.
Цю думку підтримує учень Наставника
Микола Максимець, котрий після закінчення Київського державного університету ім. Т. Шевченка і роботи
в пресі на рідній чернігівській землі
чомусь шукає дорогу з півночі на
протилежний бік України. Іншими
словами, тобто поетичним рядком
земляка, класика української літератури Пантелеймона Куліша це
звучить так: Розіллюсь у ріднім
краю від Есмані до Дунаю.
Микола, так би мовити, пішов
шляхом, який накреслив славний
попередник.
За словами учня, Володимир
Пелех ще тоді був сучасний, усміхнений. На відміну від інших керівників ЗМІ. Усе залежало від Людини. Та ще й у кріслі редактора
відомої у краї газети. Партійної. Не
раз "зашкалило" серце од господарів червоних килимів за чийсь
огріх, неуважність. Але колег по
перу не видав. Куди оте "нашарування" містилося? Гніздилося у
серці.
Лихий жарт зіграв і друкар,
коли нічого не збагнув із довжелезного списку фото членів Політбюро.
Вистояв лояльний до колективу перший журналіст. Хоч і довелося попрощатися з редакцією за цю
помилку, що явно не його. Як і та влада.
Знайшов себе із новою силою в інформ
агентствах. Ще й як!
Вчив писати журналістів. Від самого
заголовка. Перший у колишньому Радянському Союзі порушив тему подвійної моралі. Сказати правду тоді – означало спрямувати проти себе вердикт, який не
піддавався ні аналізам, ні проханням.
За часів Володимира Пелеха Буковина у форматі Радянського Союзу
сприймалася як один із найчуттєвіших і
почутих країв з інформаційної точки

зору. Звучали голоси як автора, так і
диктора. І це звучання уподібнювалося
до традиції.
Мовкне аудиторія. Син Вадим, що
вдався в батька за "копією" (згодом про
це скаже Валентина Мацерук) і професією, стверджує про вагомий доробок Пелеха-старшого, котрий сповна реалізував
себе. І, якби не ранній відхід на небеса, міг
би ще багато зробити, а отже, встигнути
для вітчизняної журналістики.
Не судилося.

Дмитро Миронюк мав за велику честь
бути разом із цією людиною. Сумний
штрих – це про одвічний шаблон. Тобто
згадуємо, коли людини нема. З цією сентенцією можна погодитися і не погодитися. Журналісти – люди затребувані часом.
Їм інколи перепадають омріяні вихідні.
Вони вічно в дорозі. А якщо інші не схильні згадати. Що тоді? Бо що таке пам’ять?
Це тонесенька нитка споминів, які завше мають бути з нами. Тим паче, коли
мова про непересічного журналіста,
ЛЮДИНУ. Справді, з великої літери.

Радянська партійна газета… Крапки
ставимо неспроста. Усмішка теплилася на
обличчі, аби колеги по перу, як зауважує
відомий у журналістських колах Василь
Бабух, "не брали важке до рук, а дурниці –
до голови".
Дмитро Іванович вдячний Учителеві.
І за те, що сміливо запрошував на роботу до газети молодих. Він, керівник,
обов’язково дотримувався своєї точки
зору. Хай це буде і на килимі у першого
секретаря. Перший мирився, оскільки

мав справу із Талантом.
Володимир Пелех писав, учив писати
інших. Як редактор не цурався чорнової
роботи. А ще він – майстер написання інформації. Якщо хочете – унікальне явище
в українській журналістиці. На таких зразках і треба вчитися нині молоді.
– Ми починали. Він працював…
Це вже Петро Кобевко із "Часу". Ще
тоді нинішній редактор цієї газети захоп
лювався публіцистикою Майстра.
На думку пана Петра, вона, публіцистика, серйозний підсумок таланту велико-
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го журналіста. У матеріалах такого характеру чітко простежується
суща правда, яка не могла і не слугувала чимось одним, що не було
б уже правдою.
Журналістика – неабияка наука. Проблема помилки у ті часи почасти навіть коштувала життя.
Він, журналіст, ходив по грані леза і нікому про це не говорив.
Уболівав за людей, свій колектив.
Насамкінець Петро Кобевко, аналізуючи ситуацію тих і нинішніх
часів в інформаційному просторі, підкреслив, що пам’ять про великого журналіста, володаря (ставав двічі!) "Золотого пера" має бути
для нас наукою, як треба правильно жити.
– Дивилася відеосюжет, освячений легкою, як пух, музикою і
думала про дві схожості образів і стилів журналістів Пелехів, –
Валентина Мацерук із "Буковини" являє-доточує до розмови
про вічне (і Людину, і її слово) свій голос.
– Навряд чи батько мовив синові: будь журналістом! Журналістика – вибір незалежний. Це – високий дух на свідомому рівні
передався рідній кровинці. Що таке книги Таланту? З’ява фрагментів творчості через засоби зображуваного, яким є СЛОВО.
Раджу відвезти книги до Львівського університету ім. Івана Франка, у якому навчався Володимир Пелех. Нехай нинішня і майбутня
юнь вчиться із цих сповідей журналіста. Бо це – школа.
Ще одне. Риса характеру – комунікабельність. Посада не заважала бути йому іншим. Людиною залишився на все життя.
Годиться і ще одну книгу підготувати. Окремо і про дружину, Марію Максимівну. Дитячий журнал "Українська ластівка" – її середовище. Це дає змогу продовжувати те, до чого причетні були двоє.
Марія Максимівна втирає сльозу. Саме та мить настає, коли
пані Валентина передає слово їй як дружині:
– Журналіст – це від Бога. Родина Пелехів-батьків знала біду:
пережили війну, зазнали переселення. А ви здогадуєтеся, що
таке пуститися берега не з власної волі, а з чиєїсь байдужості?
Тато і мама горнулися до культури. У тому часі і зростав мій суджений. Я – у Новоселицькій райгазеті коректором. І тут – Володя … Збагнула, що він мій. Розуміли одне одного з півслова.
Він і вона мають прощати одне одному. Такий закон життя.
Дрібниць у веремії клопотів не злічити. Мудрості вершити малі і
великі справи.
Він, мій Володя, так хотів жити, вірив в Україну. Навдивовижу
сильно вірив. Перед тим, коли в Україні заворушилося щось недобре, зізнався мені: "Знаєш, може ця мудра жінка, Юлія Тимошенко, виведе державу з прірви".
Хіба досвідчений журналіст не знає, що йому підказує серце? І у такі хвилини, коли дуже і дуже хотів жити, але відчував:
сили згасають. Як і свіча, яка, спалахнувши золотим листочком,
зосереджується на тім, що, зрештою, настане мить останньої
краплини воску. І тоді…
… Але тоді можна і треба запалити іншу. За чергової зустрічі,
щоб вони живили Пам’ять. У тихих володіннях при її світлі годиться чимало чого встигнути. І з-поміж найголовнішого – відкриття меморіальної дошки, іменної вулиці, заснування обласної журналістської премії у галузі публіцистики, підготовка книги
з найкращих зразків малого жанру.
Так хочуть кафедра журналістики філологічного факультету
ЧНУ (професор Любов Василик), дружина Володимира Пелеха
Марія Максимівна і син Вадим, а також журналісти Микола Максимець, Дмитро Миронюк, Петро Кобевко і Валентина Мацерук.
Так хоче й "Університетський вісник". Так і буде. Іншого не дано.
Так мріє і першокурсник напряму журналістика Володимир, як
дідусь, Пелех. Слово у родоводі Пелехів передається з покоління в
покоління. Світла нота – штрих на тлі осінньої мжички.
Володимир Пелех – світоч слова.
Василь ДЖУРАН
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Пелех В. Г. Журналістика. Крізь розум і серце:
архіви, спогади, інтерв'ю / Упорядники Вадим
Пелех, Марія Пелех. – Чернівці: Видавничий дім
"Букрек", 2009. – 344 с.

П

ропонована книга відомого публіциста, заслуженого журналіста України Володимира Пелеха
"Журналістика. Крізь розум і серце" ввібрала в себе кращі творчі доробки, архівні матеріали, інтерв’ю та спогади – рецензії на його гострополемічну, й досі "незручну" для багатьох нинішніх можновладців книгу "Під тягарем подвійної моралі".
Його публіцистика – наступальна, стрімкосюжетна,
дохідлива і влучна. Як правило, політично зорієнтована,
розрахована на високі почуття патріотизму, справедливості, людяності, здорового глузду і свідомої самопожертви в ім’я світлого сьогодення і майбутнього нашої незалежної України.
Творча палітра Володимира Пелеха досконала, різножанрова. Слово – виважене, публіцистично огранене,
образно виписане. А сама журналістика – як професія,
стиль буття, як доля – обрана не випадково, глибоко
осмислена, раз і назавжди. Цю життєву тезу автор
стверджує такими словами: "...Якби трапилося диво і
мені довелось починати все спочатку, то, не вагаючись,
вибрав би ці неспокійні клопоти".
Він пройшов своєю журналістською дорогою впевнено, яскраво, на високому творчому диханні... В цьому переконують численні публікації у газетах, журналах, збірниках, прижиттєвих книгах, творчі доробки в розділах
пропонованого видання – "Та найбільше любив Україну",
"Мала батьківщина" Володимира Пелеха", "Висоти, здані без бою...". Особливо западають в душу його останнє
інтерв’ю, матеріали розділу "Покрила туга небеса"...
Тут – біль невимовної втрати, щирі слова друзів та колег по перу, великі сподівання на те, що його "прометеїв
вогонь" крізь розум і серце пронесуть сини та онуки, що
Володимира Пелеха – вірного сина України – пам’ятатиме
наша держава, наступні покоління читачів та журналістів.
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ЄВРОСОЮЗ БЕЗ УКРАЇНИ?
13 жовтня у Блакитній залі ЧНУ відбулася зустріч із Головою відділу
преси та інформації Представництва ЄС в Україні Золтан Салайя.

ЄС

– співдружність держав, –
його метою є створення
спільного економічного і політичного
союзу.
Сьогодні до цієї організації входять Австрія, Бельгія, Болгарія, ВБ,
Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія,
Словаччина, Словенія, Угорщина, Фін
ляндія, Франція, Чехія та Швеція. Країнами-кандидатами є Македонія, Туреччина, Хорватія, Ісландія і Чорногорія.
Про Україну тут рано згадувати.
Потрібно, щоб дотримувалися демократичні принципи, принципи свободи
і пошани прав людини, а також принцип правової держави (ст. 6, ст. 49
Договору про Європейський Союз).
До того ж в Україні мають бути чітко визначені кордони з Росією, конкурентоздатна ринкова економіка, повинні визнаватися загальні правила і
стандарти ЄС, а також входження
до політичного, економічного і валютного союзу.

“УВ”

Зараз в Україні існують, як політичні,
так і економічні та технологічні проблеми. Але ми користуємося перевагами Європейського інструменту сусідства та партнерства, що діє з 2007
року. Загальна сума допомоги від
країн ЄС, починаючи з 1991 р., становить 3,0979 млрд. євро. Основна
частина цієї допомоги надана саме
завдяки вищезгаданій програмі.
На 2007 – 2013 рр. підготовлений
стратегічний документ щодо нашої
держави, який охоплює 7 пріоритетів
співпраці між Україною та ЄС.
Великий плюс входження України
до ЄС – безвізовий режим для наших
громадян у інші країни цього союзу.
Перспективним напрямом співробітництва України та ЄС є сфера космічних досліджень. Враховуючи той факт,
що Україна належить до "вісімки"
держав, які мають значний космічний
технічний та технологічний потенціал,
2 вересня 2004 року Європейська Комісія звернулася до Ради Міністрів
ЄС із пропозицією розпочати переговори з Україною щодо угоди про
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Архітектурні перспективи:

Чернівці – Любек
6 жовтня керівництво ЧНУ мало зустріч з представниками Університету прикладних наук міста
Любек (Німеччина). Минулоріч наша alma mater
укладала угоди з цим європейським партнером, проте
термін завершився. Тож назріла проблема продовження. Обидві сторони вирішили співпрацювати
і надалі. Представники університетів уклали угоду
вже значно тривалішу – на наступні п’ять років.

М

и зацікавлені у такій співпраці та висловлюємо
вдячність архітектурному форуму Любека за надану підтримку, – зазначив на зустрічі очільник ЧНУ
Степан Мельничук. – Хоча університет відзначає своє
136-річчя, проте у нас є відносно "молоді" спеціальності,
які потрібно розвивати. Нині існують невеликі проблеми,
зокрема із приміщенням для кафедри. Проте, гадаю, з часом це залагодимо. Головне ж для нас – розвиток цієї спеціальності, у чому відчуваємо потребу. Також могли б
співпрацювати з університетом Любека не лише в галузі
архітектури, а й у інших напрямках".
Згідно із підписаними домовленостями передбачається обмін викладачами та студентами спеціальності "Архітектура". Принагідно нагадаймо, що у лютому нинішнього
року двоє студентів цієї спеціальності упродовж шести

співпрацю у створенні Глобальної навігаційної системи. Передбачається,
що така співпраця буде розвиватися
в галузі промисловості, науково-дослідницькій роботі, зокрема, в питаннях стандартизації, в контролі сумісності регіональних систем тощо.
Золтан Салайя прочитав лекцію на
тему "Поточний стан відносин України
та ЄС". Відповідав на питання студентів.
Захід організовано у рамках проекту представництва ЄС в Україні
"Підтримка діяльності інформаційних
центрів ЄС в Україні" завдяки інформаційному центру ЄС, що діє при Науковій бібліотеці університету з жовт
ня 2007 року. Проводячи презентацію
в ЧНУ, пред-ставництво ЄС в Україні
прагне залучити студентську молодь
до діалогу щодо перспектив відносин
Україна – ЄС та обміну думками про
євроінтеграційні прагнення.
У зустрічі взяли участь ректор ЧНУ
професор Степан Мельничук, проректори, викладачі, студенти, представники громадських організацій та
регіональних ЗМІ.
14 жовтня у Науковій бібліотеці
університету відбулася інтерактивна
гра з європейської інтеграції "Об'єд
нуючи Європу: батьки-засновники".
Її учасники більше дізналися про історію Європи після Другої світової війни, про основні віхи створення ЄС та
постаті його засновників.
Вікторія ЯШАН, студентка
І курсу спеціальності "Журналістика"

місяців відбували практику в університеті прикладних наук
м. Любека. І, як зазначив професор Г. Конраді, робили
вони це досить успішно, бо здобули прихильність колег та
виграли Гран-прі міжнародного проекту. Ще й отримали
фінансову винагороду, що також є досить важливим.
Упродовж шести тижнів у Чернівцях перебував представник університету м. Любек Клаус Бредле. Він спілкувався з українськими студентами та розробляв деталі
майбутніх спільних проектів. Згідно з новими проектами, у
березні 2012 року два чернівецькі студенти матимуть змогу протягом півроку відбувати практику в університеті Любека. А до кінця наступного передбачається обмін 15-ма
студентами з обох сторін. Фінансування здійснюватиметься німецькою стороною – фондом DAАD.
Науковців Любека зацікавила також співпраця у галузі медицини. І тут накреслені цікаві можливості взаємовигідних
зв'язків. Подано на затвердження ще один великий проект
тривалістю три роки з подальшим його продовженням на два
роки, який передбачає обмін студентами, викладачами двох
медичних університетів – Любека і Чернівців. Фінансування
також забезпечуватиме німецька сторона.
– Архітектурний форум міста Любека і надалі підтримуватиме наші університети, – зауважив Г. Конраді. Очікується приїзд до Чернівців.
Окрім наукових контактів, університет м. Любека має
налагоджені зв’язки із чернівецькою міською та обласною
владами, а саме з управлінням охорони здоров’я і з місцевою владою Любека. Наприкінці зустрічі партнери обмінялися подарунками, зробили колективне фото на згадку
та запросили Степана Васильовича відвідати батьківщину
марципанів – старовинний Любек.
Наталія ПАВЛОВИЧ
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ПОДУМАЙМО РАЗОМ

День українського козацтва недарма збігається з Покровою. Національні
лицарі мали за велику честь святкувати цей день, оскільки вважали
її своєю покровителькою. Тобто Покрову Пресвятої Богородиці.

Козацька держава,
або Як нам відродити колишню
славу добрих попередників

К

озацький рух, як відомо, виник 500 років тому. Як
становлення форми нового зразка, іншими словами, оборонця рідної землі. Бо кожен чи майже кожен сусід
зазіхав на масні чорноземи України. Як захистити їх од зайд?
Народження рятівної сили козаччини – це далеко не Байда-Вишневецький. Йому передує, принаймні, іще 2-3 століття. Правда, перші спроби скидалися на хаотичні ідеї, не
мали чіткої регламентації, а отже, були епізодичними проявами. Але без них сила козацька як явище у світовому
вимірі не могла визріти так, як постала півтисячі років
тому. Мав бути привід. А він – це 1240 рік. В Україну посунули татари. Київ не вистояв у борні із ворогом. І тоді
центр бойових дій перемістився до Черкас, де вперше зароджуються паростки козацтва. Аби не стати сторозтерзаними, тут, у Черкасах, згуртовуються лави патріотів,
яких тоді нарекли партизанами (козаками). Українськими,
хоча загальної назви ще не було, а тільки охоплювала південь Київської Русі. І місцеві козаки таки зупинили навалу.
Чири кисі – це "люди армії" з тюркської. Їх можна вважати
праобразом Запорізької Січі. Утім, так само годиться
твердити і про основи козацької держави.
Годиться. На прикрий жаль, забули. Так, навіть найкраще і найдосконаліше може загальмувати, якщо з-поміж
розробників відповідного ноу-хау почнеться веремія непорозуміння. Як підтверджує історія, Україна зазнала забагато примх, що аж "зашкалювали". Свої зі своїми чубилися на кожному кроці, заздрили один одному, продавали
один одного, аби тільки добитися високого поста гетьманського. Скептики сміялися: де два українці, там три
гетьмани. Списали сценарій з їхніх міжусобиць і чвар.
І щоразу при цьому забували, що треба берегти півтораметрові глибини чорнозему.
Забували. І тому у наших краях тисячі і тисячі прізвищ
Турецьких, у інших – Татарченків. А скільки міні-топонімів
турецько-татарських… Пісень незліченних… Забували...
Згадую історичні козацькі місця: Берестечко, Батурин,
Черкаси.
Острів Журавлиха ще й досі перед очима. І через те,
що герой Нечай боровся з останніх сил, знищивши не
один десяток неприятелів.
Одні з тих, хто уцілів у Берестечку (через зраду Гірея),
змушені шукати осідку на Буковині, заснувавши село Брідок на Заставнівщині, де одвіку не було панщини.
А Батурин? 21 000 немовлят, матусь, бабусь і дідусів
винищили намліока північні сусіди, довідавшись – і знову
через зраду, – що у місті нема оборони.

Нещодавно на місцях вбивств і погромів віднайдено
іконку – образок Божої Матері. І виріс високий пам’ятник,
який увібрав у себе скорботу українського народу.
Черкащина наскрізь козацька. Тут кожен метр, кожна
п’ядь землі дихає історією.
Через те, що вдома не могли оминути лиха зрадливості, нас використовували чужаки. Сіра Північна Пальміра…
Мабуть, нагадує ці смутні тони не тому, що географічно
розташована вона на півночі, а… сльози українських матерів упали на цю землю, де під твердим покриттям вулиць Санкт-Петербурга лежать ще від Петрівської доби
кості синів калинової нації.
І таких прикладів – гори. І таких прикладів – море. Перелічувати не випадає. Нинішні матері можуть втопитися у
морі власних сліз.
Є в українського поета Віктора Баранова такі рядки:
Українці мої, дай вам, Боже, і щастя, і сил.
Можна жити хохлом, і не згіркне від того хлібина.
Тільки ж хто колись небо прихилить до наших могил,
Як не зраджена вами, зневажена вами Вкраїна.
Мовлено кров’ю і слізьми. Через віки. І – у віки. Зате не
робимо висновків. Перебуваємо у одвічному стані алярму.
Допоки?
Треба думати разом, як відродити колишню славу добрих попередників. Ми – посередники. Між ними і тими,
що прийдуть після нас.
Рецептів і настанов не дасть ніхто. Єдине, що напрошується – сповідь. Перед самим собою. Її зміст короткий, як життя:
люди, будьмо щирі. У житті і обороні милої Вітчизни. Нині ми
думаємо про тих, що були до нас. Згодом про нас думатимуть
ті, що прийдуть за нами. Усі разом ми – з козацької України.
Місцинами козацької слави мандрував
і цей матеріал написав Василь ДЖУРАН

Іванчук М.Г., Шевчук К.Д. Виховний потенціал рідного краю (виховання у
молодших школярів ціннісного ставлення до природи рідного краю) : навч.
посібник / М.Г. Іванчук, К.Д. Шевчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 240 с.
Навчальний посібник побудовано відповідно до авторської експериментальної програми
формування у молодших школярів ціннісного ставлення до рідного краю, в основі якої
лежить така парадигма: постановка проблеми – історія та теорія питання, технологія
реалізації на практиці.
Для викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, студентів педагогічних
спеціальностей та вчителів початкової ланки освіти.
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То хто ж змусив довго не затримуватися майбутніх журналістів у стінах
редакції газети "Буковина"? Другокурсниця
Христина Петренко.

Фотосвіт Христини Петренко

перемандрував до редакційної світлиці
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ВИСТАВКИ

REX очима студентів
У Києві відбулася XV Міжнародна виставка реклами, маркетингу та мас-медіа REX – 2011. Це єдина виставка в Україні, де більш ніж 200 учасників з різних країн світу мають змогу
представити всі напрямки рекламного ринку – від "сувенірки"
до Internet-реклами. Щорічно збираючи сотні вітчизняних і закордонних спеціалістів, виставка відображає різноманіття
інноваційних продуктів та послуг у сфері реклами. REX має на
меті відобразити зміни на рекламному ринку, продемонструвати нові технології та рішення, а також забезпечити кожному
учаснику максимальну кількість ефективних контактів з його
клієнтами, конкурентами, партнерами.

Т

У

фойє "Буковини" – весь світ чернівецької студентки. Фотографічний. Тут зорять світлини, які побачило її небайдуже око. Особливо вражають "Дороги…" До храму, до себе…
Спеціальні блоки про Україну, Білокриницький храм, Хотинську фортецю та ін.

Фотовиставка Х. Петренко – це шанс із сіробуднів осені зануритися у красу світлин, де чимало ніжних барв, історичних митей, філософського підтексту тощо.

І спадають на думку слова поета Тараса
Мельничука: "Я славлю жінку – зірку сірих буднів". Спасибі, Христино, за світлини!
Василь ТОДОРІВ.
Творчі роботи Христини ПЕТРЕНКО

радиційно у рамках ділової програми відбулись тематичні
конференції, "круглі столи", семінари, майстер-класи і презентації з Internet-реклами, PR, медіа, зовнішньої реклами, маркетингових досліджень, брендингу. Відвідувачам доводилось обирати між детальним вивченням стендів численних учасників та програмою майстер-класів, конференцій, "круглих столів". До всього
учасникам пропонувалось широке коло фірмових сувенірів: маленькі плюшеві REXики, подушки "REXони", батончики "REXончики",
футболки з написом "Рекламний монстр", фірмові REX-пряники.
Незважаючи на те, що виставка тривала чотири дні, найцікавішим та найпродуктивнішим для студентів став останній, четвертий
день, який вже традиційно оголошений Днем студента на REX. Ну, і
зрозуміло те, що наші СНЕТівці не могли не взяти участь у цьому
заході. Адже тут гуру рекламно-маркетингового ринку України розповідали про практичні аспекти рекламної справи те, що студенти
ніколи не зможуть дізнатись про рекламу на лекціях. Звісно, дуже
важливим для наших студентів є те, що всі майстер-класи цього
дня були безкоштовними, але за змістом не поступались недешевим тренінгам. Дякувати за неймовірну можливість потрібно незмінним організаторам Дня студента на REXі – редакції журналу
"Маркетинг і реклама" та Українській асоціації маркетингу.
У ході заходу розкрити тонкощі рекламного бізнесу членам
СНЕТу та всім присутнім намагались (і у них це чудово вийшло) голова Союзу рекламістів України, головний редактор журналу "Маркетинг і реклама" Є.В. Роман, начальник управління роботи з талантами "Атлант Груп" Івета Делікатна, голова Донецької обласної
організації Союзу рекламістів України Володимир Поліщук, партнер "Маркетинг-групи OS-Direct" Лілія Горєлая, член Всеукраїнської Рекламної Коаліції В.В. Курейко, виконавчий директор українського студентського фестивалю реклами Тетяна Пирогова та інші,
не менш вагомі в рекламному бізнесі України люди. Найбільш цікавими для наших студентів-маркетологів виявились доповіді на
теми: "Могу ли я изменить мир?", "Шальные Digital media", "Продать себя за 60 секунд. Elevator Pitch как инструмент нетворкинга",
"Тонкости копирайтинга".
Окрім відвідування майстер-класів, наші студенти отримали велику насолоду від перегляду експонатів, представлених на виставці,
серед яких і величезні машини для широкоформатного та цифрового друку, й малесенька сувенірна та канцелярська продукція. Організаторам пощастило поєднати, на перший погляд, непоєднувані речі.
Підсумовуючи, зазначимо, що СНЕТівці, студенти спеціальності
"Маркетинг", уперше відвідали подію такого масштабу, і REX залишив їм багато приємних вражень та яскравих емоцій. Водночас
варто подякувати за підтримку з боку керівництва економічного
факультету: декана д.е.н., професора П.О. Нікіфорова та завідувача
кафедри маркетингу к.е.н., доцента І.М. Буднікевич. Завдяки їм
стала можлива участь наших студентів у цьому заході.
І на завершення радимо всім студентам, (не лише спеціальності
"Маркетинг"), хоча б раз відвідати REX. Адже це не просто цікава
теоретична інформація, а й безцінний практичний досвід, корисний
для майбутнього маркетолога, і загалом для будь-якої високо
освіченої людини.
Роман ЖЕБЧУК,
голова студентського наукового економічного товариства
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МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

Перемогла команда ФКН
У Кишиневі (Республіка Молдова) відбувся фінал
міжнародного конкурсу з робототехніки "Earth
Rover 2011". Між собою змагалися 7 студентських
команд з України, Молдови і Румунії, а перше місце виборола команда факультету комп’ютерних наук ЧНУ.

І

ніціатори проекту робототехнічного конкурсу "Earth
Rover 2011" – міжнародна благодійна організація
World Genesis Foundation (США) та Молдовський технічний університет (м. Кишинів). Основна мета конкурсу –
згуртувати молодь із різних університетів Східної Європи
і внести свій вклад у розвиток робототехніки.
Студентським командам пропонувалося розробити робототехнічну модель планетохода
за аналогією з роботами-дослідниками інших планет, якими
можна керувати віддалено із
командного центру (із Землі).
Кожній команді надано комплект стандартного технічного забезпечення, яке доробляли команди університетів та допов
нювали новими функціями. У такий комплект входило: шестиосьове
і шестимоторне мобільне шасі (рухома платформа) з корисним навантаженням до 20 кг; IP-камера з високою роздільною здатністю і режимом "нічного бачення", можливістю
огляду, вбудованим динаміком та
мікрофоном; WI-FI контролер, драйвер керування двигунами шасі; GPS
модуль (для визначення глобальних
координат за допомогою 32 супутників); сервопривід, здатний обертати
поворотну поверхню на 180 градусів.
Факультет комп’ютерних наук
представив проект “Earth Rover DAY”
(три літери назви проекту є першими буквами імен всіх учасників команди). У проекті реалізовано робота для вивчення планет, який досліджує територю та складає карти, вивчає клімат і склад атмосфери,
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а також шукає мінерали, що містять залізо. Робот може
керуватися як автономно, так і з командного центру; сонячні батареї забезпечують додаткове живлення, а
комп’ютерна система штучного інтелекту визначає пріоритетні завдання і відповідно до них перерозподіляє живлення. У випадку аварії передбачена система аварійної
сигналізації.
Робота над проектом тривала 9 місяців та складалась із
трьох основних етапів: перший – підготовка до змагань, що
передбачає запуск інтернет-порталу "www.Earth-Rover.com",
отримання обладнання університетами та планування проекту; другий – демонстрацію та дружні зустрічі, зокрема в
академії UNESCO; третій – фінальні змагання у Кишиневі
(Республіка Молдова). Варто відзначити, що студенти факультету з великим ентузіазмом підтримали проект. На початковому етапі зі студентів ІІ-ІV-их курсів факультету комп’ю
терних наук сформовано 7 команд по 7 учасників. На різних
етапах свій внесок у цей проект зробили чимало співробітників факультету комп’ютерних наук, серед яких С.В. Баловсяк, Г.І. Воробець, М.А. Кузь, Ю.В. Танасюк, О.Ю. Рощупкін,
В.Г. Фратавчан, І.Д. Яковлєва.
На завершальному етапі керівництво проектом здійснювали
І.Д. Яковлєва, О.Ю Рощупкін,
М.А Кузь. Кістяк команди Чернівецького університету становили
студенти факультету комп’ютер
них наук: Юрій Галін, Володимир
Сидорчук, Андрій Струц, Іон Грицку, Дмитро Литвинюк, Віктор Кардащук, Ігор Яковлєв.
За результатами фінальних зма
гань, команда ЧНУ здобула перше
місце та нагороджена Грамотами
і цінними подарунками.
Все обладнання для університетів-учасників конкурсу люб’язно
надала на безоплатній основі
міжнародна благодійна організація World Genesis Foundation та її
керівник Девід Левіс Андерсон у
співпраці з румунською науковою
асоціацією Cygnus та при підтримці технічного університету Молдови. У подальшому – розвиток та
поліпшення умов цього конкурсу,
заохочення якомога більше талановитої молоді з низки країн та навчальних закладів різних
ступенів акредитації.
Сергій БАЛОВСЯК,
заступник декана з навчально-виховної роботи ФКН

І ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ

Екстремальна школа
медичної допомоги
Аналіз причин смерті у мирний час на підприємствах, у дорозі й удома
свідчить, що загибелі потерпілих можна було б запобігти, якби люди, які
перебували поряд, могли правильно надати першу медичну допомогу. У зв’язку
з цим постає необхідність отримання певних знань.

С

аме тому у жовтні цього року
ВМГО "Національний студент
ський союз" спільно зі Студентським
парламентом Івано-Франківського національного медичного університету
на навчально-виробничій базі "Арніка" (м. Яремче) провели Всеукраїнський семінар-нараду для лідерів сту-
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дентського самоврядування "Екстремальна школа медичної допомоги", у
роботі якого взяв участь голова НТСА
нашого університету Роман Жебчук.
На навчанні учасники отримали навички з надання першої медичної допомоги (зупинка кровотечі, фіксація переломів, штучне дихання, непрямий

масаж серця тощо) та обговорили
механізми популяризації таких заходів серед студентів своїх ВНЗ.
Тренінги провели інтерни ІваноФранківського медичного університету та Львівського національного медичного університету імені Данила
Галицького. За їх результатами, розроблено рекомендації стосовно активізації оздоровчо-профілактичної роботи серед студентів та поширення
таких заходів у вищих навчальних закладах України. Також відбулося сходження на найвищу вершину України,
г. Говерлу, що додало учасникам заходу до нового корисного багажу
знань ще й незабутніх вражень.
Прес-служба Національного
студентського союзу
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ДВА ЗАГОЛОВКИ НА ОДНУ ТЕМУ

"А МУЗИКА ВІЧНА!"

“УВ”

Кажуть, що курчат рахують восени. Своєрідне визначення. Цей чоловік, здається,
власної бухгалтерії не веде. Проте рахувати є що. До того ж знадобилося, бо 1 жовтня – Міжнародний день музики, а 17 – день народження. Майбутній Маестро побачив світ на прадавній землі терену, точніше, – на Тернопіллі. Тоді, коли в Україні розкручував
свої оберти чорний маховик великодержавного голодомору –
1933-го, Великі Загайці подарували Буковині великого Андрія.

Н

а підтвердження: народний
артист України, лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка та літературно-мистецької ім.
Сидора Воробкевича, член Національної спілки композиторів України,
член-кореспондент Академії мистецтв України, диригент, педагог,
фольклорист, громадський діяч, почесний громадянин м. Чернівці,
почесний професор Чернівецького
національного університету імені Юрія
Федьковича, художній керівник та
головний диригент Державного заслуженого Академічного Буковинського ансамблю пісні і танцю України.
Вельми доволі! Нагород ще більше! Список високих сцен сіл, малих
і великих міст Європи із зазначенням років годиться тільки множити.
Утім, без цифр і надалі не обій
тися. Бодай про оцю скажемо: Куш-

“УВ”

ніренко записав 1000 українських
народних пісень та інструментальних творів.
Друга сентенція за золотими курчатами. Знаємо: життя прожити –
не поле перейти. Цей вислів явно
не послужить за сірий штамп. Це,
радше, мудрість людська. А як перейти, скажімо, паралельно ще й
співоче поле? До того ж засіяти сю
ниву добірним зерном старань і любові, аби зародило нове жниво.
Хвилинку. Є ж співочі поля у Києві, Полтаві, Львові і Тернополі, де
виступав. Як би було добре, щоб і в
Чернівцях таке постало просто лазурового неба. Святу землю обо
в’язково має сповивати національна пісня, її генетичний код.
І цим самим продовжити школу
буковинського жайворонка Сидора
Воробкевича. Хто се має зробити?

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Фінальні акорди
шоу талантів
Другий рік поспіль проводимо грандіозне студентське шоу "Університет має талант". І вдруге
наші обдаровання вражають яскравістю, хоча й показують здебільшого одну грань – пісенну.

У

конкурсі взяли участь представники інженернотехнічного, філологічного, філософсько-теологічного, економічного, географічного факультетів, а також
факультету іноземних мов, педагогіки, психології та соціальної роботи, комп’ютерних наук і прикладної математики. Чимало з них постійно випробовують сили і фортуну в
подібних змаганнях.
Олександра Герасимчука, п’ятикурсника ФКН, вітчизняний глядач знає за участю в телешоу "Україна сльозам
не вірить". На конкурсі "Студент / студентка ЧНУ – 2010"
його виступ визнали найоригінальнішим. Хлопець цікавиться
вокалом, хореографією, веб-дизайном, фотосправою,
комп’ютерами й живописом. Намагається знайти час на
всі захоплення. "З дитинства я був максималістом, – говорить Сашко. – Вважаю, що людина має вірити в неможливе.

Може, саме час для надпрутянського
орфея. Зініціювати таке чи подібне
явище, оскільки у Буковині надзвичайно потужна пісенна енергетика.
Одне слово, потрібна дія. Школа
орфея уже є! Наступного року – золоті
50! Іменини Державного заслуженого
Буковинського ансамблю пісні і танцю
України. Цей колектив очолив і веде
піввіку саме він, Андрій Кушніренко.

Андрій

КОНФЕРЕНЦІЇ

До 175-річчя
Буковинського Жайвора
Зазвичай ми не вміємо шанувати великих за їх життя. Однак, погодьтеся, і смерть не гарантує визнання. Ми обережні й заклопотані. Ми вичікуємо. Чекаємо на переконливіші аргументи, сприятливішу епоху, ширші можливості. Талант гарячково балансує поміж славою і забуттям, поки
„лабораторні миші” вовтузяться коло своїх сумнівів. Ніби й вагу, і ріст
поміряли. Що ще? Ото приключка: забули про ширину зап’ястя. І… про час,
про той, невблаганний, що минає, втікає, рікою пливе…

Т

А через рік – пора високоліття.
Суцільний ряд, в якому мішма цифри,
дати і роки. До калити не вміститься
усе це, аби поскладати. Хіба ж вона
потрібна, коли і таке мовлено: великий Маестро із Великих Загайців.
І ще одне. У репертуарі митця є
буковинська народна пісня (його обробка) "У гаю, гаю соловей щебече".
Якби ще про гай Великих Загайців?.. Хай буде, бо музика вічна.
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ворча постать Сидора Воробкевича на тлі його епохи загалом може видаватися пересічною. На
перший погляд, вона, в масштабах
усієї нової української літератури, не
відіграла надто великої ролі, залишаючись лише прикладом становлення
та зростання українського письменства другої половини ХІХ століття.
Однак це достатньо спрощене уявлення. Оскільки насправді і творчість,
і життєва постава Сидора Воробкевича – яскравий прояв непростих як со-

шому з них пощастило якнайменше, –
констатує професор кафедри української літератури Б. Мельничук. – Якщо

У переливах вічності земної, яку
скрашує пісня, на їх блаженному осонні
розмірковував Василь ДЖУРАН

Тобто треба обирати високу мету, вищу, ніж, здається,
здатен досягнути. Тоді все вдасться".
На шоу "Університет має талант" Олександр співав, як
і більшість його конкурентів. І торік, й нинішнього дві третини студентів (дев’ятеро з дванадцяти) презентували вокальні здібності. Варто віддати належне: надзвичайно
впевнено і самовіддано. Переконливо як для журі, так і для
публіки. Нагадаємо, що долю фіналістів вирішували і ті, й
інші. Десять голосів пересічних глядачів додавали один
бал до оцінок компетентних.
Студент ФПМ Євгеній Іваненко міг не хвилюватися з
приводу підтримки аудиторії. На жаль, на свято не приїхала
його бабуся, проте прийшли повболівати одногрупники
і кохана. А мама навіть принесла улюблену морську свинку.
Хлопець виборов "срібло" і 500 гривень. Третя премія
(300 гривень) шоу університетських талантів дісталася
студентці філфаку Олесі Сивак, а перша (700 гривень) –
представниці факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Ірині Журавець. До речі, Ірина, що в конкурсній програмі виконала пісню "Кафе" з репертуару
Оксани Білозір, мусила переконувати журі ще й акапельним співом.
Абсолютну перемогу й тисячу гривень, визнання журі
та неподільну любов глядача завоював ансамбль "Оазис".
Представники ФТФ – найталановитіші студенти 2011 року!
"Талант – це дарунок від Бога, – упевнений учасник
квінтету Ігор Луцан. – І ми маємо його прийняти. Усе наше
життя залежить від Творця".
Світлана ТЕЛЕШМАН

“УВ” № 8 (1731)

ціально-політичних, так і національних
процесів української модерної нації, її
пошуків свого шляху в тодішній історії,
культурі, літературі", – переконаний
завідувач кафедри української літератури професор В. Антофійчук.
На щастя, не лише він. Однодумці в
усвідомленні важливості доробку Буковинського Жайвора взяли участь у
Всеукраїнській конференції "Сидір Воробкевич і український літературномистецький процес ХІХ-ХХ століть",
що відбулася 13-14 жовтня у ЧНУ.
"Із трійці найбільш відомих українських літературних діячів буковинського краю – Юрія Федьковича, Сидора
Воробкевича й Ольги Кобилянської – на
суто наукові конференції середуль-

“УВ” № 8 (1731)

перша така акція, пов’язана з Буковинським Соловієм, відбулася на базі
нашого університету 1959 року, до
125-ліття від його народження, а перша, присвячена Гірській Орлиці, – в
1963 році, до 100-річчя від дня її народження, то першу Воробкевичівську
конференцію проводимо лише в рік
його 175-річчя”.
У зустрічі взяло участь близько
70 науковців із Києва, Ніжина, Львова,
Івано-Франківська та Чернівців. Утім,
не кількість дослідників, а якість підготовки кожного з них визначили високий
рівень конференції. "Зібралися зацікавлені, – зазначає Богдан Іванович. –
Часом приїжджають люди, які до того
мало дотичні. Особливо коли оголошу-

ється широка тема. А тут кожен щось
нове, щось посутнє сказав". Говорили
про літературну і музичну творчість
С. Воробкевича в українському контексті ХІХ й ХХ століть, а також про особливості мовного світу письменника.
На відкритті конференції звучали
пісні у виконанні "Резонансу". Художній
керівник народного студентського хору,
професор кафедри музики А. Кушніренко, один із перших лауреатів обласної літературно-мистецької премії
імені Сидора Воробкевича, розповів
про музичну спадщину буковинця.
Випускник філологічного факультету, нині доцент Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
П. Никоненко презентував книгу "Буковинський Жайвір". Дослідник художньої та епістолярної спадщини С. Воробкевича зауважує: "Не все тут
вичерпне. Не весь той матеріал, який
у мене є, тут використаний. Можна ще
працювати над ним, розширювати
тему. Це вже справа майбутнього".
На здійснення в майбутньому чекають і побажання учасників наукової зустрічі: перевидати твори С. Воробкевича у кількох томах, облаштувати
його музей-кімнату, встановити пам’ят
ник Буковинському Жайворові на площі Філармонії та ін.
Світлана ТЕЛЕШМАН.
Фото Романа ПАЗЮКА
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КОНФЕРЕНЦІЇ

Проблеми систем комунікацій

уперше обговорювали
в Чернівцях
Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв,
засобів телекомунікацій, мікро- та наноелектроніки обговорювали в стінах Чернівецького університету на науковопрактичній конференції 13 – 15 жовтня. Подібні зібрання на
теренах України організовуються вперше. Їхніми ініціаторами виступили національний університет "Львівська політехніка", інститут оптоелектроніки (Чернівці), ВАТ "ЦКБ
Ритм" і, звісно, ЧНУ.

П

рофесор Л.Ф. Політанський: "Нинішня конференція є першою всеукраїнською науково-практичною, яка поєднує
проблеми розробки телекомунікаційних систем, використання детермінованого хаосу в системах передавання інформації. Також це
перші спроби розглянути як теоретичні, так і практичні аспекти
проблем комунікації мікро- і наноелектроніки. Адже поєднання зусиль дослідників-теоретиків і практиків-експериментаторів дасть
можливість отримати практичні результати роботи. Думаю, проводитимемо такі конференції щорічно, ділитимемося результатами,
які отримаємо протягом року. Також формуватимемо завдання для
подальших досліджень".
На пленарному засіданні виголошено доповіді стосовно технологій отримання наноструктур, теоретичні аспекти створення наноструктурних квантових генераторів.
Показово, що наукова конференція планувалася як всеукраїнська, проте у ній зголосилися взяти участь науковці з різних країн
світу: США, Мексики, Норвегії та Німеччини, які надіслали доповіді
організаторам.
Актуальність обговорюваних тем є вимогою часу, адже сьогодні
велика увага науковців приділяється не тільки питанням розробки
телекомунікаційних систем, а й методів захисту інформації, яка
передається по каналах зв’язку. Засоби передавання і захисту
інформації та засоби перехоплення інформації конкурують між
собою, тому їх розвиток перебуває на майже однаковому технічному рівні.
Одним із наукових напрямів роботи кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки є розробка засобів захисту інформації із використанням детермінованого хаосу. Це явище вивчається науковцями порівняно недавно – близько 20 років. Проте є уже певні
результати, які потребують подальшого дослідження.
– Наша кафедра є розробником апаратури, технічних засобів
захисту інформації. Це відповідає тематиці кафедри, але без залучення мікро- та наноелектроніки технологій створення нового
покоління елементної бази розв’язувати ці завдання надто важко.
Тому особливість конференції у тому, що ми поєднуємо проблеми
телекомунікацій, зв’язку і висвітлюємо необхідність розроблення
нових матеріалів та приладів на їх основі для забезпечення технічної елементної бази створення таких систем, – зауважив Леонід
Францович.
Тривала науково-практична конференція три дні, і упродовж
цього часу біля Червоної зали науковці ЧНУ демонстрували свої
надбання не лише в науці. Здобувач кафедри радіотехніки та захисту інформації О.О. Галамейко організував виставку української
вишивки. Таке різноманіття вишитих рушників, сорочок, серветок,
скатертин не всюди можна побачити!
Тож не лише наукою живуть фізики. Їм до душі й мистецькі захоплення, і краса української вишиванки. Можливо, саме завдяки
цьому перша науково-практична конференція дасть чудовий
старт другій, третій і ще багатьом іншим успішним науковим починанням.
Наталія ПАВЛОВИЧ

“УВ”

ЕКОЛОГІЯ

Кожен із нас любить гарно провести
час на природі, у затишному місці, де, хоча
б на декілька годин, забуваєш про метушню
та буденні проблеми. А в ідеалі, якби це
місце було чисте, без поліетиленових пакетів
та пластикових пляшок. Реальність набагато
похмуріша – сьогодні справді важко знайти
незасмічену територію, де полюбляють
відпочивати містяни.

Наші кроки
до чистого довкілля

Н

а щастя, не усі в місті залишились байдужими. 12 жовтня 403 група географічного факультету спеціальності "Менеджмент природоохоронної діяльності" разом із куратором
К.П. Наконечним вирішили зробити важливий та
великий крок – упорядкувати територію, природа
якої вражає та милує око тутешнім жителям уже
багато часу. Це територія ландшафтного заказника місцевого значення "Гарячий Урбан" (зупинка тролейбуса № 4, "Кемпінг").
Не залишився байдужим до цієї акції і заступник начальника управління охорони навколишнього середовища Микола Білоконь, який охоче
підтримав ініціативу студентів. Телебачення також
не стояло осторонь, сподіваємося, воно стане посередником між цією доброю справою та гро
мадянами міста. Прибирання території зайняло
близько трьох годин. Зокрема прибрані узбережжя річки Прут та його бічна лісосмуга, зібрано
близько сорока поліетиленових мішків сміття. Досягти такого результату студентам не завадив ні
дощ, ні вітер, ні несподіване похолодання.
Після роботи потрібно відпочити, відновити
сили, головне – з користю. У цьому молоді допоміг
настоятель чоловічого монастиря, який поблизу заказника. Він радо зустрів трішки втомлених та замерзлих студентів і швидко посіяв у їхніх очах цікавість, адже з великою любов’ю та натхненням
розповідав про історію виникнення церкви. Після
цього на геофаківців чекав ще один сюрприз – трапеза на території монастиря, де вони покуштували
пісний, але дуже смачний обід.
Ось такий, з одного боку, простий, а з іншого –
неабиякий вчинок студентів і їх куратора. Ця акція
покликана привернути увагу кожного для наслідування гідних вчинків. Адже якщо проводити такі
заходи частіше, то відпочивати, гуляти та навіть
дихати стане легше. І не комусь іншому, а саме
нам. Над цим варто замислитись!
Алла ПИРОГІВСЬКА,
студентка географічного факультету

Чи знаєте ви, що...
▪ вінчальна матка в Івана Дзюби – Ірина Вільде
▪ Іван Франко в 1890 р. навчався в Чернівецькому
університеті
▪ свого часу Данило Галицький перебував з
військовою дружиною на Буковині
▪ веслу – 14 000 років
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ПОСВЯТА

У боги МатОлімпу – 2011
Якщо вам цікаво чому рівна третя похідна від
четвертого інтеграла за чудовою границею диференціала восьмого ступеня і теоремою Демидовича
про трьох міліціонерів і двох пожежників, тоді вам
неодмінно треба побувати на посвяті першокурсників у студенти факультету прикладної математики Чернівецького університету.

Т

радиційно це свято відбувається на Покрову,
14 жовтня, в селі Глибочок Сторожинецького району. Осінній ліс зустрічає гостей дещо прохолодно: весь
день дощить. Проте ця прикра деталь не зможе зіпсувати
настрою ні винуватцям свята, ні його організаторам – третьокурсникам. Можливо, навпаки: було цікавіше. Адже до випробовувань старшокурсників додалися ще холод, вітер і
багнюка.
Близько шість десятків першачків очікують незвіданих пригод та романтики від обряду посвяти. Усі вони
щиро сподіваються, що таки стануть справжніми студентами. Спостерігати за цим дійством приїжджають викладачі та старшокурсники, випускники минулих років і
студенти з інших факультетів. Попри негоду, кількість
спостерігачів цьогорічного дійства не поменшала порівняно з попередніми.

Поділяють усіх першокурсників на три групи, символічно оголошуючи за кольоровою ознакою, бо так легше
йти за маршрутом (читай – "знущатися"), і гайда вперед –
до МатОлімпу! Випробовування почалися, щойно отямилися від зміни обстановки. На галявині їх зустрічають
старші "друзі" із не дуже комфортною пропозицією роззутися. Проте не надовго, лише до того моменту, аби якнайшвидше добігти до купи із взуттям та з-поміж сотні
черевиків колег віднайти свій, такий "сухий" і "тепленький". Нічого такого складного, хоча дощ при цьому не
вщухав ні на мить!
Та що там роззутися! Далі завдання – не менш складні.
Першокурсникам доводиться то бігти наввипередки із одногрупницею на спині, то відкусити шматочок яблука, яке плаває у тазику, наповненому холодною водою (при цьому руками торкатися яблука заборонялося), то віднайти у тарілці з
борошном три цукерки, особливо коли їх там лише дві.
Винахідливі третьокурсники готують для "малюків" чимало загадок. До прикладу, що входить сухим, а виходить
вологим, дарує тепло і радість? Не знаєте? А от першокурсники одразу вгадали! Котра з груп давала правильну
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відповідь, ішла першою до наступного випробовування.
Тих, хто не знав правильної відповіді, прив’язували до
дерева (звісно, не для знущань, а для того, щоб відобразити на їх обличчі усю велич та перевагу старшокурсників:
на щоках тут же з’являлися, як зірочки на небосхилі, математичні формули й теореми.
Нарешті, після тривалих і непростих випробовувань,
виснажені, але щасливі першокурсники дістаються табору.
Правда, перед цим їх скроплюють священним еліксиром
та частують напоєм богів.
Присяга юних математиків лунає осіннім лісом. А коли
ж зачитує побажання "головнокомандуючий небесними
богами", декан І.М. Черевко, навіть гості свята затихають
і з богобоязністю вслухаються у його голос: "Вітаю вас, підвладні священної гори МатОлімп! Бажаю вам гідно нести
високе звання студента ФПМ. Ви з честю пройшли випробовування і всі будете нагородженими. З посвятою вас!"
Третьокурсники вручають кожному медаль та лавровий вінець, як і належить богам МатОлімпу.
Апогею свята, концерту в актовому залі, дочекалися
лише пізно увечері, коли почало смеркатися і над лісом
запанувала темрява. Коли на сцені з’явився ведучий
святкового концерту – заступник декана з навчально-виховної роботи В.Й. Кушнірчук, – увесь факультет прикладної математики, гості, запрошені застрибали чи то від
холоду, чи то від радості. "Ваша присутність на святі
стверджує, що ви з-поміж усіх Олімпів обрали саме Математичний, – із неприхованою радістю вітає першокурсників Василь Йосипович. – Ви стали частиною великої дружної родини. Проте, починаючи життя на нашому МатОлімпі,
не забувайте, що тут вас мають за дорослих людей".
Є поради від ведучих і викладачам факультету:
"Запам’ятайте ці обличчя, щоб ви могли їх (першокурсників) легко впізнати на іспиті". Бо ж усім відомо,
що студент заради заліку йде на все, навіть на заняття.
Старшокурсники діляться справжніми секретами успішного складання сесії: боронь Боже, перед іспитом мити
волосся, інакше знання в голові не втримаються; фарбувати теж не можна, бо викладач вас може просто не
впізнати; в ніч перед заліком треба покласти у взуття
купюри по 5 гривень: тоді іспит точно здасте на "5".
І найголовніше: чим частіше ходитимете на заняття,
тим довше будете спати під час сесії!
Чимало талантів існує у царстві МатОлімпу. Чудовий концерт супроводжується ніжним співом та мелодійною музикою: бог другого рівня Євген Іваненко та
богиня четвертого рівня Дарія Жалоба виконують пісні,
Павло Марковський дарує музичну композицію. Справжній танець богинь у виконанні студенток п’ятого рівня
зриває море оплесків.
А наймудріший бог – Зевс – бажає першокурсникам знайти своє кохання на рідному факультеті, примножувати його традиції та гордо нести звання випускника ФПМ. Також Ігор Михайлович зазначає, що хоча наші
першачки лише недавно вступили до лав студентства, але
уже приємно відзначилися. Декан вручає студенові першого курсу Сашкові Мельнику Грамоту. Його команда посіла призове місце у спортивно-інтелектуальній грі "ЧНУквест – 2011".
Пізно увечері, після концерту, математики запускають
романтичні небесні ліхтарики, які вітер швидко підхоплює
та відносить у височінь нічного неба. Ексклюзивний подарунок від деканату – незабутній феєрверк – запам’ятається
першокурсникам, мабуть, на все життя. І з таким же чудовим настроєм та запальною музикою нічне свято продовжує до ранку спеціальний гість – гурт "Полюси".
Одним словом, посвята – 2011 вдалася. Тож життя на
МатОлімпі захоплююче і незабутнє! Хочете переконатися? Спробуйте самі потрапити у вир подій на матфаці. Я ж
переконана, що секрет успіху на МатОлімпі у тому, що кожен із них у своєму серці носить маленькі іскорки добра,
які інтегруються на факультеті прикладної математики у
велике вогнище любові.
Наталія ПАВЛОВИЧ
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■ СТУДЕНТСЬКИЙ ГОЛОС ■

Андрій Гаврилюк,
факультет комп’ютерних наук:
– Усі ми досягли своєї мети –
вступили на той факультет, де мріяли навчатися ще зі шкільних років. Для нас, першокурсників, це
невимовне відчуття – бути прийнятими до студентської спільноти.
Після посвяти воно стало особливо виразним. Познайомилися з
викладацьким колективом. З перших днів у групі склалися дружні
стосунки. Вступивши до університету, відчуваєш себе дорослим.

Як прийняла першокурсників
університетська родина?
Павло Старіков,
філософсько-теологічний
факультет:
– Я родом із Луганської обла
сті, проте хотів зазнати студентства у Західній Україні. ФТФ Чернівецького університету привабив
тим, що тут викладають і філософію, і теологію. Подумав собі: отже,
знання з моєї майбутньої спеціальності – "Філософії" – даватимуть неатеїсти. Вступив і дуже
тішуся з того. Навчальні дисципліни хоча й складні, проте є хорошою основою для подальшого розвитку. Улюблених поки що немає. Подобається історія філософії. Також логіка, але вона дається
важкувато. Треба вчити...
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Микола Кіронда,
факультет біології, екології
та біотехнології:
– Напрочуд швидко плине час.
Неначе вчора була посвята у студенти, а вже позаду перші модулі. Так, це воістину найкращі часи
у людському житті. Студент навчається думати, аналізувати свої
вчинки та самостійно розв’язу
вати проблеми. Але поки що нам
допомагають викладачі, куратори та старшокурсники. Нехай період адаптації є дещо складним, хороше ставлення зусібіч
не дає впадати у відчай. Дружні першокурсники допомагають один одному у вивченні різних дисциплін. Гадаю,
кожному студентові ЧНУ пощастило бути серед людей,
що поділяють його інтереси та мають чим зацікавити.
Інна Бондар,
юридичний факультет:
– Провчившись два місяці на
юридичному факультеті ЧНУ, я
впевнилася у правильності свого
вибору. Адже наш університет –
скарбниця знань, яку мені пощастило відкривати. Студентське життя першокурсника цікаве, пізнавальне, але водночас важке та
відповідальне. Труднощі, які трапляються на шляху, тепер потрібно долати самостійно. А ми ж так
звикли до батьківського плеча, на яке завжди можна
покластися. Упевнена, що, навчаючись у Чернівецькому
університеті, виправдаю надії своїх близьких.
Цікавилася Світлана ТЕЛЕШМАН

ЗВІТНО - ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Ветеранська організація
обрала нового голову
Ним став нинішній голова правління Михайло Андрійович Пипко. Загалом ветеранська організація університету налічує понад 450 членів.
Усі вони упродовж багатьох десятиліть трудилися на славу рідної alma
mater. Проте, навіть з виходом на заслужений відпочинок, ветерани не
змінюють звичного ритму життя, а продовжують активно долучатися
до навчально-виховного процесу.

У

Червоній залі головного корпусу підбивала підсумки чотирирічної роботи ветеранська організація університету. Заразом учасники VI звітно-виборної конференції
обирали голову правління організації
на наступні чотири роки. Окрім цього,
на порядку денному й інші питання: звіт
ревізійної комісії, звіт голови правління
за період з 10 жовтня 2007 по 10 жовт
ня 2011 років, унесення змін та допов
нень до Статуту організації, обрання
нового складу правління вибори ревізійної комісії тощо.
Перед учасниками конференції
виступила із вітальним словом проректор Т.В. Марусик:
– Конференція відбувається у дні,
коли наш університет та місто Чернівці

відзначають річниці свого заснування. З цієї нагоди вітаю та зичу всього
найкращого: здоров’я, наснаги до
праці та успіхів у всіх починаннях.
Керівництво університету повсякчас
намагається дбати про вас, дорогі
наші ветерани, але не завжди усе виходить. Є певні труднощі, як правило,
фінансові. Велику роботу проводив
нинішній голова ветеранської організації М.А. Пипко, який працював на
власному ентузіазмі. Завдяки йому і
тримається ця організація.
Від імені ректорату за якісне ви
конання своїх обов’язків на громадських засадах Тамара Володимирівна
нагородила незмінного голову цієї організації Михайла Андрійовича Пипка
Почесною грамотою. А голова проф

кому ЧНУ М.І. Боднарук "підкріпив"
нагороду матеріально, вручивши грошову винагороду.
– У вирішенні багатьох соціальних
проблем нам надавали допомогу ректорат, товариство Червоного Хреста
(голова Т.Л. Корнілович). Фінансова
допомога надавалась до дня Перемоги, Дня інваліда тощо, – зауважив
у звітному виступі Михайло Андрійович. – Ми відзначаємо ювілейні дати
ветеранів, організовуємо зустрічі учасників війни зі студентами, відвідуємо
пам’ятні місця, музеї, беремо активну
участь у святкуванні знаменних дат
університету і міста. Не забуваємо вітати на сторінках "Університетського
вісника" наших ювілярів.
При обговоренні доповіді учасників
конференції цікавило питання фінансування ветеранської організації, на що голова профкому М.І. Боднарук відповів:
– Варто активізувати збір коштів
на факультетах, залучити більшу кількість людей, які мають змогу допомогти ветеранській організації. Це
можуть бути і депутати різних рівнів,
і спонсори, і благодійні фонди.
Про діяльність ветеранської організації наукової бібліотеки доповіла
голова організації Т.Д. Мурашевич.
– Наш колектив намагається своїми силами допомагати ветеранам,
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і хоч яка невелика заробітна плата,
ми робимо внески і не забуваємо про
46 ветеранів бібліотеки. Зібрані кошти
використовували для надання матеріальної допомоги, придбання ліків.
Завжди запрошуємо їх на День бібліотекаря, готуємо солодкий стіл. Наступний рік ювілейний: НБ ЧНУ святкуватиме своє 160-річчя. З цієї нагоди
плануємо обов’язково запросити ветеранів. Особисто дякую моїй наставниці Н.Д. Бусигіній за багатолітню
самовіддану працю.
Отримали Почесні грамоти від голови Чернівецької обласної організації
ветеранів В.О. Юрійчука член президії ветеранської організації університету Н.П. Щербань, заступник голови
В.І. Вейда та голова первинної організа
ції фізичного факультету Л.С. Івасюк.
Учасники VI звітно-виборної кон
ференції переобрали новий склад
правління та абсолютною більшістю
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голосів довірили організацію нинішньому голові – М.А. Пипкові. Михайло
Андрійович подякував за висловлену
довіру і пообіцяв докласти чимало зусиль, аби ветеранська організація уні-

СПОРТ

Знай наших!

Приємно, коли наші студенти повертаються із чергових змагань із
низкою призових нагород. Тоді особлива гордість пронизує душу, адже
такі перемоги примножують славу не лише їх особисто, а й університетові. На шпальтах газети ми не раз розповідали про успіхи студентів ЧНУ з панкратіону. Читачі "Університетського вісника" чи не в
кожному номері могли дізнатися про їхні перемоги на вітчизняних та
міжнародних чемпіонатах. Усіма своїми успіхами спортсмени завдячують педагогам та наставникам.

Н

алежно відзначило нелегку тренерську роботу Міністерство
освіти, науки, молоді та спорту – головний тренер молодіжної збірної України з панкратіону, суддя національної
категорії, голова Чернівецької обласної федерації з панкратіону, викладач
кафедри теоретичних основ і методики
фізичного виховання Ігор Юрійович Наконечний отримав звання "Заслужений
тренер України".
Він підготував близько десятка
чемпіонів Європи, декілька чемпіонів
світу. Серед них: студент факультету
фізичної культури та здоров’я людини
Роман Скидан (чемпіон Європи, 2009,
срібний призер світу, 2009, чемпіон
світу серед молоді, 2010), студент географічного факультету Андрій Калинюк (срібний призер Європи, 2008),
студент юридичного факультету Василь Гладій (чемпіон Європи, 2009,
бронзовий призер світу, 2009), Олександр Голяченко (срібний призер чемпіонату світу серед молоді), Анна Беженар (чемпіонка Європи і світу, 2010,
2011), Владислав Тодераш (чемпіон світу серед юнаків, 2010, срібний призер Європи, 2010).
Окрім тренерської, Ігор Юрійович виконує й методичну роботу. Він виступив одним із організаторів тренерського міжнародного семінару з панкратіону, який відбувся з 4 по 6 червня цього року в м. Южне Одеської області. Також І.Ю. Наконечний очолює атестаційну комісію України, яка
кожні півроку готує семінари для вітчизняних тренерів з панкратіону.
Наталія ПАВЛОВИЧ
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верситету піклувалася про людей похилого віку і дбала про патріотичне
виховання молоді.
Наталія ПАВЛОВИЧ
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ІНФОФАК

Чудове дійство відбулося на спортивному майданчику студентського
містечка – Кубок декана філософсько-теологічного факультету.

На Кубку декана

перші

другокурсники

Я

к зазначає декан філософсько –
теологічного факультету Василь
Балух: "Кубок декана з футболу став
традиційним, оскільки цього року він
відбувся уп`яте. Перші три кубки перемоги отримували студенти, наступні
два – викладачі. Такі зустрічі об`єднують
колектив факультету, дають змогу побачити в особі спортсмена студента, який
бореться. У змаганнях по-новому розкриваються самі викладачі в очах студентів. Під впливом феєричного дійства
жіноча частина виявила бажання взяти
участь у Кубку в майбутньому. На факультеті відбуваються різні розважальні заходи: брейн-ринг, студент + викладач, змагання з волейболу. На майбутнє є плани провести КВК, піднятися
до призових місць у спартакіаді".
За перебігом баталій стежив високоповажний "суддя" – асистент кафедри
соціології Володимир Пержун. Результати гри виявилися такі: перше почесне
місце здобув ІІ курс, друге – І, третє – ІV,
четверте – III. Щодо змагання студентів
і викладачів, то перемогу здобули останні.
Спортивне життя і уроки фізичного виховання на ФТФ очолюють І.П. Каліта та
А.М. Медвідь.
Наш. кор.
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СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Свято наближається
10 листопада палац "Академічний" вітатиме апогей Х, ювілейного конкурсу "Студент / студентка
ЧНУ – 2011". Організатори мають намір залучити до
свята всіх переможців минулих років. Двоє з них – найкращі студенти 2006-го і 2010-го Микола Понич та
Євгеній Мензак – нещодавно "журили" нових претендентів на здобуття престижного титулу.

З

а місце у фіналі позмагалися представники одина
дцяти факультетів. Вони продемонстрували серйозну підготовку, великий творчий потенціал і неабиякий
ентузіазм. Для цьогорічних півфінальних виступів характерні повнота, вичерпність. Аудиторія мала насолоду слухати і споглядати приправлений гумором або ж лірикою
синтез художнього читання, вокалу, хореографії та інструментальної гри. До речі, останньої було багато, як ніколи.
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У Мармуровій залі лунали звуки скрипки і фортеп’яно,
акордеона і цимбалів, труби й барабана тощо. Студенти
намагалися показати якнайбільше талантів навіть у межах
одного номера.
Компетентне журі, очолюване директором Чернівецького міського центру соціальних служб для дітей, сім’ї та
молоді Любов’ю Чорною, назвало імена 14 фіналістів. Фаворитами змагання вважаємо Степана Татарського і Андрія Шкромюка – представників факультетів-сусідів –
філологічного й філософсько-теологічного. Хлопці на
"відмінно" виступили у всіх трьох конкурсах: "Пізнай світ,
пізнай себе", "У світі творчої фантазії" та "Інтелектуальний
тест". Гідну конкуренцію їм складуть Іван Колодій (інженерно-технічний факультет), Тетяна Григоряк та Ігор Григор
(факультет педагогіки, психології та соціальної роботи),
Оксана Ціпліцька (філологічний факультет), Дарія Жалоба
(факультет прикладної математики), Мар’яна Пілігач (факультет історії, політології та міжнародних відносин), Анастасія Горлій (хімічний факультет), Олександр Крижанівський (факультет біології, екології та біотехнології), Оксана
Мельник і Любомир Вечер (економічний факультет), Сергій Фуркал та Юлія Сиротюк (юридичний факультет).
Світлана ТЕЛЕШМАН

СПОРТИВНІ НОВИНИ

Нехай переможе сильніший!
Таке побажання на адресу учасників студентської спартакіади висловила ведуча урочистого відкриття змагань на стадіоні "Буковина", заступник
декана факультету фізичної культури та здоров’я людини О.О. Цибанюк.
Цього року організатори, спортивний клуб ЧНУ та відповідний факультет,
проводять уже шістдесят третю за рахунком.

Н

авіть погода того дня сприяла поліпшенню настрою. Вишикуваний парад учасників спартакіади ніжився промінням лагідного сонечка та вслухався у побажання керівництва університету.
– Приємно, що наші студенти розвинуті всебічно. Займаючись спортом, ви отримуєте заряд бадьорості,
здоров’я, такі необхідні для успішного навчання, – зазначив у вітальному

слові перший проректор Р.І. Петришин. – Вітаю вас із початком нових
змагань і, гадаю, що цього року інші
факультети складуть гідну конкуренцію історикам, які упродовж останніх
років виграють спартакіаду.
Дійти до фінальних ігор з високими результатами та, найголовніше, без
травм побажав спортсменам в.о. декана факультету фізичного виховання
і здоров’я людини Я.Б. Зорій.

Створював приємний настрій учасникам змагань і студент філософсько-теологічного факультету Мар’ян
Кравченко, який подарував пісню,
присвячену рідному університетові.
А показові виступи збірної університету з панкратіону не лише посприяли популяризації цього виду спорту
серед молоді, а й, можливо, збільшили число своїх шанувальників серед
університетської молоді. Ну і, врештірешт, хлопці ще раз довели, що цим
видом спорту варто захоплюватися.
Традиційно у вересні проводять
змагання серед наймолодших учасників спартакіади – першокурсників.
Тож на урочистому відкритті спартакіади відзначили призерів серед ігрових видів спорту: волейболу, баскетболу та футболу. Серед чоловічих
футбольних команд відзначилися першокурсники факультету історії, політології та міжнародних відносин. У баскетболі не було рівних дівочій команді
факультету фізичної культури та здо
ров’я людини. "Пальму першості" у
баскетболі серед хлопців вибороли
юристи. Дівоча волейбольна збірна
цього ж факультету впевнено здобула
перемогу, а серед хлопців найсильнішою командою з волейболу виявилися економісти.
Шість років поспіль спартакіаду
Чернівецького університету впевнено
вигравала команда факультету історії,
політології та міжнародних відносин.
Проте цьогоріч інші команди-суперники налаштовані змінити традицію і
також прагнуть досягти вершин п’єде
сталу. Тож очікуємо упродовж навчального року на цікаві ігри, інтригуючі поєдинки та захоплюючі двобої.
І нехай переможе сильніший!
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ТВОЇ ВЧИТЕЛІ

На многая літа !
Ф

Вітання нині Вам – керівнику такому,
Хто тисячам проблем дає миттєво ряд,
Хто керувати вміє й круто, й по-простому,
Є джерелом і мудрих, й корисних порад!!!
Уклін сьогодні Вам – психологу такому,
Хто душу пізнає за ясністю очей,
Хто знайде ліки всім: і юному, й старому,
Дасть мальовничий опис невидимих речей!!!

акультет біології, екології та
біотехнології вітає свого керівника – декана факультету, завідувача кафедри біохімії та біотехнології
Здоров’я нині Вам – єдиному такому,
Михайла Марковича Марченка, з наХто
сотням молодих дає дорогу в світ,
годи 65-річчя.
Із часом в ногу йде і мислить по-новому,
Результатом безперервної напоШалена креативність не потерпа від літ!
легливої праці Михайла Марковича є
величезний науковий доробок, керів
Спасибі щире Вам – хитрющому такому,
ництво кандидатськими та докторХто мудро обійде всі впадини й вугли
ськими дисертаціями, нагородження
На благо факультету, і людям, що при ньому!
Грамотою голови президії ВАК та ПоБагато хто керує – навряд чи б так змогли!
чесними грамотами Міністерства освіти і науки України, нагородження знаЩасливих років Вам – і доброму, і злому,
ком "Відмінника освіти України", званЩо пряником і батогом створив цей факультет,
ням академіка АН вищої школи УкраїХто в глибині душі зла не бажав нікому –
ни, "Заслуженого діяча науки і техніки
Декана ідеал – для нас авторитет!!!
України".
Отож, шановний Михайле МаркоСтальної міці Вам – незламному такому!
вичу! З нагоди ювілею прийміть найщиріші привітання від співробітників очолюваної вами кафедри та факультету. Щиро бажаємо міцного
Бо й серце є у Вас, що інколи щемить,
здоров’я, нових творчих звершень на благо науки, а також справжніх віТа чи така деталь спаде на думку тому,
рних друзів та однодумців! Многая вам літа!!!
Чиє життя мов спалах – стрімка, яскрава мить!!!

Вітаємо ювілярів!

Із 65-річчям:
Арсьонова Анатолія Андрійовича
Кобітовича Мар’яна Петровича
Марченка Михайла Марковича
Ткачука Петра Миколайовича
Із 60-річчям:
Касапчука Василя Івановича

Із 50-річчям:
Пержуна Володимира Васильовича
Стратійчука Олега Анатолійовича
Швеця Вадима Павловича
Томнюка Богдана Михайловича

На урочистому відкритті спартакіади побувала Наталія ПАВЛОВИЧ

“УВ” № 8 (1731)

27

Жовтень 2011

“УВ” № 8 (1731)

А також наших чарівних жінок:
Бялик Світлану Миколаївну
Дімітрову Домніку Вікторівну
Кашталян Ганну Миколаївну
Кравчук Степанію Сильвестрівну
Чемерецьку Жанну Євгенівну
Зичимо вам добра, міцного здоров’я, світлої долі,
довголіття, творчої наснаги, успіхів у житті,
добробуту, щедрих здобутків
на славу нашої alma mater!

