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МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

Перший крок у словацькому напрямку
Фото Романа Пазюка

Чернівецький університет почав співпрацювати з Університетом імені Павола Шафарика
(Кошице, Словаччина). 3 травня відповідну угоду підписали
ректори вищих навчальних закладів Степан Мельничук і Ладіслав Міросай.

ЧНУ, – зазначає Сергій Луканюк, –
тому це важлива подія. Юридичні факультети обох ВНЗ уже співпрацюють.
Можливе налагодження контактів у
галузі біології, фізики, математики і
соціальної роботи".
Нещодавно університети-партнери розробили й подали проект "Центр
алюмні і кар’єри" на отримання гранту

за Програмою прикордонного співробітництва ЄІСП "Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2007 – 2013".
На результати очікуємо восени. Тоді ж
передбачена робоча поїздка делегації ЧНУ до Кошице з метою обговорення деталей співпраці.
Світлана ТЕЛЕШМАН

Посол Республіки Молдова у Франції
видав історичний роман про події на Буковині

А

ГРАНТИ

Програма ТЕМПУС: налагодження співпраці
університету з роботодавцями
ТЕМПУС – це програма Європейського союзу, метою якої є сприяння
модернізації вищої освіти у країнах-сусідках ЄС. Реалізується програма
через проекти, спрямовані на активізацію співробітництва між інституціями освіти та науки країн ЄС і країн - партнерів. Нині реалізується
четвертий етап програми (ТЕМПУС IV), розрахований на 2007-2013 рр.
Україна приєдналася до програми ТЕМПУС у 1993 р.

Я

У

складі іноземної делегації до
Чернівців прибула проректор
з міжнародної співпраці Славка Томашікова. Офіційна зустріч відбулася за
участі проректора з наукової роботи
Олександра Ушенка, проректора з
науково-педагогічної роботи та міжнародих зв’язків Юрія Лопатинського,
начальника відділу міжнародних зв’яз
ків Сергія Луканюка, декана факультету іноземних мов Володимира Кушнерика, декана факультету прикладної математики Ігоря Черевка, декана
юридичного факультету Петра Пацур
ківського, завідувача кафедри кримінального права та криміналістики Сергія Нежурбіди і заступника декана з
навчально-організаційної роботи факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Ярослава Мудрого.
"Університет імені Павола Шафарика є першим словацьким партнером

Презентація відбулася 11 травня у Червоній залі

втора книги "Спів моря" Олега Серебряна, який
також є представником Республіки Молдова при
ЮНЕСКО, привітав ректор Чернівецького університету
Степан Мельничук. Він висловив сподівання, що румуномовне видання незабаром побачить світ українською.
Письменник тільки "за", надто тому, що події твору розгортаються у Чернівцях 1944 року. Однак усе ж найближча
перспектива – французький переклад. За словами автора,
саме на прикладі Франції йому довелося переконатися,
наскільки відрізняються інтерпретації Другої світової війни
на Заході та Сході.
Західна людина не зрозуміє ті потрясіння, які пережила
Центральна Європа, вважає Олег Серебрян. Таку ж думку висловила на презентації "Співу моря" в Парижі французька
письменниця Катрін Бранден. Вона, зокрема, зазначила, що
з цієї точки зору книга є справжнім відкриттям для Заходу.
Почесна гостя університетської зустрічі Тетяна Попа,
Генеральний консул Румунії у Чернівцях, не аналізувала твір,
натомість порадила присутнім прочитати його. Уважно, не раз,
а принаймні кілька. Мовляв, тільки так можна збагнути...
"Головним персонажем роману є німкеня, – розповідає Олег Серебрян. – Адже найбільше потрясінь, окрім
єврейського населення, зазнала німецька спільнота Буковини. Після 1944 року зі 100 тисяч представників цієї національності, що проживали у краї, не залишилося жодного.

Через образ мультикультуральних Чернівців, міста, що
здавна об’єднує, я намагався показати, що Друга світова
війна була не дволикою, а багатоликою. Спробував пояснити, що страждання не мають ні політичної, ні релігійної,
ні етнічної конотації. Вони загальнолюдські.
Часом у істориків є така тенденція – поділяти на тих,
хто правий, і тих, що не мають рації. Мені хочеться, аби
цей роман, хоч він історичний, не роз’єднував, а, навпаки,
об’єднував народи".
Тема, до якої звернувся Олег Серебрян, близька проректору з науково-педагогічної роботи з питань навчальновиховного процесу Тамарі Марусик, доктору історичних
наук, професорові кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин. Свого
часу, працюючи над докторською дисертацією, Тамара
Володимирівна досліджувала лихоліття війни й тоталітарного режиму на Західній Україні. Вона подарувала панові
Послу монографію "Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція: реалії життя та діяльності (40-50-ті рр. ХХ ст.)".
Олег Серебрян із приємністю залишив примірник "Співу
моря" для Наукової бібліотеки ЧНУ.
Після закінчення офіційної частини зустрічі її модератор
Георгій Жерновей, завідувач кафедри румунської та класичної філології, запросив присутніх до літературної дискусії.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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к відомо, 2011 рік був плідним
для ЧНУ у реалізації грантових проектів. Варто згадати проекти
Еразмус Мундус, спрямовані на мобільність викладачів і студентів, і гранти
ТЕМПУС, які покликані поліпшити якість
освіти, а також проекти транскордонного співробітництва та ін.
Серед багатьох прикладною спрямованістю відзначається проект ТЕМПУС "Розбудова партнерства між
університетом та підприємством
задля навчання на основі компетентнісного підходу в Вірменії,
Грузії та Україні" (516613-TEMPUS1-2011-1-BE-TEMPUS-JPHES).
Фінансування проекту здійснюється
коштом Європейського Союзу. Голов
ним координатором проекту виступає
Католицький університет прикладних
наук Сент-Лівен (м. Гент, Бельгія);
вітчизняний координатор – Національна металургійна академія України (м. Дніпропетровськ, Україна). Також беруть участь партнери з Великобританії, Німеччини, Франції, Вірменії,
Грузії. Показова участь у проекті поряд з
університетами Торговельно-промислових палат країн-учасниць, які виступають як представники підприємств (сфери бізнесу).
Основна мета проекту – посилення здатності університетів рухатися
назустріч викликам знаннєвомісткого
суспільства та ринкової економіки.
Досягнення цієї мети передбачає реалізацію низки завдань, серед яких:
обґрунтування удосконалення вищої
освіти відповідно до потреб мінливої
ринкової економіки; реформування
університетської освіти з метою створення міцного партнерства з різноманітними підприємствами; посилення
поінформованості суспільства в цілому
про університетсько-підприємницьке
партнерство; формування робочих програм і відповідних заходів для досягнення основних очікуваних результатів.
У рамках реалізації проекту передбачена низка заходів: семінари, майстер-класи, конференції та ін. У числі
таких і навчальний тренінг-семінар,
що у березні цього року відбувався на
базі університетів країн ЄС. Так, делегація Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича
(Україна) у складі двох груп відвідала
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окремі вищі навчальні заклади Франції, Великої Британії, Бельгії та Німеччини. Метою візитів стало ознайомлення з кращою практикою співпраці
університетів з підприємствами в країнах Європейського Союзу. Вихідна
посилка – саме підприємства, бізнес
встановлюють правила та вимоги, у т.ч.
для університетів, а не навпаки.

Зустрічі відбулися у декількох ВНЗ:
Академії Гренобля (Франція), Університеті Ковентрі (Велика Британія),
Католицькому університеті прикладних наук Сент-Лівен (Бельгія), Ааленському університеті прикладних наук
(Німеччина). Варто відзначити, що в
кожному з них принципи співпраці з
підприємствами дещо різні, функціонують відмінні програми передачі виробничих знань студентам.
Академія Гренобля (Франція) – це
потужне об’єднання п’яти французьких університетів, отже, тренінг проходив на базі одного з них – Університету Савойї (м. Ансі). Для набуття
практичного досвіду студентами Університет і місцева Торговельно-промислова палата створили Навчальновиробничий центр (TETRAS). Слухачі
Центру мають навчальні заняття, що
проводять викладачі Університету, та
практичну зайнятість на підприємствах-партнерах Центру, за що вони
отримують дохід на рівні встановленої в країні мінімальної заробітної
плати. За підсумками навчання та
стажування в Центрі, слухачі отримують диплом Університету Савойї
(ОКР бакалавр) та сертифікат Торговельно-промислової палати про набуття практичного досвіду. Кращі слухачі
можуть отримати пропозицію праце
влаштування від роботодавців. У цілому реалізація цієї програми відзначається високим рівнем соціальної
спрямованості.
Дещо інакше побудований зв’язок
процесу навчання студентів із виробництвом в Університеті Ковентрі (Ве-

лика Британія). Для цього тут створений Інноваційно-технологічний центр
як структурний підрозділ Університетського технологічного парку.
Тож не дивно, що форма залучення студентів до виробничої практики – інноваційна. Реалізуються
конкретні інноваційні проекти на
замовлення підприємств, де команда виконавців складається з викладачів і студентів, фінансування
проекту на 50 % забезпечує підприємство-замовник, а на 50 % – держава.
Католицький університет прикладних наук Сент-Лівен (м. Гент, Бельгія)
характеризується різноплановим освітнім процесом та потужною матеріально-технічною базою, які орієнтовані на здійснення досліджень в інтересах
підприємств. Аудиторії університету є
власне виробничими цехами з відповідним обладнанням, верстатами та
агрегатами, за якими під керівництвом викладачів працюють студенти.
Наслідком є те, що з такого університету студент виходить практично
сформованим працівником, технічно
грамотним і обізнаним. Університет у
процесі налагодження співпраці з
підприємствами керується такими принципами:
• у процесі співробітництва основою є підприємства, які мають брати
участь у навчальному процесі;
• в університетах має бути спеціальний центр, який пропагуватиме та
займатиметься виключно всіма завданнями співпраці.
Отже, при Католицькому університеті прикладних наук Сент-Лівен сформовано спільний інноваційний центр
співробітництва між університетом та
підприємствами, який створює нові
продукти та розв’язує виявлені проблеми на підприємствах. Метою створення такого центру є зосередження
на пошуку потенціалу та нових можливостей, широкому використанні ідей
"мозкового штурму", створенні робо-

чих груп з однолітків. Участь студентів
полягає у "мозковому штурмі" стосовно
аналізу бізнес-ідей; визначення життєвого циклу інноваційних продуктів;
інфраструктурного вдосконалення; на
лагодження відносин між керівництвом
і працівниками. У результаті такої діяльності запускаються реальні бізнеспроекти.
При Ааленському університеті прикладних наук (м. Аален, Німеччина)
також створений Інноваційний центр,
головні функції якого становлять триєдине завдання: дослідження, навчання та передача знань. Оскільки
реалізований проект ТЕМПУС передбачає поглиблення співпраці університету саме з підприємствами, то,
окрім перших двох, нас більшою мірою цікавить процес передачі теоретичних знань у практичну площину.
Ааленський університет має у цьому
напрямку надзвичайно великі здобутки.
При закладі функціонує центр передачі знань (Steinbeis Transfer Centre),
який безпосередньо налагоджує контакти з підприємствами. Схема співпраці відбувається приблизно так: компанія звертається у центр з проханням
вирішити якусь проблему (технічного,
технологічного, економічного тощо

характеру). Співробітники центру надають оперативну допомогу. Якщо їхніх
зусиль або кваліфікації недостатньо,
вони звертаються до університету і
прагнуть спільними зусиллями розв’я
зати поставлену проблему. Результатом цього співробітництва є те, що
Ааленський університет прикладних
наук співпрацює з сотнею фірм, у
тому числі всесвітньовідомих (Carl
Zeiss AG, MAPAL KG, Daimler AG, BSH
Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH,
Gigatronic Stuttgart GmbH, BASF AG,
Deutsche Bahn тощо). Варто додати,
що студенти теж беруть участь в ряді
університетських проектів, причому
таке явище має обов’язковий характер. Вони працюють в лабораторіях,
проходять практику на підприємствах
тощо. Серед переваг такої організації
навчального процесу є:
• можливість для компаній знаходити працівників серед студентів;
• поглиблення теоретичних знань,
пряме їх застосування на практиці;
• створення зв’язку між навчальною та виробничою практикою;
• плавний перехід з "атмосфери
навчання" в "атмосферу роботи".
Деякий досвід з подібної діяльності
можна було б використати й у краї-

нах-сусідках ЄС. Зокрема, заслуговує на увагу створення структури при
університетах, яка би налагоджувала
зв’язки із бізнесовими структурами й
вирішувала завдання, що їх ставить
реальна господарська практика. Зрозуміло, на початку обсяги роботи були
б незначними, зважаючи на високий
рівень недовіри вітчизняних підприємств до закладів освіти. Однак наполеглива, цілеспрямована й послідовна
робота працівників й викладачів університетів у цьому напрямку дасть
змогу зрушити справу з "мертвої точки".
На основі вивченого досвіду вже
передбачене створення Центру партнерства з підприємствами при Чернівецькому національному університеті.
Загалом, участь у зазначеному проекті має підвищити рівень співпраці ЧНУ
з роботодавцями на якісний щабель.
Детальнішу інформацію про учасників, заходи, новини та плани реалізації проекту можна отримати, відвідавши сторінку проекту в Інтернеті:
http://cap4com.eu/
Координатор проекту від ЧНУ,
проректор, професор
Юрій ЛОПАТИНСЬКИЙ,
доцент кафедри економіки підприємства
Ігор ЯСКАЛ

"Це венчурна, тобто ризикована інвестиція, – говорить Максим Шевчук.
– На першій стадії ми просто даємо
кошти, не отримуючи нічого натомість.
Водночас маємо намір створити бізнес і в майбутньому продати його за
великі гроші".
Пріоритет мають ІТ-розробки, інно23 квітня у Чернівцях презентували інвестиційний фонд "Буковина".
Спершу – в облдержадміністрації, потім – у Резиденції. Університетську ваційні ідеї та регіональні проекти, що
зустріч провели координатор фонду Максим Шевчук і голова Федерації сприятимуть розвитку Чернівецької
роботодавців Чернівецької області Микола Бузинський. Слухали й запи- області. Серед основних умов надання
фінансування – перспективність реатували студенти та викладачі економічного факультету ЧНУ.
лізації проекту, досягнення точки безніціатор створення фонду – голова Федерації робо- збитковості впродовж року, можливість упровадження
тодавців України Дмитро Фірташ. Він і вкладе біль- технології (розробки) в інших українських регіонах, наявшу частину коштів. Співінвесторами зголосилися стати ність бізнес-плану.
Перший крок до втілення задуму – заповнення анкети на
місцеві бізнесмени – керівники підприємств "Трембіта",
сайті фонду: www.fru.org.ua. Відповідь надійде за 3 дні. Адмі"Родничок", "Чернівецький машзавод" і "Техно плюс".
Інвестиційний фонд "Буковина" покликаний сприяти ністрацію цікавить бізнес-ідея, бізнес-модель, проблема,
розвитку малого та середнього бізнесу. Він функціонуватиме яку розв’язує проект, тощо. Анкети надішлють у великі інвесвпродовж 5 років. Розмір фонду – 3 млн. грн. 80 % (2 млн. тиційні компанії України, що погодилися оцінювати роботи
400 тис. грн.) усіх активів зарезервовані для пільгового кредиту- учасників. Утім, остаточне рішення – за керівництвом фонду
вання компаній (під 15 – 20 % річних), 20 % (600 тис. грн.) – і радою, створеною при голові ЧОДА Михайлові Папієву.
Раду скликатимуть відповідно до надходження бізнесінвестують у перспективні бізнес-ідеї.
Це пілотний проект, аналогів якому немає в Україні. ідей. Проте керівник краю висловив побажання, аби перАдміністрація опирається на досвід Кембриджського уні- ше засідання відбулося вже в червні. Є думка до вересня
верситету, де понад 40 років ініціативи студентів і вчених профінансувати хоча б кілька проектів.
"До наших голосів керівництво звикло, – говорить Мипідтримують 3 такі організації.
Фонд орієнтується на талановиту й амбітну молодь, кола Бузинський, – тому часто їх не чує. Хай лунають і мозокрема студентів. Як підтверджує практика проведення лоді. Разом ми матимемо надзвичайно велику силу!"
З ідеями-переможницями працюватимуть аналітики.
Буковинського студентського конкурсу "Марафон бізнесВони допоможуть втілити задум. Піар проектів забезпеідей", у ЧНУ таких чимало.
Інвестори чекають блискучих ідей, беручи на себе чить Федерація роботодавців України.
За словами Максима Шевчука, керівництво не проти
розв’язання проблеми початкового фінансування бізнесу.
Автори проектів стануть основними власниками нових розширити фонд. Головне – аби надходили справді хоропідприємств, а фонд зацікавлений згодом вигідно прода- ші ідеї. Принцип об’єктивності відбору гарантовано.
Світлана ТЕЛЕШМАН
ти свою частку.
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ІНВЕСТИЦІЇ

Хороша ідея – на вагу золота!

На Буковині стартував ексклюзивний проект

І
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Фото з архіву автора
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Науковці ЧНУ у Яссах
З 2 по 5 травня в університеті міста Ясси (Румунія)
відбулася міжнародна наукова конференція, присвячена
життю і творчості відомого письменника Грегора
фон Реццорі, який народився 1914 р. у Чернівцях у сім`ї
австрійських аристократів італійського походження,
а все свідоме життя провів у багатьох країнах Європи.

В

чені із 11 країн світу виступили з доповідями, які
вписувалися у запропоновану оргкомітетом конференції тему: "Грегор фон Реццорі. У пошуках більшої
Батьківщини. Подолання кордонів". Україну представляли
викладачі нашого університету: визнаний у Європі першовідкривач, популяризатор, перекладач німецькомовних
письменників Чернівців і Буковини, в тому числі Грегора
фон Реццорі, д.ф.н. професор П.В. Рихло, завідувач кафедри сучасних іноземних мов та перекладу, доцент Т.Д. Івасютин та доцент цієї ж кафедри Т.А. Басняк, яка вперше в
Україні захистила кандидатську дисертацію "Міфологема
східноєвропейської культури у творчості Грегора фон
Реццорі" під керівництвом професора П. Рихла. Грегор
фон Реццорі став відомим уже після виходу його Маґрібінських історій (1953), до речі, перекладених 1997 р. П. Рихлом, в яких автор, з притаманним йому гумором та сатирою, переповідає різні анекдотичні історії уявної країни
Маґрібінії, що переплітаються із реальними подіями дорогої для автора Буковини.
Учасники конференції на конкретному літературному
матеріалі показали творчість Грегора фон Реццорі у транс
дисциплінарній перспективі та наголошували, що його
романи в жодному разі не є так званою розважальною
другорядною літературою. Виходячи з конкретних часо-
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вих і соціокультурних параметрів, вони показали, як реццорівська центральноєвропейська ідентичність втілювалася у його автобіографічних текстах.
У переважній більшості доповідей науковці торкалися
теми Батьківщини Грегора фон Реццорі, яку він любив настільки, що це стало його "ідеєю фікс", справжнім набоковським сумом за втраченим раєм. Однак його ж Батьківщина залишається, на жаль, у великому боргу перед
своєю знаменитістю, адже Грегор фон Реццорі був не
лише письменником, але й журналістом, художником,
сценаристом, актором, який знявся у більш, ніж 15 фільмах, серед яких "Приватне життя" і "Віва Марія" з Бріжітт
Бардо. До речі, мені пощастило отримати від Бріжітт Бардо листа, в якому вона високо оцінила Грегора фон Реццорі як людину і як актора.
Через 2 роки відзначатиметься його 100-літній ювілей і,
звичайно, було б логічно провести вшанування нашого відомого у світі земляка у Чернівцях.
завідувач кафедри сучасних іноземних мов
та перекладу, доцент Тарас ІВАСЮТИН

ГРАНТИ

25 травня у ЧНУ презентували "Університетський центр кар’єри як спосіб
активізації жінок та чоловіків напередо
дні їх професійної діяльності". Це спільний
українсько-польський проект Центру славістичних студій "Slavia" Чернівецького
університету і Малопольської агенції енергії
та навколишнього середовища, який фінансує
Міністерство закордонних справ Польщі
в рамках програми "Польська допомога".

Фото Романа Пазюка

Професійне зростання з Центром кар’єри

П

артнером проекту є Академічний центр кар’єри Економічного університету в Кракові. За
словами представниці Малопольської
агенції енергії та навколишнього середовища Йоанни Ярошик, він функціонує вже понад 10 років, причому
доволі успішно.
Одне із завдань цієї структури –
налагодження контактів між студентом і роботодавцем. У нагоді стають
професійні тренінги, щорічні ярмарки
праці, консультації з приводу навчання і стажування за кордоном тощо.
Новостворений Центр перейматиме
закордонний досвід. Він співпрацюватиме з відділом кадрів і навчальним
відділом університету, з центрами зайнятості та приватними підприємствами.
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Про здійснення психологічної складової проекту подбає кафедра практичної психології.
"Центр кар’єри потрібен Україні та
Чернівцям, – говорить завідувач кафедри практичної психології Валентина Радчук. – Він надасть можливість не лише студентам, а й їхнім
наставникам удосконалити свої творчі
та професійні здібності. Викладачі нашої кафедри готові до цього проекту,
адже читають курси, безпосередньо
пов’язані з кар’єрним зростанням.
Підготовка випускників є в основному професійною, тому психологічна, соціальна адаптація після отримання диплома дещо ускладнена. Ми
ж намагатимемося допомогти молоді
з працевлаштуванням, починаючи зі

складання резюме й завершуючи вмінням презентувати себе на співбесіді".
Закінчення навчання не означатиме переривання зв’язків із ВНЗ. Центр
кар’єри простежуватиме майбутню
долю випускників Чернівецького університету. На думку координатора
проекту, директора Центру славістичних студій "Slavia" Ярослава Редькви, зворотний зв’язок надзвичайно
важливий, адже це чудова реклама
для закладу, що відомий не лише як
об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО,
а й своїми науковими школами.
Проект триватиме з квітня по грудень 2012-го. Центр кар’єри розпочне роботу у жовтні.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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ПРОЕКТ ВАСИЛЯ ДЖУРАНА: “УНІВЕРСИТЕТСЬКІ ДИНАСТІЇ”

Дипломат науки з високої гори Домінік
П’ять зустрічей, або Про родове дерево Олександра Ушенка
Волею Її Величності Закономірність вперше з проректором з наукової
роботи Олександром Ушенком зустрілися майже на початку нового навчального року. Інформаційний привід – Міжнародна наукова конференція
"Correlation optics 2011", яка упродовж п’яти днів відбувалася у ЧНУ,
БДМУ і готелі "Буковина".
Оскільки вельмиповажний захід за участі 27 країн світу тривав весь
трудовий тиждень і тільки англійською мовою, домовилися про інтерв’ю,
але після роботи цього форуму науковців. Друга стріча – у кабінеті Олександра Григоровича. Як і за першої, високопосадовець вразив, так би мовити, дипломатичністю. Ця місія простежувалася буквально в усьому:
погляді очей, манері розповіді, глибоких роздумах, відчутті заданого запитання (йдеться-бо про інтерв’ю) тощо. Найбільш подивувало, як Олександр Ушенко логічно викладав суть думок. І у цьому також проглядалася
дипломатична місія. У черговому числі "УВ" світ побачило інтерв’ю
"Високий рейтинг – не самомета, а стратегічний підхід”. Що характерно – із закордонними відгуками колег. Утретє покладали кошики і квіти
до пам’ятного знака зачинателеві нової української літератури Івану
Котляревському та пам’ятника Тарасові Шевченку на День української
писемності та мови. Подумалося: тільки від ЧНУ така представницька
делегація (разом з О.Г.Ушенком і проректор з науково-педагогічної роботи
з питань навчально-виховного процесу Т.В.Марусик). Згодом – на вулиці
Університетській. Очі в очі. І – зацікавлена розмова у музеї Чернівців ось
так просто неба. Од нашої букової закутини у захопленні усі гості. І уже
вкотре сама собою нагодилася аналогія – дотична лінія до образу університетської людини. Зродилася вона од зустрічей із дипломатами Геннадієм Удовенком, Антоном Бутейком, Георгієм Ходоровським та Леонтієм
Сандуляком. П’ята стала набутком усіх попередніх і першою у важливому проекті "Університетські династії".

БАТЬКО
Дантове коло
олос метрики його пропікав у
стократ сильнішою хвилею, як
он там, на Мамаєвому бранному полі,
з німцями, коли теж у очі нахабно зо-

Г

ріла безвихідь. Однак усе-таки зумів
вибратися пластуном із її архіскладних лабіринтів. Голос метрики... Це
для нинішніх часів, зокрема журналіс-

тики, надзвичайно важливо, оскільки
на все живе суцільно падала громовиця моровиці. Вважаймо: ніхто і ніколи
б не довідався про тих, хто народився
і був (а чи жив?) не за якимись там обріями попередніх віків, а лишились у
змайнулому ХХ столітті.
Голос метрики вола... Отже, Григорій Омелянович Ушенко народився
10 серпня 1920 року у с.Канювшина
Прилуцького району Чернігівської області через дві зими героїко-патріотичного змагу 300 хлопчаків-смільчаків, що стали на прю із вишколеними
солдатами Муравйова на цій же таки,
покняжиченій ще до зорі Української
доби, чернігівській землі. Діти стали
живими Героями під Крутами.
Хто зна, хто зна. Може, саме ця
сторінка Подвигу земних ангелів закарбувалася у пам’ять, бо... Коли виросте, стане військовим. Аби лютий
ворог більше не топтав рідну землю.
Коли виросте? Але... Голод 19321933-го викосив чи не все село. Мати
і батько – два сонця гарячі – теж злягли навічно. Морокосовиця забрала і
двох сестер Григорія Омеляновича –
Галину і Дарину. Залишився він і молодший Олексій. Чужі люди, як мовиться,
виходили. Григорієві і 13 ще не було.
Як у Тараса Шевченка. Подався до
Прилуцького ветеринарного технікуму, бо там годували. Але оте чи ті, ви-

снажені голодом, все життя так і стоятимуть в його очах несплаканим жалем.
Серпень. Спека. Спухлий люд прямо
на вулицях. Навіть не було кому провести в останню путь до Голгоф вічного
спочинку.
З початком війни добровільно вступає до Прилуцького військового училища. Довелося служити у хімвійськах.
Нескінченні стреси. Усі – у постійній
бойовій готовності. Наші дезертири
самовільно втікали на передову.
Під Сталінградом Григорій Ушенко
не знати як і вижив. До того ж – без
жодного поранення. У Дантовому пеклі?
Бог милував круглосирітську душу.
Якщо пригадати, скільки разів його
суцільно накривав і у такий спосіб живим ховав пісок, то... Батьки могли
вдруге померти від голоду. На жаль,
кіносценаристи упустили характерну
деталь як домінанту у запеклих боях,
де нині, неподалік Волги, у небо височіє Мамаїв курган із вічними атрибутами, які постали над жахіттями війни,
що її розпочала фашистська Німеччина.
Це – своєрідний Пантеон героїв із
Вічним вогнем, височенний пам’ятник
жінці-захисниці, церква і цілий каскад
архітектурних символів, які сльозять
душі і очі навіть нині.
Кмітливість селянських дітей вражала. Звикнувшись до того, як розгортались події біля піщаної Волги, подякувавши Богові і долям за те, що
залишились живі після першої серії
бомбардувань, Григорій і його другоднополчанин домовилися: якщо присипне піском одного, інший має докопуватися до нього, аби , може й востаннє, подихати лічені хвилини.
І хлопці творили незбагненнодива
у цьому пеклі. На щастя, у піску не було
каміння. Під дією вибуху, його повітряноземної сили ніщо не ставало перепоною. Ох, і ті "відгортання". По суті, з того
світу. Десятки разів помирали і стільки ж – відроджувалися. Одного разу
засипало у повен зріст. Таке перенасичення піщаного громаддя.
Це тішило. Смутило, що юні захисники просто ставали мішенями для
осатанілого ворога. Солдати були беззахисні перед ним. На одного із трьох
випадала гвинтівка. Хіба не трагізм?
Адже ця ситуація неминуче призводила до порушення психіки.
Данкове серце
тому пеклі серце вийшло переможцем. Воно не обпалилося
нищівними вогнями наступальних сил
фашистів.
Йому, Ушенкові, сама доля прошепотіла у Сталінграді на вухо: "Молодший лейтенант медслужби Марія Мак-
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симівна твоя!" Родом із Нижнього Тагіла.
Хоча й не довелося бути пацієнтом.
Однак зустрілися поглядом – і все. Уже
він утішав її, важкопоранену осколком бомби у спину: "Усе буде гаразд!"
Дівчина дивом вижила у тих умовах.
Ще й за малярії.
Військова муштра, непідкупна людяність, надійна покладистість – це ті
високовольтні лінії душі офіцера, що
від перших днів війни і до останньої
миті такий і зостався.
Спершу пані Марія працювала у дитсадку. Згодом довелося покинути –
розлучитися з малечею. Поранення
під Сталінградом "вгризлося" добряче.
Тому нічого не залишалося, крім домогосподарки. Утім, це й на краще, бо вдома аж четверо козаків: чоловік Григорій, діти Олексій, Володя, Олександр.
Заробляти на прожиття судилося
тільки главі сімейства. Військову службу
продовжив у Чернівцях. До 1971 року.
Паралельно навчався на історичному
факультеті ОДУ – Одеського державного університету. Істориком не став.
"Живчик" військовика знав своє. "Приписався" на 10 років на посаді начальника служби цивільної оборони ЧДУ.
1983-го відійшов у вічність, а через
три роки і його земна Богородиця –
Марія Максимівна.
СИН
Подвійне випробування Москвою,
яка сльозам не вірить
лександр Ушенко, здобувши глибокі знання з таких дисциплін,
як хімія, фізика, біологія, математика
та інші, й нині вважає, що земля насправді багата учителями. На відстані
років, на відстані руки, що на її запасний аеродром-долоню падає прощальна сльоза утрати за гідними
світу сього за всіма високими показниками Людяності, бачить мудрих
Наставників: хімії – Ганну Петрівну
Штівельман, математики – Юрія
Михайловича Греблю. Пан Юрій,
з’ясовується, "загородив" собою всі
інші предмети, як ото ставок – гребля. І справді! Мудрість добра, бо
добрість мудра. Чим ближче і обмаль часу залишалося до фінішної
прямої школярського життя, тим
відчутнішим був поклик Фізики.
40 років тому – майже! – із золотою медаллю не боїться "штурмувати" не що інше, як Московський інженерно-фізичний інститут, який на ту пору
у Радянському Союзі належав до "четвірки" найсильніших, тобто елітних.
Конкурс на факультеті теоретичної
фізики становив 8 чоловік на місце.
Абітурієнти – найкращі учні супердержави. На прикрий жаль чи на велике
щастя, перша спроба не вдалася. Хоча
деякі члени журі дещо ремствували з
цього приводу. Шкодували щиро-щиро,
що буковинець не став студентом.
Проте своєрідне сходження на високий Олімп науки у Москві суттєво збагатило юнака. Насамперед, перевіркою
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глибоких знань, психологічною підготовкою, зрештою, певним досвідом.
Через місяць успішно складає іспити
на кафедрі оптики фізичного факультету ЧДУ.
За п’ять років навчання не мав жодної "4". Після закінчення – всесоюзний
розподіл. І знову випробування Москвою
і Владивостоком. Однак, як спершу в
Москві, цього разу вже ЧДУ був зацікавлений в Ушенкові. Зусиллями – у
навчальному процесі – і завдяки підтримці куратора групи доцента Леоніда
Володимировича Ковальського (постійно залучав до науково-інженерної
роботи), вступає до аспірантури. Відтак
надійною опорою стає Степан Степанович Костишин. Його батьківська опіка –
це можливість відчути, що таке заочна
аспірантура. Науковий керівник –
В’ячеслав Костянтинович Полянський.
Козирна карта цього Учителя – золоті
ключі од таких речей, мотивацією і роз
в’язком яких є самостійність у формуванні, нестандартному мисленні,
глибокому аналізі. Результат такої ефективної роботи – кандидатська дисертація, яку надіслано на розгляд однієї
із трьох провідних у Радянському Союзі
спеціалізованої Наукової ради в Інституті фізики Білоруської Академії наук.
13 червня, в понеділок, 1983 року
дисертацію успішно захищено.
Після отримання наукового ступеня
продовжив роботу на кафедрі оптики
новосформованого інженерно-оптичного факультету.
1983-1999 роки – активна робота
як асистента, доцента і науковця. Це
дало змогу у символічному 2000 році
захистити докторську дисертацію в га-

лузі оптики під назвою: "Лазерна поляриметрія фазово-неоднорідних об’єктів
і середовищ". Перед цим кандидатська: "Класифікація оптичних властивостей і світлорозсіюючих об’єктів".
Через рік – звання професора кафедри і кореляційної оптики.
"Двійка" літ простежується як визначальна ознака у наступних роках:
2003-го – завідувач кафедри оптики і
спектроскопії інженерно-технічного
факультету, 2005-го – проректор з наукової роботи ЧНУ.
"Зачарований Десною" – це не просто інтонаційний штрих до портрета

Дипломата науки з високої гори Домінік, а й логіко-формотворчий зв’я
зок із прадідизною – землею чернігівських княжичів, на якій вистежено
цивілізацію етносу рідного.
Утім, він справді зачарований наукою, ім’я якої – фізика. Уміло поєднує – в одновимірі часу! – три іпостасі:
викладача, адміністратора, науковця.
В основі цієї стрижневої триєдності –
принцип, сформульований Кембри
джським університетом, згідно з яким
кожен професор має читати лекції
студентам за результатами власних
досліджень. Суть така. Спудей черпає з підручника не лишень ту чи іншу
інформацію, але й зобов’язаний самостійно сформулювати та розвинути завдання, яке виникає у рамках
курсів. Такий підхід дає змогу підготувати фахівця, котрий доволі ефективно працюватиме упродовж усього
часу, навіть після закінчення навчального закладу. До слова, широке коло
студентів Наставника активно сприймає і використовує цю методику. Зокрема, молоді, але перспективні доцент,
кандидат фізико-математичних наук
Сергій Єрмоленко, доцент Дмитро
Берковець, асистент Олександр Дуболазов та інші. Загалом їх когорта –
це 12 кандидатів фізико-математичних наук. Як у ЧНУ, так і БДМУ.
Особливість проректора-адміністратора – одночасне виконання великого числа завдань. Якщо в такій
системі координат не окреслити найголовніше, в першу чергу стратегічні
для розвитку університету, то вона, така
праця, нагадуватиме біганину, і коефіцієнт корисної дії буде маловтішний.
Наукова діяльність знадобилася
і тут. Йдеться про реформування
як ознаку нашого часу щодо високої фаховості колективів ЧНУ. Насамперед, мова не про самоаналіз
власне роботи як такої, а, швидше
за все, домінанту, якою є постійний моніторинг за рівнем досліджень у порівнянні з об’єктивними
зовнішніми міжнародними критеріями оцінювання. Завдяки цьому
за сім років роботи підвищено рівень наукових показників. ЧНУ нині
у "десятці" кращих вищих навчальних закладів України.
Іншим важливим стратегічним
аспектом є впровадження сучасних
інформаційних технологій. Це стосується реформування розвиненої мережі Інтернет-ресурсу, яка охоплює
кафедри факультетів і практично всі
підрозділи.
Зараз на часі формування потужної
мережі електронних курсів, яку назвали "Електронний університет".
Розв’язання таких завдань дає змогу
не лишень підвищити рівень ЧНУ, а й
реалізувати можливості для творчої і якісної роботи кожного його учасника.
У житті так склалося, що й не поділяв, не відмежовував на різні складові роботу і дозвілля. Вільний час – во-
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гонь, жовту барву якого у цілком доступний спосіб може – так і зробило! –
слугувати перед виписаним ще змалку
девізом: "Життя – це дар Божий, а
робота – інструмент для його реалізації".
Визначення, як і все інше – із самостійності думки, оригінальних і тверезих підходів, які підказують як саме
життя, так і наука.
З цього, можна сказати, внутрішнього канону, простелюється дотична
лінія іншого постулату: "Робота – не
важкий обов’язок, а – цікавий, динамічний процес". Воістину науковий стиль.
Дружина, Світлана Анатоліївна, за
фахом лікар, з розумінням ставиться
до високих сентенцій буття, що доповнюють одна одну. Бо ж на те й професії, щоб живодайним джерелом литися у день новий. Бо ж...

справжніх науковців. Цілком помітно і
примітно проходить через магнетичне і магічне поле взаєморозуміння і
взаємодоповнюваності, які у такому
стилі і поєднанні здатні генерувати
нові й оригінальні думки та підходи
для розв’язання тих чи інших нагальних завдань.
Резонно, що діти краще володіють
сучасними комп’ютерними обробками, мають широкий діапазон роботи,
що, ясна річ, стимулює до подальшого вдосконалення і розвитку традиційних методів, які апробовані упродовж 15 років.

ОНУКИ
Українському роду нема переводу
о ж... Довжимо дерево роду до
високостя, до осяйних променів вишньої благодаті.
Як же тоді бути Лікареві, коли два
сини – Юрій і Володимир – всі у батька. Тобто – фізики. Подальший професійний вибір синів у цьому сенсі
визначений. І сформований, як те дерево, що давне. Головне – не у наказовому порядку. А... Так-так. Через призму
власних аргументів стали продовжувачами-фізиками. Точніше? Через школу
довірливих взаємовідносин, коли настав час виставляти на терези... свої
"ніші". І йшлося, звісно, про високі
матерії – науку. Також перспективи,
пов’язані з її діяльністю. Зокрема, у
напрямку новітніх досягнень інформаційно-технологічної, лазерної опти-

Б

ки. Реалізаційний процес – кропітка
праця, переконливі аргументи. Перш
за все, не словом – справами!
Тішить Ушенків, що діти зголосилися пов’язати своє майбутнє з доволі і достатньо важким хлібом, але,
безумовно, цікавою і благородною
роботою.
Тріада... Як вона у нинішніх часах
ладить? З’ясовується, як і має бути у

Сини обрали батьковий шлях, здається, з дідусевої логіки речей. Як мовиться, підходив здалека, але не робив наголосу. І це сприймається за
слушність.
І що? Нині у науковця-батька і науковця-сина Юрія майже 230 журнальних статей, 13 монографій.
Запитаєте, – як третій фізик?
Поки що на підході. Але уже фізик.
ПРАВНУЧКА
Можливо... Влада на владу фізиків
Мовиться не про владу як категорію за першим словом. Влада – ім’я
правнучки очільника роду, котрого нема
у білому світі майже 30 літ. Влада – онучка Олександра Григоровича і Світлани
Анатоліївни Ушенків. Влада – донька
Юрія і Крістіни Ушенків (на фото!)
Можливо, другокласниця подивує
Україну високими досягненнями у художній гімнастиці. Уже представляла
Буковину у Харкові.
Можливо, продовжить династію фізиків. Коли підросте, таки може влитися до університетської плеяди.
Незалежно від фаху.
Усі шанси є! Цього й хочеться, бо що
там життя без науки, особливо у насиченому-перенасиченому ХХІ столітті.
І НАСАМКІНЕЦЬ...
ЗАПИТАННЯ ЕКСПРОМТОМ
Для цілісного колективного
портрета Ушенків
1. Перша поїздка за кордон?
– Будапешт, 1985 року. Уряд Радянського Союзу відрядив на 10 місяців до університету на стажування.
Збагнув суть: "Не крісло визначає людину, а людина, сидячи в кріслі". Корот-

ше кажучи, важлива не кількість, а якість
наукового продукту.
2. Де згодом пощастило побувати?
– У 25 країнах. Брав участь у міжнародних наукових форумах з доповідями. По суті, майже у всіх європейських країнах.
3. Яка з них мала бажання запросити Олександра Ушенка до себе на
роботу?
– Японія, Корея, Польща, Словаччина, Італія. Навіщо випробовувати себе
скорботтям вислову: "Солодкий дим
Вітчизни"?
4. Чи були на місці бою батька у
Волгограді?
– Не випадало. Але Волгу бачив у
Казані і Саратові.
5. Моральний бік справи у ХХІ столітті?
– У житті треба керуватися трьома
речами: людяність, працездатність і
рішучість.
6. Дещо про вашу праву руку...
– У Юрія уже є 2 міжнародні гранти.
Перший – у Голландії – "Застосування
лазера у дистанційній діагностиці шорстких поверхонь".
Другий – третє місце у Росії на Міжнародній олімпіаді з фізики. У МДУ.
Назва: "Аналіз мікроскопічних зображень біологічних тканин людини".
7. Тандем Ушенків?
– Чотири гранти у галузі оптичної
діагностики. Профінансувала Всесвітня спілка оптичної інженерії (штабквартира у Вашингтоні).
8. Заслуга тих, хто став для вас
прикладом у роботі?
– Світила світової науки – Басов і
Прохоров. Вони 1961 року винайшли
лазер.
9. Продовжувачі на теренах
України?
– Член-кори НАНУ Марат Соснін,
Сергій Одулов, професор Олег Ангельський.
10. Скільки фундаментальних
праць в активі Олександра Ушенка?
– 140.
11. Захоплення?
– 1. Футбол. Склад "Буковини" знаю
практично весь. 2. Мандри (пішки).
3. Самотність.
12. Ваш погляд чи не на всі речі?
Навіть на те, що несе зло.
– Є правило: "Максимальна працездатність за умови фільтрації лихих
думок".
13. Дозвілля?
– Природа. Люблю усі пори року. Нічого кращого нема. Хіба що її троянди.
14. Мрія Учителя?
– Підготувати когорту молодих колег, які б перевершили наставника.
15. Що скаже фізик на завершення?
– Фантастичний світ, як і творчий
розвій у ньому людини. Людство отримало змогу втручатися у природу, у невідомість. Головне – моральний бік наукового пошуку. Він має бути на першому
місці і слугувати людям. Аксіома!
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ПРЕЗЕНТАЦІЇ

ЧНУ поставив вишиванці “5”! Микола Ганущак
повернувся

На високому рівні на хімічному
факультеті відбулася подія, яка
привернула увагу до імені професора Миколи Ганущака, котрий
свого часу працював у ЧДУ, а
згодом перейшов на роботу до
Львівського університету імені
Івана Франка.

В

Фото Романа Пазюка

Д

о резиденції ЧНУ знову завітало свято. Уп’яте. Отже, перший ювілей. Студенти і викладачі, а
також гості одягли вишиті сорочки. Ті,
хто свого часу став ініціатором події,
а це студенти факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ,
взялися за руки і утворили літери,
якими вивели слово "ЮНЕСКО" ніби
слова глибокої вдячності за увагу до

університету відбулося у поетичнодомашній атмосфері. Бачите, я у гарній вишиванці – білим по білому, – продовжує очільник ЧНУ, – це мій подарунок.
Сорочку вишила жінка з Косівщини
спеціально для мене.
Потім Степан Васильович побажав студентам успішно скласти сесію. Голова облдержадміністрації Михайло Папієв сподівається, що День

дячні чернівецькі хіміки взяли
участь у літературній імпрезі –
презентації книги "Професор Микола
Ганущак. Вчений. Учитель. Людина"
(Колективний портрет за спогадами
сучасників).
Вів оце поважне і благодійне дійство декан хімфаку Олександр Лявинець.
Члени редколегії Ігор Чернюк, Іван
Юзьків, Микола Мурараш і Микола
Юзьків водночас стали й меценатами
видання.
"Весняна ластівка" на хімфакультет
прилинула із серії "Золоті сторінки
Буковини", яка започаткована у видавництві "Місто" (проект краєзнавця, члена НСЖУ Юхима Гусара).
Наш кор.
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ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Колишній
випускник істфаку –
нинішній автор
солідної книги
Микола Черешнюк, що у минулому часу закінчив істфак ЧДУ,
учителював і навіть очолював
Заставнівський районний відділ
освіти. Згодом захопився, так
би мовити, практичною історією, що має прямий стосунок до
наддністрянського краю.

Фото Романа Пазюка

цієї організації. Нагадаємо, 2011 року
Резиденція увійшла до списку Всесвітньої спадщини.
Ректор ЧНУ імені Юрія Федьковича
Степан Мельничук, зоріючи поглядом
на буковинську перлину, зізнався:
– Вишиванка доповнює орнаменти дахів Резиденції, яку благословив
Бог, а втілив у життя неперевершений
архітектурний стиль унікальний Йозеф Главка. Дуже добре, що ця ідея
припала до душі нашим студентам –
поєднати узори зодчих і вишивальниць.
Відкриття свята на території нашого
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вишиванки – уже п’ятий! – переросте
у загальноукраїнське свято.
Організатор акції Леся Воронюк
не приховує своєї радості:
– Люди одягають вишиванки, ходять по вулицях, усміхаються. Причому
ми не проводили особливої інформаційної кампанії. Просто оголосили дату.
Після виступів мовців на тлі гігантської вишиванки – 10 на 5 метрів –
відбувся святковий концерт, а територія університету перетворилася у
своєрідну фотостудію просто неба.
Наш кор.

Н

а День книги презентував своє
чергове захопливе дітище –
майже 800- сторінкове видання "Історія сіл Заставнівщини".
Таке дійство йому пообіцяли і дотримали слова – підготувати місцеві
просвітяни під керівництвом Світлани
Масловської.
У презентації взяв участь і виступив односелець автора книги, доктор
історичних наук, професор кафедри
релігієзнавства та теології, заступник
декана філософсько-теологічного факультету ЧНУ Ігор Возний.
Василь ТОДОРІВ

Квітень – травень 2012
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Клаудія Віх-Райф:

Фото Романа Пазюка

“У Німеччині студентсько-викладацькі взаємини
не такі близькі, як в Україні”
Професорку з Бонна вразили Чернівці й Резиденція

Упродовж двох тижнів студенти-германісти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича слухали лекції й відвідували семінарські заняття професорки з історії німецької мови та мовних
варіацій Інституту германістики та порівняльного літературознавства Рейнського університету Фрідріха Вільгельма в Бонні (Німеччина)
Клаудії Віх-Райф. Пані Віх-Райф перебувала у ЧНУ в рамках програми
короткострокової доцентури, яку підтримує Німецька служба академічних обмінів (DAAD).
Завдяки сприянню відділу міжнародних зв’язків Чернівецького університету та посередництву знавця німецької мови, співробітниці Українськонімецького культурного товариства "Gedankendach" Ольги Кравчук кореспондент "УВ" мав приємність поспілкуватися із авторитетною гостею.
– Пані Віх-Райф, у чому привабливість програми обміну?
– Для мене, передусім, важливо побачити, де і як іноземці вивчають німецьку мову. Надзвичайно цікаво викладати в університетах Європи й Азії.
– Тобто ви вже маєте досвід закордонних мандрівок професійного спрямування?
– Раніше побувала у Варшаві (Польща), Бресті (Білорусь), Сеулі (Південна Корея).
– А в Україні?
– Уперше. Про Чернівці, зокрема,
знала із творів німецькомовних єврейських письменників. Це особливе
місто, не схоже на жодне інше в усьому світі! Тут можна знайти сліди історії, різних епох... Резиденція також
вразила.
– Добре б, якби й знання наших
студентів!
– Вони володіють німецькою на
високому рівні. Власне, не тільки німецькою. Я помітила, що студенти
знають чимало мов, тому запропонувала їм підготувати так звані мовні
біографії. Кожен назвав рідну мову й
іноземні, які знає, паралельно зазначаючи, де їх вивчав.
– Про що йшлося на лекціях і
семінарах?
– Лекційні заняття присвятила ранній
німецькій мові, а семінарські – історії
німецької мови та мовним варіаціям.
Ці ж дисципліни викладаю в Боннському університеті, проте сприйняття аудиторії відрізняється. Наші студенти, на відміну від українських, не
так глибоко розмірковують над процесами в німецькій мові. Для них німецька є рідною, тому її мовні явища
усвідомлюють як данину.
Із германістами Чернівецького університету ми часом дискутували. Вони
не боялися запитувати. І це мені сподобалося.
– Як у Німеччині складаються студентсько-викладацькі взаємини?

– Мені здається, вони не такі близькі, як в Україні. До прикладу, викладач
не дає студентам номер свого мобільного, хіба що називає електронну
скриньку. Через листування відбувається непрямий контакт. Можливо, в
Україні загалом частіше розмовляють
по телефону...
Чимало залежить і від посади викладача. Зрозуміло, що до професора
звертаються рідше. Дещо, зокрема,
можна узгодити з його секретарем.
Утім, до мене студенти можуть звернутися з будь-якого приводу (усміхається. – С.Т.). У нас чудові стосунки.
– Розкажіть про престижність
вашого фаху.
– У Німеччині є інститут, який проводить соціальні дослідження. Нещодавно я випадково натрапила на опитування, що стосується престижності
різних професій. Так-от, професор –
на третьому місці після лікаря і, здається, судді.
– Боннський університет працює
в умовах Болонського процесу?
– Як, вочевидь, і решта вищих навчальних закладів Німеччини. Звикаємо. Попередня форма навчання була
хорошою, та й про сучасну нічого поганого не скажу.
Нинішній студент отримав більше
можливостей. Він, до прикладу, може
здобути освіту бакалавра з одного фаху,
а магістратуру закінчити – з іншого.
Проте водночас студенти скаржаться на остаточність оцінки, тобто відсутність перездач.
Думаю, з часом ми зможемо повернути втрачені свободи.
– Нещодавно в університеті про
академічну свободу цікаво й переконливо мовив Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні
Ганс-Юрґен Гаймзьот.
– Я була на тій зустрічі. Вважаю,
свобода полягає не тільки в можливості робити, що подобається, а й в
умінні обирати. Цей вибір стосується

кафедри, університету, Європи, світу.
Зрештою, духовна свобода живе в
кожному.
– Як щодо свободи Боннського
університету? Маю на увазі державний вплив.
– Ми отримуємо кошти від держави,
проте розпоряджаємося ними на власний розсуд. Звісно, потім звітуємо.
Віднедавна платну форму навчання
скасували, тож якийсь час уряд допомагав університету вирівняти бюджет.
– Вища освіта у Німеччині безкоштовна?
– Внески за навчання усе ще є в
кількох федеральних землях. Інші таке
нововведення зустріли студентськими страйками.
– Боннський університет виплачує стипендії?
– Наші студенти їх не отримують,
хіба що кілька найздібніших за особливі успіхи в навчанні. Однак можна
подавати заявки на стипендії від федеральної землі, різних фондів.
– Мабуть, ваше перебування у
Чернівцях не обмежилося викладацькою діяльністю?
– Познайомилася із представниками ректорату, українськими колегами,
співробітниками центру "Gedankendach".
Відчула університет, місто. Також побувала на екскурсії в Карпатах. Загалом
отримала набагато більше насолоди,
ніж якби приїхала сюди у відпустку.
– Що українське візьмете з собою на Батьківщину?
– Книгу з Музею писанки в Коломиї, кілька писанок, різні сорти меду,
ляльки із тканини й солодощі для дітей, фото. Звісно, зі мною залишаться враження від університету, міста.
Сподіваюся побачити чернівецьких колег і студентів у Бонні. Можливо, лише
вдома збагну, що тут інакше...
– Аби переконатися, приїздіть
до нас іще!
– З радістю!
Розмовляла Світлана ТЕЛЕШМАН
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Юні, однак готові до викликів часу!
Перші 10 кафедри ЕММ

Економічна кібернетика як галузь науки виникла на стику економіки, кібернетики й математики. Почала розвиватися у 60-ті роки минулого століття. Тоді один за одним виростали центри економіко-математичного моделювання. Освіта намагалася йти в ногу з наукою, тож при ВНЗ створювали
відповідні структури. У Київському університеті кафедра економічної кібернетики з’явилася 1965 року, в Донецькому – 1968-го, ще за рік – у Львівському.
На економічному факультеті ЧНУ кафедру економіко-математичного моделювання відкрили у 2002-му. 12 квітня минуло 10 років із дня її заснування.
– Історичний поступ не міг не вплинути на Чернівецький університет, –
говорить завідувач кафедри ЕММ Василь Григорків. – Адже наш заклад не
є провінційним чи рядовим. Він один із
потужних, провідних. І якби економічний факультет створили раніше, то,
мабуть, кафедру економіко-математичного моделювання теж.
Перший ювілей припав на Чистий
четвер, а відзначали свято 4 травня,
у День вишиванки. В урочистому засіданні кафедри взяли участь викладацько-студентська еліта економічного факультету та поважні гості.
За словами декана економфаку Петра Нікіфорова, незважаючи на порівняно невелику історію, кафедра-іменинниця є по-своєму унікальною.

ревко, завідувач кафедри міжнародної
економіки Віктор Лошенюк, заступник завідувача кафедри економічної
теорії Наталя Терлецька. Доценти кафедри економіко-математичного моделювання Любов Маханець і Руслан
Білоскурський розповідають про себе
у професії і професію в собі.
Найбільше вдячних слів лине на
адресу професора Василя Григорківа.
Адже злагоджена робота колективу –

По-перше, її єдину на факультеті
створили з нуля. Решта формувалися
поділом інших структурних одиниць.
По-друге, це наймолодша кафедра економфаку.
По-третє, вона перебуває в авангарді за кількістю науково-методичних видань із грифом Міністерства.
Петро Нікіфоров нагороджує викладачів кафедри економіко-математичного моделювання Подяками.
ЕММівців віншують декан факультету прикладної математики Ігор Че-
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ється, що економічна кібернетика – її
любов на все життя.
– Будь-що треба робити з любов’ю, –
певна Надія Йосипівна. – Коли почуття
немає, залишайте цю справу та беріться за іншу, яка приноситиме користь.
Недавно прочитала вислів: "Якщо матимеш улюблену роботу, ніколи не працюватимеш". Тобто кожен день проведеш у дозвіллі.
З любові, віри та наполегливості,
з легкої руки і благословення наставників знаходять себе в житті випускники кафедри ЕММ. В університеті
вони здобувають дві освіти: економічну й математичну. Тому на цих фахівців неабиякий попит, стверджують
присутні на святі роботодавці: директор ТОВ "ПроЗа" В’ячеслав Цуркан і
начальник відділу інформаційних технологій філії АТ "Укрексімбанк" у
м. Чернівцях Тарас Слота.
– Студентські роки – це справжня
школа життя, – говорить Євгенія
Рудько, випускниця кафедри ЕММ
2008 року, нині інженер-наладчик інФото Світлани Телешман

заслуга його лідера. Саме Василь Степанович у 2002-му розпочав формувати кафедру, а
нині може похвалитися власною
науковою школою. За ці роки під
його керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій.
Любов Маханець від імені колег нагороджує шанованого керівника Кубком за наполегливість.
– Мені радісно, що ми пройшли перший нелегкий етап і зробили це недарма, – зазначає Василь Григорків. –
Багато ще попереду. Поки що збудували
стартовий майданчик, аби надалі потужно розвиватися, заявити про себе.
Я вірю, це станеться! Без віри не міг
би працювати. Наш колектив юний,
проте готовий до викликів часу.
Це той випадок, коли гартує, гуртує і виховує любов. Асистент кафедри ЕММ Надія Ходаковська зізнаФото Світлани Телешман
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формаційної системи "Акцент". – Ми
стали впевненішими, мудрішими. Тепер
знаємо, що зможемо досягнути мети,
якою далекою не здавалася б. Немає
нічого неможливого, треба тільки докласти зусиль!
Зі словами Євгенії співзвучні виступи випускників 2007 і 2010 років Андрія
Торкотюка, головного фахівця відділу
технічного забезпечення Чернівецької
обласної дирекції ВАТ "Райффазен Банк
Аваль", та Андрія Мацюка, аналітика
операційного і прикладного програмного забезпечення ДП "Кондитерська
корпорація "Рошен" у м. Чернівці.
До вітань колишніх студентів приєднуються нинішні. Вони підготували
для рідної кафедри вокально-інструментальні та відеоподарунки.
Свято завершують урочисті "Многії літа".
Світлана ТЕЛЕШМАН
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Нестор Мизак,

доцент кафедри релігієзнавства та теології

“Сподобив, єси бачити нас, Господи”

З часів, коли українськими землями поширювалась християнська релігія, набирав сили звичай відвідувати місця, у
яких жив і проповідував Ісус Христос. Таких людей називали
"паломниками", бо вони на згадку про цю подію приносили
в Україну пальмові галузки, а ті, хто володів пером, записували
враження про подорож у книгах, щоденниках, хроніках. Серед
них найвидатнішою пам’яткою такої творчості є "Паломник ігумена Данила", українського ченця з Чернігівщини,
який побував у Палестині понад два роки близько 1112 –
1113 рр., а його цінна праця перекладена багатьма мовами.
З того часу паломництво українського народу ніколи не
припинялося. Люди ішли до святих місць, щоб поклонитися
Месії – Спасителю, принести Йому свою віру, болі і почуття, сподівання на краще майбутнє. Великі відстані долали
пішки, далі пливли кораблями до небезпечного порту Яффа,
і знову пішою ходою ішли до Гробу Господнього.
Розвивається паломництво і сьогодні, але в інших умовах. Завдяки технічному прогресу і глобалізації сучасний ізраїльський "Боїнг" з Києва до
Тель-Авіва перекине нас за дві з половиною години. У рамках високоякісно
організованого туристичного бізнесу на сучасного паломника чекатимуть комфортабельні готелі, автобуси, відмінне харчування, ліцензовані
гіди і професійне обслуговування усього технічного персоналу.
Завдячуючи паломницькій агенції "Янгол", що створена відомим священиком і активістом громадсько-культурного життя о. Валерієм Сиротюком при
Буковинському вікаріаті УГКЦ та діє на базі Греко-католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях (нещодавно відзначила свій п’ятилітній
ювілей), багато мешканців краю та інших областей України доторкнулися тих
святих місць, якими проповідував Ісус Христос у провінціях Галилея, Самарія,
Іудея нинішньої держави Ізраїль. Побувавши там, вони мали змогу зміцнити
свої духовні, етичні, моральні почуття і християнське світобачення.

П

риземлившись на летовищі в
Тель-Авіві, ми дякуємо Господові за щасливе прибуття на Святу
Землю і негайно знайомимося зі священними місцями. Нас уже чекає з
ізраїльської туристичної фірми автобус
з досвідченим екскурсоводом Самуїлом Климовицьким. Ще слід додати,
що поїздку "підстраховує" мила дружина отця Валерія, паніматка Оксана,
яка для нас усіх є щирою порадницею
і помічницею.
Швидко ознайомившись, беремо
курс до біблійної гори Тавор, розташованої у Галилеї. Бачимо її здалеку. Заввишки близько п’ятиста метрів. Вона
не належить до ніякого гірського пасма,
хоча виглядає досить високою. Про цю
гору згадується у Старому Завіті, а згодом і Новому, де Ісус Христос разом
з учнями Петром, Яковом та Іваном
піднялися на гору, і там відбулося чудесне Преображення Ісуса Христа,
про яке Євангелист Марко так писав:
"А через шість день забирає Ісус Петра, і Якова, і Івана, та й веде їх осібно
на гору високу самих. І Він преобразився перед ними. І стала одежа його
осяйна, дуже біла, як сніг, якої білильник не зміг би вибілити на землі".
Біля галасливого підніжжя Тавору,
де зібралося багато різних туристів,
трохи чекаємо у черзі на мікроавтобуси, якими арабські водії, сміливо до-

лаючи круті схили, за п’ять хвилин везуть нас на високу гору. Колись тут у
IV ст. на честь святої події християни
побудували Храм, але у наступних
століттях її зруйнували хрестоносці.
Церкву у сучасному вигляді збудовано уже щойно, у 1924р., на пожертвування духовних місій. Церква має головний вівтар і два бокові престоли,
присвячені Мойсеєві та Іллі, гарно
розмальована.
Як відомо, з прадавніх часів в
Україні на свято Преображення освячують дари садів. На Таворі освячуємо і ми, щоправда, ізраїльські фініки і
полуниці. Разом з отцем Валерієм
співаємо "Преобразився на горі Тавор". Про себе думаю: "Ось, ти яка,
Тавор". Споживаємо свячені фрукти і
линемо думками в Україну, яку покинули вчора. Тією ж крутизною і на такій же швидкості їдємо вниз до нашого автобуса і прямуємо до готелю, що
у м. Тверій на березі Галилейського
моря, адже наступного дня нас чекають визначні святині у Назареті.
Місто Назарет лежить у нижній частині Галилеї і вважається однією із святинь християнського світу. Тут відбулося чудо Благовіщення Діви Марії,
якій Ангел Гавриїл зголосив:" Не бійся, Маріє, – бо в Бога благодать ти
знайшла" й повідомив, що вона народить сина і нарече його ім’ям Ісус.

Фото з архіву автора

Враження з Великодньої паломницької подорожі на Святу Землю

Назарет з його базарами і гомінливими вулицями нагадує про далеке
минуле, що переплелося з сучасним
Близьким Сходом. Найвиша Церква
Благовіщення тут має 57 метрів і її видно з найвіддаленішої частини міста.
Побудована вона міланським архітектором Джованні Муціо у 1969 р. Цим
шедевром архітектури покрито археологічні розкопки ченців-францисканців (1955 – 1968), присвячені цій події. Церква складається з двох рівнів.
У нижньому розташована святиня
Благовіщення, а верхня Церква використовується для служіння парафіянами Назарета та паломниками різних націй і народів.
Головною святинею храму вважається саме печера, над якою збудовано мідну баню у формі лілії – символу Діви Марії. Верхню частину храму
можна назвати перлиною мистецтва
від того, що тут різні мозаїки, присвячені Діві Марії. Це витвори мистецтва
різних народів, виконані і подаровані
японцями, бразилійцями, іспанцями,
французами, поляками та іншими націями. Так, японська мозаїка відображає Діву Марію, як квітку. Уся її свята
фігура оздоблена коштовними діамантами у формі квітів. На вікнах красуються багатофігурні вітражі, а за
вівтарем – велична мозаїка з ликом
Божої Матері.
У Церкві, як сказано вище, відбуваються почергові Богослужіння. Перед нами служили польські паломники. Після них – ми. Заходимо з отцем
Валерієм до Храму і співаємо пісню"
О, Маріє Мати Божа, поможи нам",
яку вивчили заздалегідь. Співаємо
гарно, і на нас звертають увагу. Наша
Служба Божа звучить співучою українською мовою. Своїм голосом нам
ще піддає натхнення отець. Виходить
незабутня мелодія. Після Літургії, як
належиться, о. Валерій виголошує Слово Боже. Говорить про Матір Божу як
покровительку українського народу,
козацького війська, Української По-
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встанської Армії та вшановування її
культу українцями. Враження чудові.
Ще сходимо у підземелля. Оглядаємо престол Пресвятої, фотографуємося на згадку.
Недалеко від храму Благовіщення –
грецька Церква Святого Архангела
Гавриїла, побудована у ХVIIIст. над
древнім джерелом. У біблійні часи це
була єдина криниця на весь Назарет,
що налічував близько 400 мешканців.
У підземеллі Церкви дзюрчить згадане джерело. В апокрифічному Євангелії від Якова говориться, що саме
тут Архангел Михаїл зустрівся з Дівою
Марією, звідки вона втекла додому, а
там він сповістив Їй Благу Вість.
Зовсім недалеко знаходимо ще
одну невелику Церкву, побудовану на
місці будинку Святого Йосифа Обручника Марії. Тут також цілуємо престол,
оглядаємо змістовні ікони, вітражі,
торкаємося хрестиками, подарованими отцем Валерієм, усіх святих місць
Назарета. З цими дерев’яними хрестиками ми повернемося додому і вони
стануть для нас найціннішими реліквіями з паломницької подорожі. Нарешті, виходимо на крикливі сонячні
вулиці міста, багаті кіосками з різною
християнською атрибутикою.
Післяобідньої пори нас чекає хрещення водами Святого Йордану, і наш
автобус мчить до ріки. Невтомний отець
роздає кожному для купання білі сорочки. Ми не перші у цьому святому
дійстві, тому на березі Йордану давно уже побудовані роздягальні, сходи
до річки, поручні – все це для зручності паломників і туристів.
Йордан – невелика річка, як наші
Збруч, Серет, Стрипа. У своєму "Паломнику" згаданий ігумен Данило так
написав про Йордан: "Йордан ріка тече
бистро, а береги має з того боку Йордану вельми круті, а з цього боку
плоскі. А вода його мутна й солодка, і
не можуть її напитися доста ті, що
п’ють цю святу воду, а ця вода здорова для тих, що п’ють її; не болить нічого від неї".
Такою ж бачимо ми цю річку і сьогодні.
Священик ще раз наголошує про
мету паломництва, проповідує євангельські істини, пов’язані з хрещенням Ісуса Христа. Ми тричі заходимо
у води Святого Йордану, занурюємось і отримуємо на душі осяйну благодать, яку не можливо описати.
Ще не встигли просохнути, як нам
тут же запропонували відеокасети з
купання. Без вагань купуємо їх, адже
на них закарбована мить нашого паломництва, водночас відчуваємо земний
закон бізнесу.
Ще залишилося трохи часу, і ми
відвідуємо магазин, багатий на сільськогосподарську продукцію з місцевих кібуців, у якому панують порядок,
тиша, високоякісне обслуговування.
Спочатку пропонують на смак різні
багаті дари з кам’янистих полів, а потім вже можна купувати. Мимоволі
подумалось: коли ж у нас так станеться за наявного багатства чорноземів.
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Не менш насиченим видається і
третій день паломницької подорожі .
У групі із сорока осіб панує урочистий спокій, взаєморозуміння і святість.
Молимося зранку, обідньої пори і увечері, співаємо релігійні і патріотичні
українські пісні.
Від’їжджаємо до Кани Галилейської,
у якій Ісус Христос здійснив своє перше чудо на весіллі. Сьогодні це невеличке арабське поселення Кфар-Кана,
де замешкують мусульмани і християни. Тут також побудовано немало
Церков: греко-ортодоксальну, католицьку, мелкітську і недавно баптистську. З приводу чуда у Кані Галилейській Апостол Іоанн написав, що як
не стало на весіллі вина, то Мати
Божа сповістила Сина. Але Він відповів, що не настав ще його час. Тим не
менше велів наповнити шість чанів
водою, поблагословив і сказав подавати гостям. Так поклав Ісус Христос
початок своїм чудам. "І виявив славу
свою. І ввірували в нього учні Його", зголосив Святий Апостол. У Церкві
Першого Чуда Ісуса Христа зберігаються копії ємностей, у яких благословилося вино.
Далі шлях пролягає до Капернауму,
який найчастіше згадується у Євангеліях. Тут Ісус Христос здійснив багато
чудес: зцілив тещу Апостола Петра,
воскресив дочку Яіра, порадив Пет
рові зловити у Галилейському морі
рибу, в роті якої мав знайти шекель,
щоб заплатити податок, та інші. Недаремно Капернаум називають "містом Ісуса Христа".
Ченці – францисканці, які провадили тут розкопки, віднайшли залишки будинку Святого Петра, синагогу, у
якій проповідував Ісус Христос. На
місці будинку Петра у IVст. побудували каплицю. У V ст. – восьмикутну
Церкву. Потім це все зруйнували хрестоносці, і, нарешті, 1992 р. збудували
новітню восьмикутну Церкву. Тут о. Валерій у співслужінні з о. Володимиром
з Івано-Франківська, теж учасником
нашої паломницької групи, служать
Службу Божу. Сповідають і причащають нас. Під склепінням Церкви лине
український духовний спів. Нами заволодіває якась дивна містерія, і всім
хочеться плакати. Недалеко бачимо
автостраду, якою на шалених швидкостях мчать автомобілі, звисають лінії електропередач. Поруч ще десь
співають ченці-францисканці. Цвітуть
і наповнюють п’янкими пахощами середовище троянди, лілії та невідомі нам
квіти, звисають довгі кетяги пальм.
Ми знимкуємося біля монумента Святому Петрові з рибою і їдемо далі – до
гори Блаженства, або гори "Нагірної
проповіді" Ісуса Христа, що біля поселення Табхі. Відвідуємо мальовничу
Церкву, побудовану італійським архітектором Антоніо Берлуцці, яка зливається з навколишньою природою.
Це притаманний йому стиль, і його
Церков багато на Святій Землі.
На цьому узвишші Ісус Христос
виголосив проповідь, яка починалася

словом "Блаженні". Розташовуємо у
ротонді і слухаємо провідника отця
Валерія. Доступно, духовно і натхненно
виходять з його уст слова невмирущої
проповіді Христа: "Блаженні миротворці, блаженні гнані за правду, блаженні
милостиві" і т.д. Наче місіонер, згадує
при цьому трагічну історію українського народу, когорти блаженних борців
за волю України, страдників за віру
Христа, Блаженних мучеників за Українську греко-католицьку церкву кардинала і патріарха Йосифа Сліпого, Григорія Хомишина, Симеона Лукача,
Івана Слезюка та багатьох інших, якими так багата українська земля. Далі
пропонує помовчати і подумати про
своє сокровенне.
Дивлюсь на отця і думаю про нього. Святу справу твориш, отче, але
таких, як ти, ще обмаль в Україні. Зовсім близько синіє Галилейське море
і навколо панує райська благодать.
Цього ж дня здійснюємо плавання
по Галилейському морю, яким часто
долав відстані Ісус Христос. Сідаємо
на невеличкий дерев’яний кораблик.
Готуємо на флагшток синьо-жовтий
прапор і під звук національного гімну
України піднімаємо його. На березі зупиняються перехожі. Це ж на морі Ісу
са Христа звучить гімн незборимої
України. На протилежному боці синіють Голанські висоти, политі кров’ю
йорданських та ізраїльських вояків
під час шестиденної війни 1967 р.
Отець Валерій читає нам власну поетичну лірику. Ввімкнули диск з єврейською музикою. Молодші почали танцювати.
Швидко збігає час. Причалюємо
до берега. Заходимо до ресторану,
де нам пропонують на підвечірок рибу
Святого Петра. Платимо гроші, і риба
Петра на смак нашого карася зникає
у шлунках. Таку рибу дві тисячі років
тому ловили рибалки – апостоли Ісуса Христа – і як її не скуштувати.
По дорозі до містечка Магдала
відвідуємо Церкву Марії Магдалини,
приналежну до монастиря Російської
православної церкви. Перед ворітьми
тричі співаємо по-московськи: "Хрістос
Воскрєсє", і нам гостинно відчиняють
браму, а так би не впустили. Поставили свічі, заспівали ще раз воскресну
пісню. У саду назбирали цитрусових,
пожертвували по два долари, скупалися в родонових джерелах монастиря і вирушили на відпочинок до готелю.
В автобусі знову молимося за успішно прожитий день і з нетерпінням чекаємо наступних вражень.
Поснідавши, через Іудейську пустелю прямуємо до найстарішого на
землі міста Єрихона. По дорозі повертаємо до монастиря Святого Герасима,
також Російської православної церкви. За переданням, Божа Мати з дитятком і Йосифом, утікаючи від Ірода
до Єгипту, зупинилася тут на ніч у невеличкій печері, яка нині під церквою.
(Закінчення у наступному номері "УВ")
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Фото Світлани Телешман

На міському конкурсі “Молода сім’я – 2012”
перемогло подружжя радіожурналіста
і викладача ЧНУ

Фото Світлани Телешман

Фото Романа Пазюка

17 – 19 квітня на базі Чернівецького університету відбувся ІІ етап щорічної Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)".

а відкритті вітальне слово
виголосили голова оргкомітету, проректор з наукової роботи
Олександр Ушенко, заступник голови оргкомітету, декан філологічного
факультету Борис Бунчук, голова журі,
завідувач кафедри історії та культури української мови Мар’ян Скаб.
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
певний вищий навчальний заклад має
право проводити цей конкурс три
роки поспіль, після чого передає
естафету іншому. Так, у 2009-му олімпіада переїхала з Донецька до Чернівців. Очевидно, вподобала місцевий патріотичний клімат, оцінила
зусилля організаторів і... зосталася
на, так би мовити, другу каденцію.
Тож нинішнього року кафедри історії
та культури української мови за підтримки деканату філологічного факультету та очільників університету
вже вчетверте підготувала для конкурсантів цікаві завдання і чудові
екскурсії.
Тим часом їхні наставники, викладачі навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)", стали учасниками "круглого
столу" "Традиції і новаторство в оцінюванні знань студентів" під керівництвом професора кафедри історії
та культури української мови Надії
Бабич.
Обмін досвідом стимулював до
дискусій про мотивацію діяльності,
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Сподівалася, що потраплю до гуманітарної секції, а не
природничо-технічної. Моя спеціальність – "Туризм". Із
природничих наук вивчаю лише географію, а з технічних –
інформатику. Найважче далася робота з хімічними та фізичними термінами, оскільки не маю до них жодного стосунку. Покладалася лише на свій словниковий запас. Із
міні-твором, навпаки, проблем не виникло, як і з усним
завданням".
Представниця Бердянського національного педагогічного університету Вікторія Палій теж найбільше задоволена усним туром: набрала максимальну кількість балів.
Дівчина пояснює: по-перше, розмовляти любить, по-друге –
тему вподобала: "Що нам потрібно: книга чи комп’ютер?"
Хоча передбачала, що буде філософська, актуальна – теж
непогано. Цікаво, що про враження від конкурсу з української мови переможниця у номінації "Ораторські здібності" розповідає... російською.
"Признаться честно, вообще разговариваю суржиком, –
зізнається дівчина, – потому что родом я из села неподолеку от Бердянска. – Конечно, проще общаться на русском, но... я патріот України кожною клітинкою свого тіла!"
У російськомовному середовищі виховати знавця української мови важко, проте можливо. За словами Наталі
Фото Романа Пазюка

Н

ПОДІЇ

Зразкове подружжя
підкорило Чернівці

Визначили найкращих знавців рідної мови
серед студентів українських ВНЗ
навчальне навантаження, ефективність методів і форм
контролю знань.
"Як одну з форм контролю знань я розцінюю й нашу
олімпіаду, – говорить Мар’ян Скаб. – Ми свідомо проводимо чесне змагання. Тобто кожного разу перемагають ті, що перемагають".
Цього року до Чернівецького університету завітали 67 знавців української мови зі всієї України та закордону (Карлів університет, Прага, Чехія). Кілька з
них змагалися поза конкурсом, зокрема через те, що
вчасно не надіслали заявки.
"Раніше було ще одне жорстке обмеження, – повідомляє Мар’ян Скаб. – До участі в конкурсі допускали
тільки студентів І та ІІ курсів ВНЗ. Однак програма змінилася, і ми зняли в оголошенні проблему курсів.
Хоча це ризикована річ. Є ймовірність, що з року в рік
приїжджатимуть одні й ті ж люди".
Олімпіада відбувалася у два тури: письмовий і
усний. Працювали чотири секції: гуманітарна, економічна, юридична, природничих та технічних наук. Шифровані роботи перевіряли за принципом "однієї руки",
тобто один член журі – одне завдання всіх учасників.
До складу журі увійшло 24 науков
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської
ці із 12 міст України, серед яких – 5
студентської олімпіади 2011-2012 н.р. професорів, 4 доктори, а також
Секція технічних та природничих наук кандидати філологічних наук.
І – Андріана Василишин (Івано-ФранМіністерство відзначить не більш
ківський національний медичний універ- ніж 20 % від загальної кількості конситет).
курсантів. Проте університет-госпоІІ – Анастасія Крадецька (Львівський
державний університет фізичної культури). дар олімпіади традиційно нагородив
ІІІ – Олена Сковронська (Буковинський дипломами та подарунками всіх: призерів, переможців у певній номінації
державний медичний університет).
("Ораторські здібності", "Найкращий
Секція гуманітарних наук
І – Світлана Кравченко (Національ- знавець документів", "Глибоке знання орфографії", "Найкращий лексиний авіаційний університет).
І – Олена Щербак (Миколаївський на- кознавець, "Найкращий твір"), учасціональний університет імені В.О. Сухом- ників.
Студентка Львівського державлинського).
ІІ – Алла Костовська (Національний пе- ного університету фізичної культури
дагогічний університет імені М.П. Драго- Анастасія Крадецька виборола абсоманова).
лютне "срібло" змагань. Вона посіла
ІІІ – Богдана Крайська (Чернівецький другу сходинку в секції природничих
національний університет імені Юрія
та технічних наук і в загальному рейФедьковича).
тингу. Дівчина вже пробувала свої
Секція економічних наук
сили і у Всеукраїнській учнівській олімІ – Оксана Рубцова (Дніпропетров- піаді з української мови, і в Міжнародська державна фінансова академія).
ному конкурсі з української мови імені
ІІ – Володимир Потоцький (Університет банківської справи Національного Петра Яцика, і в Міжнародному мовнолітературному конкурсі учнівської та
банку України).
ІІІ – Анна Бондарєва (Донецький націо- студентської молоді імені Тараса Шевнальний університет економіки та тор- ченка. Проте перемогла вперше.
гівлі імені М. Туган-Барановського).
"Готувалася за інтернет-збірниІІІ – Юлія Стрільчук (Київський націо- ками олімпіадних завдань 2008 –
нальний економічний університет імені 2011 років, – розповідає Анастасія.
Вадима Гетьмана).
– Щойно завершила вивчати семеСекція юридичних наук
стровий курс "Українська мова (за
ІІ – Наталія Бартків (Прикарпатський професійним спрямуванням)". Оце
національний університет імені Василя написала останній модуль – і одразу
Стефаника).
до вас. До речі, перше глибоке враІІІ – Валерій Джиба (Національна ака- ження від міста – університет. Наче в
демія внутрішніх справ).
Оксфорді побувала...
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Ляшук, викладача Севастопольського національного технічного університету, головне – домогтися, аби навіть російськомовний студент починав думати українською.
За рік Чернівецький університет знову вітатиме учасників олімпіади.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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П

ереможці ХІ міського конкурсу "Молода сім’я –
2012" подружжя радіожурналіста і викладача ЧНУ –
Павло та Лариса Токарі двічі відмовлялися від участі в
ньому. "Тому втретє відмовляти було навіть незручно", –
каже Лариса. Також відзначила, що участь у таких конкурсах зближує.
У святі, яке традиційно проводиться з нагоди відзначення Міжнародного дня сім’ї, взяли участь п’ять молодих
пар з Чернівців віком до 35 років.
Конкурсна програма складалася з чотирьох завдань:
"Сімейні кулінарні родзинки", тематичної відеопрезентації
"Кохання непідвладне часу", творчого виступу до 3-ох
хвилин “Вродися та вдайся", театралізованого виступу
родин "Переполох у Чернівцях", або "Нестандартне розслідування по слідах кохання".
Переможців конкурсу – Павла та Ларису Токарів – відзначили номінаціями "Родинний талант" та "Молода сім’я –
2012 року". Павло – завідувач відділу молодіжних та дитячих
програм "Радіо Буковина", Лариса – кандидат політичних
наук, асистент кафедри міжнародних відносин ЧНУ. Виховують донечку Марічку, якій 2,7 року.
– Три тижні кожного дня ми ходили на репетиції. Останній готувалися особливо потужно, – мовить Лариса
Коцур-Токар.
Подружжя зізнається, що на перемогу не розраховувало,
тому це стало "величезним сюрпризом".
– Участь у таких конкурсах зближує. Пара спілкується
по-іншому: через танець, театральну гру, публічний виступ, –
усміхається пані Лариса.
Анна МАЗУРИК
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26 ТРАВНЯ БУВ ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВИДАВНИЦТВ, ПОЛІГРАФІЇ І КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
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Червона “Рута”, що возвеличує
не тільки естраду, а й книги та газети

16

Василь Бакай

Храм науки, а в ньому диво-квітка із кряжів карпатських. Чимало є професій. Але з-поміж них одна,
як на наш погляд, таки доволі вирізняється, адже вона – "друкар". Тобто ті люди, які є посередниками
між письменниками, журналістами і вічністю. Ніщо довше не живе у цьому білому світі за знаки
літер, що символізують історію життя і часу.

Н

Роман Ковальський

Олег Конега

Василина Волянська

е лишень професійне свято спонукало до цієї
теми – написати про колектив видавництва
"Рута" Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. На думку спав історичний
екскурс, що має прямий стосунок до цієї особливої теми.
Відомо, що першим демократичним україномовним виданням краю була газета "Буковина", яку на зорі її заснування редагував Юрій Федькович. А друкував Герман
Чоп. Фірма його – це нинішній будинок під номером "8"
на вулиці Університетській.
Тоді професійні свята ще не котувалися. Прикро: не
маємо даних про цього великого мецената свого часу –
друкував газету за принципом "коли будете мати кошти,
тоді й розрахуєтеся". До того ж терпів від… інтервенції
"інакодумців". Українське тоді саме тільки приживалося.
Хтозна, може, завдяки йому журналістські творіння ставали продукцією після виходу у світ газети у його друкарні.
На жаль, відсутня інформація про людину милосердної вдачі.
Треба шукати, незважаючи ні на що. По зернині, по
крихті, по… якщо хочете, друкованому слову. Для інших
поколінь, аби ніщо не втратити і не згаяти час, за прикладом Чопа, що є неабиякою підказкою, беремо інтерв’ю у
директора видавництва "Рута" В.В. Бакая.
– Василю Васильовичу, насамперед – зі святом. Професійним. Найбільше – здоров’я усім. А буде воно – буде
процвітати "Рута".
– До речі, нинішній радник ректора ЧНУ Степан Костишин
свого часу, коли обіймав найвищу посаду в елітарному вузі,
мав задум і відважився створити при університеті видавництво. Назва теж належить йому. Правда, у процесі обговорення уся команда зійшлася не на "Червоній руті", а тільки
одному-єдиному ключовому слові – "Рута".
– Якщо можна, про історію видавництва.
– Засноване 1992 року на базі копіювально-розмножувальної лабораторії. Заради історичної справедливості, треба сказати, що друкарня в університеті існує з 1947 року. Через майже піввіку – 49 літ – вона структурно утвердилася як
видавництво у складі трьох відділів: літературно-редакційного,
комп’ютерно-видавничого і поліграфічного.
Напевне, немає у ЧНУ людини, яка би, тією чи іншою мірою, не користувалася послугами видавництва "Рута". Це й
літературне вичитування, і комп’ютерна верстка, і сканування, і друк наукових та навчальних видань. А ще додаємо до
цього переліку буклети, календарі, візитки, привітання цілої низки,

друк газет, бланкової та журнальної продукції для всіх
підрозділів університету. І це далеко не повний обсяг
робіт, які може виконувати і виконує наша "Рута".
– Ви як лідер, трудового колективу, назвіть
людей, котрі творять історію видавництва.
– "Рута" – це: завідувач поліграфічної дільниці Роман
Ковальський, провідні фахівці Лілія Зазубік, Олександр
Тунь, Стефанія Малейка, начальник комп’ютерно-видав
ничого відділу Ірина Кочерган, головний редактор Омелян
Лупул, фахівці Оксана Колодій, Ольга Макарова, Олег Конега, Оксана Кудрінська, Галина Чораєва, Олександр Василевський, Євген Єрмоленко, Дмитро Давидюк, Андрій
Курпа, палітурники Василина Волянська, Валентина Суслова, Любов Бондар, коректор Ганна Чикановська.
– Людський фактор нині – це й відповідна технічна база. Що можете сказати з цього приводу?
– Вагомим внеском у становлення видавництва
стали комп’ютерна техніка та друкарські машини від
меценатів українського походження Миколи Суховерського та Давида Романюка з Канади.
Якісно новий етап на шляху створення університетської поліграфії розпочався після того, як навчальний заклад придбав цифрову друкарську техніку для
чорно-білої поліграфії, а наприкінці 2011 року – офсетну машину "Домінант-516". Порівняльний аналіз
видавничої справи у ЧНУ та інших навчальних закладах переконливо демонструє поступове зростання
якості роботи "Рути". Це, зокрема, свідчить про широкі
поліграфічні можливості і такі ж перспективи у розвитку видавничої галузі. Чимало технологічних процесів
обладнані відповідною технікою. Передусім – комп’ютери,
додрукарська, друкарська і післядрукарська техніка.
– Як післяфедорівське дітище (чи Гутенберга?)
почувається у супрязі з іншими на теренах Буковинського краю?
– "Рута" виготовляє книжкову продукцію досить високого рівня, випускає найбільшу кількість назв книжок у
Буковині. Тому щорічно її відзначають облдержадміністрація і облрада Почесними грамотами і Дипломами.
Продукцію видавництва ЧНУ гідно оцінюють як автори, так і закордонні читачі. Переважно ті, з якими
університет підтримує міцні зв’язки.
– 2012-ий. Які плани із книжкою?
– Загалом випускаємо 400 назв видань. Цьогоріч
маємо намір видрукувати 500.

До того ж на сьогодні видано понад 600 випусків
"Наукового вісника ЧНУ", друкуємо збірники наукових
праць "Питання літературознавства", "Біблія та Культура", "Богословський вісник", часопис "Релігія та Соціум", газети "Університетський вісник" та студентський "Сквер" – усе це "Рута".
– На тлі нинішніх проблем, які не оминути, як
гараздиться лідерові?
– Чимало технологічних процесів виконуємо вручну. Наявне різографічне обладнання застаріле.
– Погляд головного видавця університету?
Що насамперед залишається першочерговим?
– Було б логічно територіально об’єднати відділи
видавництва, тобто літературно-редакційний, що у сьомому корпусі на вул. Вавилова, перевести у шостий.
На мій погляд, це б поліпшило роботу у літературнокоректорському сенсі, знизило б "реєстр" незапрограмованих помилок, а, можливо, й посприяло позбутися їх, що інколи трапляються на завершальних стадіях
підготовки книги до друку.
– До слова! Засновані 1992 року, ви і ювіляр,
хоча друкарня діє із 1947-го. Коли відбувся процес
реформування з друкарні у видавництво?
– 29 грудня 1996 року.
– Якщо можна – коротко про себе.
– З 1994-го – заступником директора. З 1997-го –
директором.
– Між іншим… Василю Васильовичу! Попередня
умовна назва, яку запропонував Степан Костишин –
"Червона рута" – має право на життя. Бодай для
заголовка інтерв’ю. Річ у тім, що ваша "Рута" таки
червона. Цегла часів Йозефа Главки хоча дещо і
поблякла, але має таку ж барву. Правда, без великої
літери, крім заголовка, і без лапок. Суть винаходу
Степана Степановича не змінюється. Іншими словами, червона "Рута" – це кутовий, цегляний форпост не лишень ЧНУ, а й видавництва, де слово
народжується газетне і книжне. Ще один погляд.
Журналіста. По діагоналі. Тобто на розі вулиці
Університетської, де понад 120 літ тому друкував газету "Буковину" великий знавець своєї справи Герман Чоп. Як готовий продукт "Буковину" у
білий світ благословляв саме він. Прикро, що нема
про нього відповідної інформації. Як, зрештою, і
про нинішній "Університетський вісник" з 1 вересня
1947 року. Водночас і друкарню, у котрої у XXI столітті воістину карпатське ім’я – "Рута".
В історії чимало невпізнаного. Треба шукати.
"УВ" шукатиме.
Інтерв’юєр – Василь ДЖУРАН
Колаж та фото – Роман ПАЗЮК
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КОНКУРСИ

“Марафон бізнес-ідей – 2012”

Фото Світлани Телешман

Ноу-хау від студентів чернівецьких вишів

Неможливо не відчути і не спокуситися. Особливо коли це сонний ранок
і сонна Університетська. Тонкий аромат кави народжується поблизу І корпусу ЧНУ, м’яко бадьорить і вплітається в атмосферу міста. Не всі, хто
смакує улюблений напій від кав’ярні на колесах, знають, що то смак перемоги.
Всупереч рекламній істині кава була потім, а спочатку – успіх проекту
"Coffee&Drive" третьокурсниці Чернівецького університету Катерини Первухіної на Буковинському студентському конкурсі Марафоні бізнес-ідей – 2011".

Б

ажаючи розпочати історію втілення власної мрії, нинішнього року в третьому сезоні "Марафону
бізнес-ідей", організованому економічним
факультетом ЧНУ і громадською організацією "Товариство науковців та інтелектуальної молоді", взяли участь студенти
кількох місцевих вищих навчальних
закладів: Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича,
Буковинського державного фінансовоекономічного університету та Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговель-
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но-економічного університету. Для фіналу, що відбувся 31 травня у Блакитній залі Резиденції, відібрали майже
півтора десятка найцікавіших і найперспективніших ідей. Усього п’ять хвилин на презентацію, а потім – запитання, поради й зауваження від журі на
чолі з деканом економічного факультету ЧНУ професором Петром Нікіфоровим. Традиційно бізнес-ідеї
оцінювали відомі науковці, можновладці, підприємці та громадські діячі
краю. Основні критерії – новизна, обґрунтованість і можливість реалізації.

НАУКА

Економіка: суперечності
й тенденції розвитку
З 19 по 21 квітня у стінах ЧНУ тривала І Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки". Її приурочили до 20-річчя
кафедри фінансів і кредиту та 10-річчя Студентського
наукового економічного товариства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. На конференцію надійшли матеріали від понад 200 науковців із
більш ніж 40 вищих навчальних закладів України,
Росії, Білорусі, Республіки Молдова та США.

"З кожним роком "Марафон бізнесідей" прогресує, – вважає Петро Нікіфоров. – Це стосується і організації,
і проектів, які подають на конкурс.
Хоча, безумовно, ідеям не вистачає
обґрунтування. Інвестор нині грамотний, і він вимагає грамотного аналізу,
побудованого на залізній логіці".
Із цим погоджується присутній на
заході координатор нещодавно створеного інвестиційного фонду "Буковина" Максим Шевчук. Він зізнається,
що мав на меті відібрати проекти для
фінансування, проте несподівано зіткнувся зі слабкими теоретичною підготовкою та мотивацією багатьох конкурсантів. Як найбільш вдалу відзначив
ідею створення Ценру освіти "Інвестуй у майбутнє" (сайт із освітніми послугами). На думку Максима Шевчука,
цей проект студента БДФЕУ Степана
Дусяка здатний здобути і соціальний,
і фінансовий ефект. Поки що ж він
приніс своєму авторові другу сходинку Марафону.
Перемогу виборов ще один представник БДФЕУ Сергій Палагнюк, що
запропонував виготовляти органічні
добрива на основі харчових відходів
("Ecolife"). До "п’ятірки" призерів увійшли студентки ЧНУ Юлія Дишкант і
Анастасія Пруцяк (кисневі напої "OXYCORP") та ЧТЕІ КНТЕУ – Тетяна Савіна
(інкрустація кристалами "Crystal Hall")
і Алла Гречка (інформаційний автомат
комплексної туристичної довідки "CVMaps").
Усі конкурсанти отримали як подарунок флеш-носії. Авторів найкращих
бізнес-ідей нагородили путівками в
туркомплекс "Мигово", ексклюзивними
сувенірами із символікою "Євро – 2012",
туристичними наметами і запрошеннями на вечірку в розважальний комплекс "Egoist Palace".

Квітень – травень 2012

19

ція, крім традиційних пленарного і секційних засідань,
передбачала низку семінарів-тренінгів, у яких взяли участь і
студенти економічного факультету.
Керівники так званих воркшопів – досвідчені економістипрактики: колишній очільник Управління товарних контрактів на ринку FORTS групи ММВБ-РТС, щойно призначений
перший заступник голови правління ПАТ "Українська біржа" Сергій Данов, директор ПП "Мерк’юрі Буковина"
Андрій Кондратьєв, старший експерт філії СТС спільної
операційної програми "Румунія – Україна – Республіка
Молдова 2007 – 2013" Олексій Волощук.
Сергій Данов намагається регулярно (хоча б раз на
квартал) долучатися до подібних заходів. Так, нещодавно
провів низку семінарів у школі бізнесу Московського державного університету. Символічно, дебют у межах України
відбувся в ЧНУ, адже нинішнього року наш університет визнано кращим серед вищих навчальних закладів на І Всеукраїнському чемпіонаті з інтернет-трейдингу.
Керівник семінару наблизив до слухачів біржовий світ і
розповів про зв’язок фінансового ринку й реальної економіки. Він розвіяв міф про швидкий і легкий заробіток трейдерів. За словами фахівця, це важка нервова праця, що
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приносить плоди не раніше, ніж через кілька років, і не
інакше, як після втрат.
Фінансові ринки є авангардом світової економіки, переконаний промовець. Саме в цьому секторі народжуються найцікавіші інновації. Оптимальний шлях до членства у
такому "міжнародному братстві" – через закордонну бізнесшколу, яка надасть професійні навички та знання іноземної мови, забезпечить налагодження корисних контактів.
"Маю на меті зорієнтувати студентів, – пояснює участь
у воркшопі Сергій Данов, – аби молоді люди уявляли, куди
можуть прямувати. Дуже важливо поєднувати теоретичну
підготовку з практикою. Мені здається, викладачам варто
співпрацювати з представниками бізнесу, хоча б інколи
зустрічатися та ділитися думками.
Яким би нинішнє покоління не було, йому розв’язувати
економічні проблеми. Від цього нікуди не дітися. Гадаю,
наша молодь працьовита. Сучасні студенти навчаються
активніше, сумлінніше, на відміну від радянських. Вони
докладають багато зусиль, більш свідомі".
Учасники конференції побували на екскурсії Чернівцями та Кам’янцем-Подільським.
Світлана ТЕЛЕШМАН

ДЕБАТИ

“Європейський чи Євразійський союз:
переваги для України”
Зовнішньополітична орієнтація України належить до низки тем,
що з часом стають лише актуальнішими. Здавалось би, проєвропейська
налаштованість українського суспільства не викликає сумнівів, однак
існування альтернативи завжди ускладнює ситуацію, додає гострих кутів і розмиває контури. Надто коли вибір є нав’язаним ззовні, не до кінця
усвідомленим. За таких умов запорука виваженого рішення – аргументована позиція на основі володіння правдивою інформацією.

Фото Світлани Телешман

Світлана ТЕЛЕШМАН

С

“

учасна економічна система – це, перш за все, економіка знань, – каже заступник декана з навчально-методичної роботи економічного факультету, доцент
кафедри фінансів і кредиту Роман Грешко. – Основними
виробничими факторами є не трудові й матеріальні ресурси,
а насамперед інформація, інтелект і знання. Вони формують
основу соціально-економічної політики будь-якої держави.
Україна обрала "наздоганяючий" тип економічного розвит
ку з механізмом споживання. Ми не орієнтуємося на розвиток, стимулювання інноваційного характеру національного виробництва. Тема конференції стосується цієї проблеми.
Вважаю, що варто обговорювати її, причому не тільки на
рівні держави, органів місцевого самоврядуваня, викладачів, аспірантів. Треба залучати до дискусій і студентів".
Захід став унікальним місцем зустрічі молодих науковців та представників бізнесу і влади. У його межах сформувалося особливе освітнє середовище. Адже конферен-
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ацікавлені мали змогу почути
всі або майже всі "за" і "проти"
потенційних зовнішньополітичних векторів нашої держави на дебатному турнірі "Європейський чи Євразійський
союз: переваги для України". Дебати
відбулися 15 травня, напередодні відзначення Дня Європи в Україні, на
факультеті історії, політології та міжнародних відносин. Ініціювали й організували захід Чернівецька міська молодіжна громадська організація "Студентське наукове історичне товари-
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ство" спільно з Управлінням зовнішніх
зносин та зовнішньоекономічної діяльності Чернівецької обласної державної адміністрації.
У турнірі взяли участь дві команди
у складі представників факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ Андрія Цвірінька, Богдана
Бейсюка, Надії Янкової, Оксани Манчуленко, Олени Руснак і Юлії Червенюк,
а також студентів-філософів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Михайла

Ткача і Ростислава Барабаша. Цікаво,
що до початку зустрічі й жеребкування суперники не знали, хто і яку позицію обстоюватиме: чи то входження
України до Європейського Союзу, чи
то поки що не існуючого Євразійського. Тож учасники досконало вивчили
обидва вектори.
Організатори обрали оксфордську модель проведення дебатів, за
якою аудиторія може активно долучатися до дискусії. Присутні використали шанс сповна. Запитання і обговорення мали не менший відгук, ніж
основні виступи промовців.
За всім, що відбувалося, спостерігали експерти: начальник відділу транс
кордонного співробітництва та залучення інвестицій Чернівецької ОДА
Микола Калиновський, депутат Чернівецької обласної ради, асистент
кафедри міжнародних відносин факультету ІПМВ Михайло Павлюк, аспірантка цієї ж кафедри Надія Бурейко.
Вони відзначили сумлінну підготовку,
інтелект і харизматичність дебатерів.
Серед недоліків – невикористані аргументи. Зокрема, історичний досвід
нації, її самоідентифікація.
"Щойно повернулася з конференції
в Румунії, – розповідає Надія Бурейко.
– Брала участь у цікавій вікторині, яку
проводив євроскептик. Запитання стосувалися Євросоюзу: гімн, кількість зірок на прапорі та ін. Знаменно, що жоден європеєць не знав усіх правильних
відповідей, лише представники Чернівецького університету впоралися на
"відмінно"! Гадаю, це ознака того, що
ми ідентифікуємо себе з європейцями
й хочемо бути європейською країною".
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Проте й ця медаль не однобока.
Студент факультету ІПМВ Микола Глібіщук зауважує: "Нині Європа грає
подвійними стандартами. Я не хочу
бути в тій Європі, яка звільняє людину
з роботи за хрестик на шиї! Я не хочу
бути в тій Європі, яка засуджує геноцид одних і не помічає – інших!"
Стільки людей, скільки й думок. Таки
мав рацію заступник декана з навчальнометодичної роботи факультету ІПМВ
Василь Карпо, який на початку зустрічі
звернувся до учасників дискусії: "Я більш

1 – за ЄАС, 12 – нейтралітет. Хтось із
опитуваних запропонував свою модель
співдружності: США, Україна, Великобританія, Польща.
Матеріальним набутком зустрічі
став збірник студентських есеїв на
тему дебатів, який кожен із присутніх
отримав у подарунок. Видання побачило світ завдяки фінансовій підтримці
Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності ЧОДА.
Світлана ТЕЛЕШМАН

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

Фото з архіву автора
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ніж упевнений, що в кінці дебатів ви
не дійдете однозначних висновків,
інакше б їх мало і керівництво України на чолі з Президентом".
Вочевидь, референдум щодо вектора зовнішньої політики нашої держави відбудеться. Точно – не наступного тижня. Проте якби... 21 потенційний
виборець проголосував за Європейський Союз, 4 – за Євроазійський,
5 – дотрималися нейтралітету. Це до
дебатів. Повторне анкетування опісля
дало інший результат: 24 – за ЄС,

Два запитання хімекологу
Питань вибору майбутнього фаху ми не раз торкаємося на годинах
куратора. Проте доволі часто чуєш лише таке: "Мені сказали", "Я чув",
"Мені порадили". Та нині я попросила дати відповіді на ці запитання уже
вчорашню свою студентку Марину Жук. Лише два запитання: "Чому Ви
обрали фах еколога?" та "Чому вирішили навчатися саме на хімічному
факультеті?". Ось її відповіді.
Чому я вирішила вивчати
екологію?
олись учений зі світовим ім’ям,
академік М.М. Моїсеєв писав,
що історія людства – це ланцюг трагедій, кожна з яких ставила наших
предків біля краю прірви, та потенціал був такий, що люди щоразу знаходили вихід. Але зовсім не хочеться,
аби у ХХІ столітті черговою прірвою,
над якою може опинитися людство, стало знищення унікальної природи нашої планети. Переконана, що нині саме
у порятунку життя на Землі полягає
місія людей цього століття. Без сумніву, успіх у цій місії залежить від доброї
волі всієї світової спільноти. І світ робить не мало для збереження довкілля.
Хочеться, аби й ми не стояли осторонь. Бо лише всі разом ми зможемо
зупинити реальну загрозу "кінцю світу"
на нашій планеті. І тоді людство зустрічатиме ще не одне століття.
Однак значною мірою це залежить
від того, в чиїх руках важелі охорони
природи, в якому напрямку спрямована
господарська діяльність, і як людська
відображається на стані довкілля. Звичайно, можна все спрямувати на швидке збагачення і надприбутки сьогодні
і лише тут, нехтуючи при цьому природоохоронними заходами, забуваючи, що у довкілля немає кордонів.
Звичайно, можна занапастити вже існуючі очисні споруди, не реконструювати їх. Можна перетворити планету
у суцільний смітник, залишивши на ній
лише для контрольних спостережень
робота Воллі, з відомого мультиплікаційного фільму. Можна швидко, дуже
швидко все понищити. Однак більшість
з нас розуміє, що має бути абсолютна інша практика. Має домінувати
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практика, яка спрямована на грамотне природокористування і реальний
захист довкілля. Реалії сьогодення диктують потребу у виважених, до останнього кроку прорахованих заходах в
галузі раціонального користування природними ресурсами та у грамотному
поводженні з відходами. І це не данина моді, це єдина умова існування подальшого існування життя. Ми самі повинні подбати про свій прекрасний дім,
про гармонійне життя у ньому.
Чому був обраний хімфак для
здобуття фаху еколога?
ині у напрямку збереження
довкілля працює багато екологів. Питання, якими вони опікуються,
досить різнопланові. Якщо йде мова
про збереження біорізноманіття, то тут,
без сумніву, пріоритет належить фахівцям, які мають біологічну освіту.
Якщо ж стоїть питання стану атмосферного повітря та водних об’єктів,
вагома роль належить тим, хто працює у царині гідрометеорології. Землеупорядники опікуються питаннями
стану ґрунтів, їх якості тощо.
Однак є ще одна дуже важлива
"екологічна" галузь – захист довкілля
від антропогенного навантаження. І тут
пальма першості належатиме тим, хто
має не просто екологічну освіту, а з
інженерним ухилом. Нині саме виробництво – це основний забруднювач
довкілля, продукуючи гори відходів,
ріки стоків та хмари небезпечних речовин. На жаль, змішуючи "непотрібні"
відходи з тими, які можна ще використовувати як вторинну матеріальну
сировину, збираючи разом безпечні відходи з токсичними, горючі – з негорючими, ми отримуємо суміш, непотрібну людині та небезпечну довкіллю.

Н
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Погодьтеся, що лише ті фахівці,
які до дрібниць знають технологічний
процес, починаючи від стадії видобутку корисних копалин чи заготівлі
сировини і завершуючи стадією доведення якості продукту до вимог
споживача, можуть правильно оцінити екологічні проблеми виробництва,
його вплив на довкілля і відтак шукати
шляхи зменшення антропопресингу.
Погодьтесь, дуже важливо, яким буде
рівень очищення стічних вод на очисних спорудах, наскільки повно будуть
вилучені із промислових газових викидів небезпечні компоненти, чи грамотно облаштовано збір сміття, його
переробка. Навіть організація сміттєзвалища має величезне значення
для прилеглих територій.
Усвідомлюючи значимість таких
проблем, на хімічному факультеті ЧНУ
готують майбутніх фахівців-екологів,
роблячи акцент на таких дисциплінах,
як "Техніка захисту довкілля", "Утилізація відходів", "Хімічні аспекти екологічно безпечних технологій" тощо.
Саме ці дисципліни допомагають формувати природоохоронне мислення у
нас, студентів-екологів. І саме це допомагає робити нам перші кроки у
непростій, але доволі потрібній справі збереження довкілля.
Запитання Марині Жук поставила
доцент кафедри органічної та
фармацевтичної хімії Алла ЧОБАН
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“Слово про книгу”

Р

адіопередача студентки-четвертокурсниці
спеціальності "Журналістика"
Любові Смолдирєвої перемог
ла на Всеукраїнському конкурсі
з найкращого представлення
української книги, – повідом
ляє офіційний сайт Держкомтелерадіо.
"Слово про книгу", яке слухачі чують двічі на місяць в
суботу о 18:10 на радіо "Буковина", здобула найвищу відзнаку в номінації "Краща радіопередача".
Студенткою було подано на конкурс три авторські передачі циклу, який об’єднує вже понад 30 випусків. У них йшлося про здобутки видавництв
краю, звучали фрагменти творів буковинських літераторів, репортажі з книжкових виставок та презентацій, розповідь про обласну програму підтримки книговидавництва.
Щорічний конкурс на краще представлення української книги в друкованих та електронних ЗМІ засновано Держкомтелерадіо України з метою популяризації книжкових видань різної тематики та пропаганди
читання. Перемога студентки кафедри журналістики – її перша нагорода в такій номінації.
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“Книжковий світ
Буковини – 2012”:

назви, імена та нагороди
Серед патріотів і творців якісної
української книги – університетська еліта
10 травня журі обласного конкурсу "Книга року" назвало кращі
буковинські видання 2011-го. Перемогу здобули:
– в номінації "Книги для дітей" – "Люблю співати про Карпати"
Богдана Мельничука, професора кафедри української літератури
(видавництво "Букрек");
– "Науково-навчальна література" – "Словник українсько-польський, польсько-український" Юрія Макара, професора, завідувача кафедри міжнародних відносин, та Олега Слюсара, доцента
кафедри сучасних іноземних мов та перекладу ("Букрек");
Фото Романа Пазюка

Лідія Ковалець. Юрій Федькович. Історія розвитку творчої індивідуальності
письменника : Монографія. – Київ : Видавничий центр "Академія", 2011. – 438 с.
Від часу появи цієї
книги не минуло й року,
а вона встигла отримати
надзвичайно високі оцінки у журналах і наукових
збірниках Києва, Львова,
Тернополя, Чернівців. Зокрема, у журналі "Дзвін"
видання кваліфікується
як "найґрунтовніша за
півтораста літ федьковичезнавства монографія про життєтворчість Буковинського Кобзаря”.
У видавничій анотації до книги підкреслено:
"Небагатьом відомо, що за гордою поставою, розкішним сардаком буковинця ховалась "вихрувата натура" одного з найталановитіших і найскладніших митців ХІХ ст… Його життя й писання варті уваги, і це засвідчує пропонована студія.
Результатом заглиблення її авторки у світи
Федьковича, намагання пізнати й осмислити їх,
є ґрунтовна, насичена ориґінальними літературознавчими знахідками наукова біографія цієї
масштабної і навдивовижу цікавої постаті”.
Днями Лідія Ковалець, доцент кафедри української літератури Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича, блискуче
захистила однойменну з книгою дисертацію й
отримала науковий ступінь доктора філологічних наук. Вітаємо!

“УВ” № 4 (1737)

– "Проза" – "Твори" Костянтини Малицької (упорядники Оксана Івасюк, доцент кафедри української літератури, та Валентина
Бузинська, доцент кафедри сучасної української мови; "Букрек");
– "Історико-краєзнавча література" – "Моя Сторожинеччина"
Ярослава Лижника, редактора Сторожинецької районної газети
"Рідний край" ("Прут");
– "Поезія" – "Кобзар" Тараса Шевченка (українсько-румунське
видання румунського письменника і перекладача Іона Козмея; "Букрек");
– "Мистецтво" – фотоальбом "Духовні скарби Буковини" Олексія
Чепеля, працівника Вижницького коледжу ім. В.Ю. Шкрібляка ("Букрек").
Лауреатів нагородили 25 травня, напередодні Дня працівників
видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження: авторів – дипломами, видавництва – ще й преміями в розмірі 1000 гривень.
На традиційній виставці-ярмарку "Книжковий світ Буковини",
організованій Управлінням з питань внутрішньої політики та зв’яз
ків з громадськістю Чернівецької облдержадміністрації, також відзначили представників місцевих ЗМІ за популяризацію української
книги. Поцінували працю Олесі Жук, директора творчого об’єднання
культорологічних, науково-просвітницьких, дитячих та розважальних
програм ЧОДТРК, асистента кафедри журналістики, Любові Смолдирєвої, журналістки радіо "Буковина", студентки філологічного
факультету, Валерії Чорней, кореспондента газети "Молодий Буковинець", та Юрія Чорнея, заступника редактора газети "Доба".
У виставці взяли участь міські книгарні, бібліотеки та видавництва,
зокрема й університетське видавництво "Рута". Чернівчани мали
змогу придбати якісні книги та взяти автографи в улюблених авторів.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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27 ТРАВНЯ – ДЕНЬ ХІМІКА
Олександр ЛЯВИНЕЦЬ, декан хімічного факультету

Свята істина досліджень і пошуків

Д

Щорічно, в останню неділю травня в Україні святкують День хіміка. Отож вшановують представників хімічних галузей промисловості та хімічної науки. Цей день встановлений Указом Президента України № 219/940 від 07.05.1994 року. Звична для всіх наука хімія має свій день народження – 1661 рік, коли ірландський хімік Роберт Бойль у книзі
"Хімік-скептик" сформулював предмет хімії – це дослідження складу різних речовин і пошук нових хімічних елементів. Це означення не втратило своєї актуальності і в наш час.
У сучасній Україні хімія інтенсивно розвивається завдяки таким галузям як металургія,
нафтохімічний комплекс, виробництво мінеральних добрив, кераміка, виробництво скла,
фармацевтика, парфумерія, виробництво барвників, використання біохімічних процесів,
а саме ферментативного бродіння для одержання сиру, кефіру, вина, тіста, пива тощо.

ень хіміка – це свято викладачів і студентів усіх класичних університетів, які мають хімічні факультети.
Професійне свято колектив хімічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича зустрічає з досить вагомими здобутками.
На сьогодні він функціонує у складі чотирьох кафедр
(неорганічної хімії, аналітичної хімії, органічної і фармацевтичної хімії, фізичної хімії та екології хімічних виробництв)
і забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів
за двома напрямами і спеціальностями "Хімія" і "Екологія,
охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування". Практично завершена робота з
підготовки до відкриття нового напряму "Харчові технології
та інженерія" (ОКР "Бакалавр") і спеціальності "Якість, стандартизація та сертифікація" (ОКР "Спеціаліст", "Магістр"). Розпочата робота з
відкриття напряму "Хімічна технологія"
("Технологія палив і вуглецевих матеріалів") (ОКР "Бакалавр"). У найближчих
планах відкриття спеціальності для магістрів "Медична і фармацевтична хімія".
На засіданні Науко-методичної комісії з хімії МОНМС України, яке відбулося
24-25 квітня цього року у м. Донецьк,
остаточно сформовані робочі групи з
підготовки стандарту ОКР "Бакалавр" з
напряму "Хімія" і стандартів підготовки
магістрів зі всіх спеціальностей хімічної
науки, також прийнято рішення з підготовки типових програм з усіх нормативних хімічних дисциплін. Колективу хімічного факультету ЧНУ доручена розробка
проекту типової програми з навчальної
дисципліни "Фізична хімія"; він визначений базовим для підготовки проекту
стандарту ОКР "Магістр" зі спеціальності "Фізична хімія". Крім
того, наші викладачі входять до складу робочих груп з підготовки
проектів стандартів для інших спеціальностей магістрів, а також проекту стандарту з напряму "Хімія" (ОКР "Бакалавр").
Наукова робота зосереджена на кафедрах і здійснюється за такими напрямами: кафедра неорганічної хімії –
всебічне дослідження напівпровідникових систем на основі
CdTe; синтез та дослідження наноструктурних систем; кафедра аналітичної хімії – фотокаталіз; фізико-хімія поверхні
напівпровідників; хіміко-екологічний моніторинг важких
металів у різних об’єктах; дослідження сорбційних властивостей природних мінералів; кафедра органічної та
фармацевтичної хімії – синтез та дослідження нових біологічно-активних речовин; розробка нових ефективних
стимуляторів росту рослин і протимікробних препаратів;

дослідження реакцій органічних пероксидів у надосновних середовищах; дослідження процесів солеосадження
та корозії; кафедра фізичної хімії та екології хімічних виробництв – дослідження нерівноважних фізико-хімічних
процесів у гомогенних і гетерогенних системах та поведінки
одно- та багатофазних фізико-хімічних систем, створення
екологічно безпечних технологічних процесів й попередження забруднення об’єктів довкілля.
За останні 3 роки викладачі і співробітники факультету
опублікували 248 статей у зарубіжних і вітчизняних наукових
журналах, виступили з 208 доповідями на Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях, отримали 8 патентів.
На факультеті функціонує аспірантура зі спеціальностей 02.00.01 – неорганічна хімія, 02.00.03 – органічна хімія,
Фото з мережі Інтеренет 02.00.04 – фізична хімія, 02.00.21 – хімія твердого тіла; докторантура зі спеціальності 02.00.04 – фізична хімія.
З нового навчального року відкриється
докторантура зі спеціальності 02.00.21 –
хімія твердого тіла.
Зараз в аспірантурі на хімічному факультеті навчається 9 аспірантів. Торік докторантуру успішно закінчив доцент Бабюк Д.П. Найближчим часом планується
захист його докторської дисертації.
З 2008 р. на факультеті працює спеціалізована вчена рада з захисту кандидатських дисертацій за двома ("фізична хімія" і "хімія твердого тіла"), а з
2011 р. – за трьома спеціальностями
("фізична хімія", "хімія твердого тіла" і
"органічна хімія"). За цей період захищено 14 дисертацій, з них 10 – співробітниками хімічного факультету.
Кафедри факультету зараз виконують три держбюджетні теми із загальним фінансуванням
240 тис. грн. на рік і три госпдоговірні теми із загальним
фінансуванням 830 тис. грн. на рік.
На факультеті двічі на рік випускається "Науковий вісник", який є фаховим виданням.
Студенти хімічного факультету досить інтенсивно проводять наукову роботу. Яскравим підтвердженням слугує
традиційна наукова студентська конференція, яка відбулася 5-6 квітня цього року. Крім наших студентів, з доповідями на цій конференції виступили студенти Краківської
політехніки (Польща), Сучавського "Штефан чел Маре"
університету (Румунія), Міжнародного незалежного університету Молдови, Білоруського державного педагогічного університету (Білорусь). Доповідей було настільки
багато, що довелося влаштовувати стендову сесію. Всім
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доповідачам вручено сертифікати учасника
конференції. Це – також уперше. Крім того,
наші студенти успішно виступають з доповідями на конференціях, які проводяться в
інших ВНЗ України. Цього року у роботі наукової конференції у Київському національному університеті взяли участь 6 студентів
(Майор К., Опалка М., Гривул І., Вержак М., Васильченко І., Сирбін А.).
Успішно розвивається міжнародне співробітництво. Факультет активно співпрацює
з Сучавським "Штефан чел Маре" університетом, Краківською політехнікою, Міжнародним незалежним університетом Молдови,
Брукхейвенською національною лабораторією (США), університетом ім. Гуттенберга
м. Майнц (Німеччина), а також з низкою академічних інститутів України.
Велику увагу викладачі й співробітники
хімічного факультету приділяють навчальнометодичній роботі. До всіх навчальних дисциплін складені навчально-методичні комплекси.
Завершується робота зі створення електронних варіантів лекційних курсів та їх методичного забезпечення (дистанційна освіта),
готуються та видаються підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації.
За останні три роки викладачі факультету
видали 56 навчальних посібників і методичних рекомендацій.
Вже традиційним стало вшановування
пам’яті видатних вчених і педагогів, які свого часу працювали на факультеті і залишили
яскравий і помітний слід у його історії. Так,
14 травня цього року на факультеті відбулася презентація книжки "Вчений. Учитель.
Людина" із серії "Золоті імена Буковини",
присвяченої пам’яті професора Ганущака
Миколи Івановича, формування і становлення якого як вченого і педагога відбулося у
Чернівецькому університеті. У грудні 2012 р.
хімічна громадськість України відзначатиме
100-річчя від дня народження відомого вченого-органіка, багаторічного декана хімічного факультету професора Домбровського Андрія Володимировича. На вшанування
його пам’яті, починаючи з 2003 р., у нашій
державі регулярно проводяться наукові конференції "Домбровські хімічні читання".
У 2005 р. такої честі був удостоєний наш університет. Принагідно зазначу, що наступного року на базі хімічного факультету ЧНУ відбудеться 23 Всеукраїнська конференція з
органічної хімії. Свого часу була проведена
низка заходів із вшанування пам’яті професорів Червінського К.О., Лопушанської О.І.,
Шевчука М.І., Пилюгіна Г.Т. З ініціативи факультету відкриті меморіальні дошки на
честь професорів Червінського К.О. і Лопушанської О.І.
На завершення вітаю весь колектив
факультету з Днем хіміка, бажаю всім нових
творчих успіхів, нових відкриттів, синтезу
унікальних речовин, одержання потрібних
матеріалів, міцного здоров’я і матеріального благополуччя, адже випускники хімічного
факультету завжди потрібні науці, промисловості і бізнесу.
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Філфак святкує іменини
Університетські філологи відзначили
62-ий день народження рідного факультету
Фото Романа Пазюка
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18-19 квітня у 6-му корпусі відбувся благодійний книжковий ярмарок.
Святкову програму презентували у Мармуровій залі. Філологічну родину привітав декан Борис Бунчук.
Родзинкою дійства стали студентсько-викладацькі дуети: визнаний
і неочікувані. Лариса Василівна Бережан і Максим Скрипій мають за
плечима досвід участі в загальноуніверситетському конкурсі "Заспівай
з викладачем". Вони навіть здобули перемогу в номінаціях "Талант" і
"Глядацькі симпатії". Інші сценічні пари – Валентина Андріївна Чолкан і
Марина Фіжделюк, а також Андрій Юрійович Гречанюк і Василь Терновецький – справжні відкриття вечора!
Вокальну композицію свята доповнили виступи Світлани Фурманюк
і Надії Бойко. Хореографічний номер підготували Юлія Попович та її
партнер. Іванна Стеф’юк запросила у світ театру.
У рамках святкування Дня факультету нагородили учасників і переможців ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни
"Українська мова (за професійним спрямуванням)" та літературного
конкурсу, присвяченого 140-річчю від дня народження Василя Стефаника і 80-річчю – Г. Тютюнника.
Світлана ТЕЛЕШМАН

Вінклер І.А., Тевтуль Я.Ю. Екологічна безпека джерел
енергії. Від традиційних до сучасних і перспективних. –
Львів : "Новий Світ – 2000", 2012. – 277 с.
Навчальний посібник рекомендовано
студентам екологічних спеціальностей ВНЗ.
У посібнику розглянуто особливості
функціонування теплових, атомних і
гідравлічних електричних станцій. Описано
використання енергії вітру, морських
припливів, підземних термальних вод,
сонячного випромінювання. Акцентовано
увагу на можливостях України у використанні
відновлюваних джерел енергії.
Чимало уваги зосереджено на використанні
перспективних пристроїв – теплових помп.
Хоча у розвинутих країнах досвід використання цих систем досить
великий, в Україні вони майже не застосовуються. Детально описано
використання відновлюваної рослинної сировини для виготовлення
горючого газу й рідкого палива. Належно описано можливості
хімічних джерел електричного струму, традиційні і перспективні
гальванічні елементи, електричні акумулятори.

Фото з архіву автора
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метою реалізації ступеневої підготовки фахівців із вищою освітою у Чернівецькому національному
університеті імені Юрія Федьковича
та відповідно до наказу МОН України
№ 816 від 28.12.2001 р. у структурі
університету створено природничоекономічне відділення з підготовки
молодших спеціалістів.
Відповідно до наказу МОН України
№ 413 від 18.07.2002 р. природничоекономічне відділення реорганізовано у коледж Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича.
У серпні 2004 року директором
коледжу призначено доцента кафедри математичного аналізу Олександра Васильовича Собчука. З цього
року розпочався впевнений поетапний розвиток коледжу. У сфері фахової підготовки молодших спеціалістів навчальний заклад заявив про
себе не тільки на теренах Буковини,
а й на всю Україну.
За відносно короткий термін існування коледж посів провідне міс-

це серед інших відповідних навчальних закладів нашого краю.
З 2010 року викладачі коледжу ЧНУ
імені Юрія Федьковича разом зі сту-

дентами переможцями внутрішньої олімпіади беруть активну участь у всіх
олімпіадах, що проводять між студентами ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
Олімпіади проводилися між студентами з чотирьох дисциплін: "Матема"Українська мова":

2 місце – Славич Олена Дмитрівна
(керівник Верезуб Л.В.)
"Інформатика та комп’ютерна техніка":

2 місце – Борейко Дмитро Сергійович
(керівник Дерев’янчук М.Я.)
3 місце – Фрідман Денис Юрійович
(керівник Дерев’янчук М.Я.)
"Комп’ютерні технології
в бухгалтерському обліку":

1 місце – Муха Тетяна Миколаївна
(керівник Дерев’янчук М.Я.)
2 місце – Сенюк Марія Романівна
(керівник Дерев’янчук М.Я.)
"Математика":

1 місце – Слободян Олександра Олександрівна (керівник Дерев’янчук С.І.)
2 місце – Мосорюк Віталій Іванович
(керівник Михайлюк Н.М.)
тика", "Українська мова", "Інформатика"
та "Інформаційні системи та технології
в бухгалтерському обліку". Протягом
трьох років студенти коледжу ЧНУ, що
захищали честь свого навчального
закладу, ще жодного разу не повернулись з олімпіади, не посівши призове місце. Не став винятком і 2012-ий.
Цього року на рівні Чернівецької області учасники в нелегкій боротьбі посіли наступні місця:
Студентка Слободян Олександра
Олександрівна виборила почесне право
разом зі своїм керівником Дерев’ян
чук Світланою Іванівною представляти Чернівецьку область на IV Всеукраїнській олімпіаді з математики, серед
студентів 1-го курсу ВНЗ І-ІІ рівня акре-

дитації, що відбулася на базі Київського
фінансово-економічного коледжу національного університету державної
податкової служби України.
І цього року, беручи участь у конкурсі такого високого рівня, коледж
ЧНУ імені Юрія Федьковича ще раз
довів, що він є одним із найкращих,
посівши почесне перше місце. Загалом за три роки участі в олімпіадах
наші студенти впевнено перемагають
своїх колег з інших коледжів Чернівецької області, виборюючи перші місця, і ще раз, на рівні України, підтверджують свої знання у Всеукраїнській
олімпіаді з дисципліни "Математика":
2010 рік – 1 місце Мельник Василь.
2011 рік – 3 місце Чайка Микита.
2012 рік – 1 місце Слободян Олександра.
Беручи до уваги зазначені успіхи,
можна із впевненістю сказати, що коледж ЧНУ імені Юрія Федьковича є
одним із найкращих коледжів Чернівецької області згідно із зайнятими
призовими місцями на рівні області
з усіх конкурсних дисциплін загалом

та найкращим в Україні з підготовки
студентів з дисципліни "Математика", адже жоден інший ВНЗ І-ІІ рівня
акредитації не може похвалитися та-
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кими здобутками. Не можна не сказати, що в 2011 році оргкомітет
Всеукраїнської олімпіади з математики,
відзначивши вагомі успіхи коледжу та
його директора зокрема, одностайним
голосуванням увів О.В. Собчука до
складу оргкомітету.
Цікаво почути думки з уст наших
переможців, які повернулися з м. Ірпінь
Київської області, де відбулася Всеукраїнська олімпіада з математики.
Л.В. Скажіть, Олександро, чи був
присутній момент хвилювання чи Ви
виявилися холоднокровними і впевненими у своїх знаннях?

Фото з архіву автора

Перше місце на IV Всеукраїнській олімпіаді з математики
серед студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації здобув
коледж ЧНУ імені Юрія Федьковича

регіонів, вже тоді зрозуміла, що все буде
дуже й дуже не просто. Адже учасники разом зі своїми керівниками готувались до олімпіади відповідально.
Л.В. Але вірили в свою перемогу?
Олександара: Дуже хотілося перемогти в конкурсі такого рівня, але я розуміла, що й інші конкурсанти мають
таке ж бажання, тому доводилось багато працювати зі своїм викладачем
Дерев’янчук С.І., розв’язуючи різні
математичні задачі олімпіадного характеру. Ну і, звісно, без віри в перемогу немає сенсу брати участь у таких конкурсах.
Л.В. Світлано Іванівно, скажіть, будь
ласка, а ви були впевнені в перемозі
своєї підопічної?

Олександра: Звичайно, спочатку
дуже хвилювалась, та й не могло бути
інакше, адже не хвилюється тільки та
людина, яка нічого не знає, або знає
все, а вивчити всю математику практично неможливо. Тому момент хвилювання на початковому етапі був,
потім я вже призвичаїлась.
Л.В. Ця перемога була легкою чи
далася важко?
Олександра: Нелегкою, це стовідсотково. Я в змаганнях такого рівня брала
участь уперше і, приїхавши туди та познайомившись з учасниками з інших
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С.І. Виділити щось одне, мені здається, не можна. Це, звичайно, талановиті студенти, важка і тривала праця
учасника й керівника, всебічна підтримка керівництва коледжу і, ясна річ,
університету. Скажімо, торік ми були
господарями Всеукраїнської олімпіади, і якби не підтримка керівництва
університету, то коледж самотужки не
зміг би гідно прийняти учасників зі
всієї України. Вся організація і кон
троль – на нашому директорові. Тому у
цій великій справі кожен має свою
відведену роль, яку виконував з гідністю і, загалом, як бачимо, отримує
високі результати.
Л.В. Як на ваш погляд, це ви такі
сильні, чи ваші суперники слабкі?

Фото з архіву автора

Квітень – травень 2012

24

С.І. Я була переконана, що ми маємо посісти хоч якесь призове місце,
але гарантовано сказати, що ми ще
раз переможемо, я не могла. І ці сумніви не тому, що сумнівалася в знаннях Олександри, а, в першу чергу,
через відсутність досвіду студентки у
змаганнях на такому рівні. Але все склалось просто чудово, і ми знову продемонстрували найвищий результат.
Л.В. На вашу думку, що є основ
ним чинником неодноразової перемоги студентів коледжу на Всеукраїнській олімпіаді з математики?

С.І. Я можу точно підтвердити, що
рівень учасників за останні роки значно виріс. І відрив між призерами часто в межах одного бала, тому сказати,
що інші учасники були слабкі – не
можна. Просто ми трішечки кращі.
Л.В. Що ж, хочеться тільки подякувати нашим переможцям і побажати й надалі ще не раз доводити, що
наш ВНЗ є одним з найкращих.

Коледж є структурним підрозділом
університету без статусу юридичної
особи, що надає освітні послуги, по
в’язані з одержанням вищої освіти на
рівні кваліфікаційних вимог до молодшого
спеціаліста з одночасним наданням
повної загальної середньої освіти.
Коледж готує студентів з наступних спеціальностей: "Прикладна математика", "Комп’ютерні системи
та мережі", "Бухгалтерський облік",
"Фінанси та кредит", "Економіка підприємства" та у відділенні коледжу у
м. Новодністровськ "Прикладна екологія". Тому побажаємо йому подальшого процвітання, розумних і талановитих студентів, щоб вони й надалі
прославляли нашу Alma Mater.
Людмила ВЕРЕЗУБ,
викладач філологічних дисциплін
коледжу ЧНУ ім. Ю.Федьковича
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Фото Романа Пазюка
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Нащадок Шевченкових коліївщан
здобував вищу освіту в ЧДУ
А все через фірмову обкладинку журналу "Україна", точніше, унікальний
витвір чеського архітектора Йозефа Главки.

П

обачити смілянського гайдамаку у енному коліні на буковинській землі? Чому б і ні!
Астрономічний вислід в історичному сенсі – само собою зрозуміло –
доволі таки цікавий. Співрозмовник,
з котрим уперше зустрівся сім років
тому, зауважив: земля крутиться. Натяк
прозорий, як світанкова роса. Мовляв,
бачите, куди мене, нащадка коліївщан, занесло. Аж до зеленої закутини Буковинського краю.
Тільки нині доточую і власне бачення. Як свого часу, і дідуся Тараса
Шевченка – Івана Бойка – на ту ж
Черкащину із нашої Західної України.
Того сивого-пресивого дідуся-мудреця,
котрий не раз оповідав Тарасові про
події, які означені в історії як Коліївське повстання 1768 року. Оскільки
старійшина роду прожив 103 роки, то
таких чи подібних пригод-історій малий наслухався досхочу.
...Який інформаційний привід був
їхати на Буковину? Спершу хотілося до
Ужгорода. До університету. На істфак.
Та до рук, а точніше, на очі потрапила
обкладинка журналу "Україна" із шедевральним видом Чернівецького державного університету. Фотопогляд – із
висоти пташиного польоту. І наш герой –
Василь Гордійович Аністратенко – у
Чернівцях. Де Сміла, а де Чернівці? Він
із села Залевки, що од Сміли на відстані першого етапу обрію – 5 кілометрів.
Як і тоді, 7 літ тому, уже чернівецький "гайдамака" згадує історію роду:
– Нас у селі називали гайдамаченками. Я дослідив свій рід. Якщо
повертатися в минуле, треба згадати
усіх представників Аністратенків у поколіннях. Отже, Василь, Гордій, Влас,
Павло, Савка, Кирило, і, здається,
Саватій. Кирило брав участь у Коліївському повстанні селян, про яке писав Тарас Шевченко.
7 років не було вдома славного
гайдамаки. Після того, як Катерина ІІ
знищила Запорізьку Січ 1775 року, ті,
що залишилися живими, вирушили
хто куди: одні за Дунай, інші у Краснодарський край.
Нащадок коліївщан ділиться враженнями:
– У Залевках наш рід славився
бунтарською вдачею. Дід Олас тривалий час головував у селі. Сельчани
обрали його за справедливість.

Батько Гордій мав феноменальну
пам’ять. Тому син й вступив на вечірнє відділення історичного факультету
ЧДУ. За непокірність Гордія запроторили на шахти Донбасу. У передвоєнні
роки. Під час німецької окупації, коли
сільський староста побив підлітка на
сході громади, батько так потряс озвірілого лакузу, що й ґудзиків не залишилося. Якесь фантастичне диво врятувало главу сім’ї, у якій троє діток, од
фашистської шибениці. Адже це не
просто непокора, а виклик "фріцам".
На фронті, уже у своїх, тато за подібний випад проти жорстокості начальства, потрапив до штрафної роти
саперів, звідки живими не повертаються. Але, "скупивши вину кров’ю",
воював до переможного дня.
Глибока історія роду. Вона – вказівник для його долі. Пращур Кирило –
хто зна? – може теж святив ножі у недалекій Медведівці, що належала до
Чигиринського району. Може… Не раз
думав про це. Уявляв благородний
метал, що селянство використовувало його у боях за нове життя усієї
України, усієї нації.
Ось так, за такими роздумами, і зустрівся у пору іспитів у серпні 1965-го,
віч-на-віч з Богданом Мельничуком,
неперевершеним знавцем української
літератури.
"Ви з Черкащини?" – одразу встановив "діагноз" екзаменатор після того,
як почув абітурієнта. Зав’язалася розмова про Шевченків край.
Молоденька викладачка у світложовтому платті звернула увагу на
деякі русизми "коліївщанина", проте
Богдан Іванович додав: "А це вже ваша
парафія".
Колишній абітурієнт нині зізнався,
що став на коліно перед викладачкою. На жаль, не пригадає прізвища.
Може, Богдан Іванович допоможе…
Викладачі тих років? Декани Григорій Габ, Микола Ліщенко. А далі – Павло
Михайлина, Кіра Мусієнко, Марта Шелудько, Олександр Пастух. З молодих – Юрій Макар, Андрій Волощук.
Із однокурсників – Андрій Щербань, Віталій Дорошенко, Іван Заворотнюк, Станіслав Погайчук, Павло
Уричев та інші.
Земля крутиться… Цими днями
домовилися про зустріч на подвір’ї
університету. Літо 1965-го і весна
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юридичного. І теж – Чернівецького
університету.
Василь Гордійович підготував двох
пасічників і молодшого сина. На пасіці
із двома синами посадили яблуневий
сад, алею з лип і верб.
Аністратенко-старший експериментує. Досвідом роботи ділиться з колегами, з котрими зустрічається досить зчаста. Зокрема, на професійне
свято. Майже щономера друкується
у галузевому журналі "Український пасічник". Неабиякий резонанс мали такі
статті: "Дві фази бджолиної сім’ї протягом репродуктивного періоду і їх зміст",
"Мотивація написання дописів та її значення в інформаційному озброєнні бджолярів" і "Не торгуйте честю України".

“УВ”

У січні ц.р. відбулися Установчі збори
громадської організації краю. Створено
"Вільне товариство бджолярів Буковини".
…Цвітоносить весна. На тлі небес і
білоквіття – золоті пунктири бджіл. А він,
надиханий дихом Залевків, ніяк не
може вирватися із орбіти заклопоти,
хоча й давненько на пенсії, до своєї
першої мрії – Закарпаття.
Нехай. З історичного боку не пощастило. Хіба не може відвідати Ужгород
як пасічник, а заодно і подивитися у
глиб історії цього краю?
Смілянин мружить очі і відповідає:
"Колеги усім, що стосується пасіки,
надсилають поштою…"
Дивно. Історик, який знає всі нюанси
улюбленої справи (таки ж історик), не

ПОДІЇ

Незабутня зустріч

2012-го. Майже 47 літ. А в їх колі –
його турботи, що та доленька сіє і сіє
на буковинській землі. Після університету – вихователь інтернату № 4 у
Садгорі. Згодом – тут же – директор.
Після цього життєві дороги приводять
до школи №31. Директор. 1988 року –
делегат Першого всесоюзного з’їзду
працівників народної освіти. Бачив і
слухав Горбачова.
У 90-х захопився аматорським пасічникуванням. Уроки здобув у дитинстві.
Сусід мав 6-8 вуликів на українську
рамку. Малий не міг не захопитися
цією красою – золотокрилими. Особливо, коли бджоли віднайшли "свою
дорогу" на руці пасічника.
У селі було лишень три пасіки, хоча
Залевки у суцільних лісах.
12-річний Аністратенко "здобувся"
на лісовий рій. У дуплі осики помітив
медоносів. Попросив того ж дядька
Романа поквапитися до "золотої жили".
8 годин "провозився" він, але вигнати
матку з дупла не пощастило. У незбагненний спосіб усе-таки вибрали щільники і "надавили" повнісіньке відро меду,
якого мали досхочу до і після такого
вже не куштував.
Запам’яталося, бо майже весь день
у стайні ревла голодна худоба. Але візит сусіда до батьків порятував ситуацію. Чесний чоловік нагодився увечері
і віддав Василькову долю батькам – і
на цьому все завершилося.
У дитинстві сам виготовив вулики,
рамки. Це знадобилося на старості.
Його сімейна пасіка зимує у Чернівцях,
а щовесни – аж до глибокої осені –
вивозить її на заставнівські терени.
До речі, звідки родом його доля –
дружина Калина.
Мають двох синів: Олександа і Сергія. Перший закінчив економічний факультет ЧНУ імені Юрія Федьковича,
а другий – четвертокурсник-заочник
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Уже традиційним є те, що найцікавіші та найнесподіваніші творчі зустрічі відбуваються навесні.
Знаним майстрам це приносить щедрий обмін культурним досвідом, молодим і творчим початківцям
такі весняні зустрічі дають поштовх до власної діяльності, власного самовдосконалення. Саме таким
подарунком для філологів Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича стала зустріч
з визначним літературознавцем, головою Міжнародної асоціації франкознавців, професором Львівського
університету Михайлом Івановичем Гнатюком. Учений презентував зібрані та упорядковані ним "Спогади про Івана Франка", чим доповнив вітчизняну та
світову франкіану і помітно збагатив її.

Я

к слушно зазначив декан філологічного факультету Б. Бунчук, осібне місце серед франкознавчої
літератури займають спогади. А тому віднайдення і впорядкування нових мемуарів про таких, здавалося б, досконало вивчених майстрів слова, як Іван Франко, є направду
неоціненною справою. Як зізнається сам дослідник, його праця, особливо франкознавча, приносить йому щире задоволення. Мудрий професор не тільки сам досліджує глибини цієї непростої тематики, а й заохочує своїх молодших колег – як педагог він робить все для того, щоби молоді дослідники вивчали Івана Франка детально і вдумливо.
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вміє послухати Епікура: "Погано жити
в путах необхідності, але жити в цій
необхідності немає жодної необхідності".
Тим паче, Закарпаття майже поруч. Од себе додам, що усі видності –
з цілковитості.
А утім, усе закономірно. Бо у прекрасних людей, за Плутархом, навіть
осінь прекрасна. Золота осінь Василя
Аністратенка, що з роду коліївщан.
І як же він прибився у зеленобукові
краї!
Проте хто зна. Може, це тільки начерки-пунктири бджіл, які клечають
собою його сиву голову, і вона схожа
на яскравий німб.
Василь ДЖУРАН

Виняткової цінності книга, яка мала би стати настільною для кожного свідомого філолога-україніста, зараз
може вважатися бібліографічною рідкістю, хоча вона щойно з друку. Невеликий наклад – 750 примірників – зробив
її майже недоступною для справжніх бібліофілів. А тому,
безсумнівно, є потреба в перевиданні.
Книга відрізняється змістовою і хронологічною стрункістю, спогади ретельно впорядковані. Представлена в
книзі і Буковина – спогади про Івана Франка Степана
Смаль-Стоцького (віднайшов і вперше опублікував ці спогади в газеті "Молодий буковинець" професор Б. Мельничук), Василя Сімовича, Івана Василашка.
Зустріч філологів з М. Гнатюком запам’ятається – в цьому сумніву немає. Запам’ятається вона творчим полілогом
між М. Гнатюком, Б. Бунчуком. В. Антофійчуком, Б. Мельничуком, С. Кирилюк, Л. Ткач, М. Зушманом, і в полілозі
цьому викристалізовувалася єдина думка – нам треба вивчати українське, детально аналізувати те, що вже зроб
лено, і аж тоді вимальовувати власні шляхи суспільного і
культурологічного руху.
Запам’ятається ця зустріч і захопленим магістрам філології, які того ж дня захистили власні наукові дослідження і
багато хто з них подумав, що на цьому їх науково-дослідницька робота завершена. І саме ця зустріч, яка відбулася
одразу після захисту магістерських робіт, продемонструвала їм, що українська філологія – то направду глибина, і
при бажанні для себе можна відкривати її заново. Після такої фахової і водночас відвертої розмови виник стимул далі
йти шляхом науковця-дослідника, далі відкривати.
Завершилася мистецька імпреза також нетрадиційно –
інтерпретацією Франкового "Сойчиного крила" у виконанні Іванни Стеф’юк.
Наш кор.

СПОРТ

Універсальні футболісти “Університету” уже вкотре потішили
головною перемогою як ЧНУ, так і весь Буковинський край
Фінал студентської ліги ХІ чемпіонату України знову виграли футболісти команди "Університет" ЧНУ імені Юрія Федьковича.

Н

аша збірна, яку очолює Микола Осадець, з-поміж ВНЗ
ІІІ-IV рівнів акредитації здолали опір
господарів – ФК "Тернопіль-Педуніверситет", тобто колектив Тернопільського національного педагогічного
університету ім. В. Гнатюка. "Рідні стіни"
їм не допомогли у двобої із сусідамибуковинцями, хоча шальки терезів
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зафіксували рівновагу за вельми наелектризованої ситуації, коли своєрідне дербі (сусіди ж бо!) дає змогу
розцінювати поєдинок як такий, що
глибоко проаналізований заздалегідь,
оскільки два клуби знають один про
одного значно більше, ніж про себе.
Свисток арбітра за рахунку 2:2 означав, що господарям і гостям усе-таки

доведеться випробовувати міць нервів у серії післяматчевих пенальті.
Спортивне щастя усміхнулося буковинцям, які виконували одинадцятиметрові за класичним правилом – 7:6.
До футбольної скарбниці нагород
долучився вагомий доважок зі вмістом золота і змістом універсальної
гри мільйонів.
Р.S. У наступному числі йтиметься про
відрядження кореспондента до команди.
Василь ДЖУРАН
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ЖУРНАЛІСТСЬКЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

Історія про замученого туриста
та інформаційну брошуру
У серпні минулого року Резиденція православних митрополитів
Буковини і Далмації була включена до списку Світової спадщини
ЮНЕСКО. Це стало результатом кропіткої роботи цілої бригади фахівців протягом останніх семи років. І от, коли нарешті ЮНЕСКО визнало історичну цінність Резиденції, всі зітхнули з полегшенням, а
далі... І, ніби все так добре, – дах перекривають, факультет іноземних
мов переселяють, а про туристів забули. На жаль, ніхто не думає про
поліпшення рівня обслуговування, чи хоча б найменшого його наближення
до європейського.

Н

ещодавно, дорогою на навчання, стала свідком прикрої ситуації – турист і охоронець
голосно сперечались під стінами шостого корпусу Чернівецького національного університету, який у стінах Резиденції. Хлопець намагався пояснити
щось англійською мовою, натомість
співробітник університету твердо йому
заперечував українською. Спочатку я
пройшла повз, та поки дійшла до входу на факультет, мені стало настільки
шкода бідного туриста (який от-от міг
отримати нервовий зрив), що вирішила повернутись й допомогти перекласти. Одразу скажу – моя англійська бажає бути кращою, та суть
конфлікту зрозуміла одразу. Хлопець
просто хотів сфотографувати будівлю університету, а охоронець вимагав найняти екскурсовода (за словами охоронця, тільки тоді можна отримати дозвіл на зйомку). Турист пояснив, що він подолав таку величезну
відстань, що готовий заплатити вже
будь-яку ціну, аби сфотографувати
резиденцію. Він шукав шлях, яким
можна було обійти центральний корпус з іншого боку. Охоронець розповів, що якщо турист хоче потрапити
на територію, потрібно заплатити 10 гривень у відділенні ПриватБанку, яке
знаходиться в центральному корпусі,
а отриману квитанцію принести назад охоронцеві.
Здивуванню хлопця не було меж.
Спочатку йому було важко усвідомити, що в навчальному закладі є банк.
Він довго розпитував – це велике відділення чи лише офіс? Чи просто
окремий кабінет? А потім запитав:
"Чому я не можу просто заплатити
охоронцеві? Чому немає жодного попередження про сплату екскурсійного збору?" І останнє запитання, яке
змусило задуматись і мене: "Чому на
території університету немає жодного вказівника англійською мовою?"
І справді – чому? Може, не треба переселяти "іняз"? Тоді хоч хтось зможе

розповісти туристам, як їм потрапити
до резиденції. Адже виходить, що дістатись до університету з будь-якої
точки світу набагато легше, аніж
стоячи під його воротами, потрапити
всередину.
З таким обслуговуванням враження від відвідин резиденції (та й Чернівців загалом) будуть зіпсовані.
Аби з’ясувати, чи є такі випадки
поодинокими, я вирішила перевірити
це на практиці. У операції під прикриттям моїми "співучасниками" погодилися стати моя знайома Олександра
Самохіна, яка зараз навчається на
економічному факультеті ЧНУ, і досконало знає англійську мову, та фотограф Володимир Гуцул. Під виглядом іноземного туриста Олександра
спробувала побачити всі недоліки туризму на території університету "зсередини". Спорядивши Олександру фотокамерою, ми провели її до воріт
Резиденції і залишились чекати у
сквері через дорогу. Повернувшись,
Саша розповіла, що з проблемою зіткнулась одразу ж при вході, – охоронець зупинив її, але ніяк не міг пояснити, що саме він хоче від дівчини.
Хвилин через 15 підійшов екскурсовод, який і розповів Саші про екскурсії та ціни. Разом із чотирма хлопцями
з Далекого Сходу вона замовила екскурсію, і вже через 40 хвилин була у
сквері.
Отож найбільшою перепоною для
туристів є охоронці при вході, які зовсім не володіють іноземними мовами. Я розпитала у охоронців про
схему їхніх дій у тому разі, коли на
територію університету заходить іноземець. Ось що мені розповів охоронець Теодор Кішан: "Я повинен його
[туриста] затримати (це ж цікаво, як,
наручниками?! – прим. автора) і одразу дзвоню до Анжели (екскурсовода –
прим. автора). У мене ось і телефон є.
А потім передаю слухавку туристу, і
Анжела вже їм розказує, що треба робити". За словами пана Кішана, це

займає від трьох до п’яти хвилин.
Проте Олександрі довелось чекати чи
не 15 хвилин, і слухавки їй ніхто не давав.
Аби уникнути таких ситуацій, у нас
з Олександрою виникла ідея розробити інформаційний лист для туристів різними (бодай основними) мовами, який охоронці зможуть надавати
іноземцям при вході. З такою ідеєю я
вирішила піти до Міжнародного відділу
ЧНУ ім. Федьковича.
Щоб зібрати всю необхідну інформацію для листа, я звернулась до екскурсовода Анжели Боти. Пані Анжела
розповіла, що іноземних туристів, які
звертаються до екскурсоводів, обмаль. Переважно, про екскурсії домовляються заздалегідь, приїжджають групами. Найбільше, звичайно,
українців. Поодинокі іншомовні туристи, за словами екскурсовода, –
рідкість. Проте за 2 години очікування
на зустріч з Анжелою біля університетських воріт я помітила аж трьох
іноземців-туристів, які завітали оглянути Резиденцію (зазначу, що тоді
була середа, середина тижня, а тому
можна припустити, що у вихідні туристів може бути більше).
Також пані Анжела розповіла, що
цієї зими серед туристів було затишшя, – не зважаючи на те, що Резиденція внесена до списку Світової спадщини
ЮНЕСКО, сильного потоку іноземців
не відчутно. Потім гід люб’язно надала інформацію про екскурсії, які пропонують туристам, ціни, тривалість,
мови, якими проводяться екскурсії.
Разом із Олександрою Самохіною
та головою Українсько-німецького культурного товариства м. Чернівців, викладачем ЧНУ Оксаною Матійчук я розробила інформаційний лист для туристів
російською, англійською та німецькою мовами. З таким листом звернулась до проректора ЧНУ Тамари Марусик.
Тамарі Володимирівні одразу сподобалась наша ідея. Після детального вивчення наданого мною листа,
вона запропонувала мені розробити
кольорову брошуру чотирма мовами
з фотографіями.
Наразі разом із студенткою ЧНУ
Аліною Агопшук готуємо макет брошури, яку невдовзі роздаватимуть туристам при вході.
Вся ця історія – яскрава ілюстрація того, що навіть звичайний студент
може зробити великий внесок у розвиток і процвітання нашого міста. Не
бійтесь проявляти ініціативу, адже
дорогою до ректорату я теж не була
впевнена в успіхові нашого задуму, а
в результаті вийшло!
Діонісія Кернична
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Здоровому все здорово!
Здоров’я – це один з основних показників економічного, соціально-політичного,
культурного розвитку суспільства. Ідеї збереження здоров’я кожного
громадянина певною мірою привертали увагу суспільства у різні періоди
його розвитку. На сучасному етапі проблема фізичного і духовного розвитку молоді, її становлення як соціальної особистості, готової до
активної участі у суспільному житті, постає гостро актуальною. Тому
формування цінності здоров’я на всіх рівнях є важливим завданням не
тільки для громадян, але й для держави в цілому. Виконання цього завдання передбачає переосмислення принципів здорового способу життя
людей відповідними державними особами та педагогічною наукою.

У

сучасному інформаційно насиченому суспільстві з’явля
ється все більше знань про те, як запобігти хворобам та продовжити людське життя. Ці знання за змістом мають
різний характер: медично-професійний,
науково-технічний, суспільно-політичний, загально-пізнавальний, навчальноосвітній тощо. Якщо медицина (заклади охорони здоров’я) пріоритетом своєї
діяльності ставить порятунок люд-

Сучасні наукові дослідження доводять, що здоров’я людини є складним
феноменом, що становить індивідуальну та суспільну цінність. Водночас,
зазначає Н. Поліщук, "здоров’я – явище системного характеру, динамічне,
що постійно взаємодіє з довкіллям,
яке, в свою чергу, постійно змінюється".
Його також можна розглядати як філософську, соціальну, біологічну, медичну,
психологічну, педагогічну категорії.

ського життя та лікування людини, то
інші інституції – сім’я, школа, церква,
суспільство, держава – зусилля зосереджують на вихованні здорового способу життя, створення належних соціально-економічних, правових умов
для якісного життя особистості.

Тому й проблеми здоров’я людини
на сьогодні є предметом дослідження
не тільки медиків (Г. Апанасенко, Т. Бойченко, І. Муравов, В. Петленко), але й
соціологів (Д. Венедиктов, О. Яременко), психологів (В. Леві, А. Маслоу),
педагогів (В. Горащук, С. Кириленко,

Фото з архіву автора
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"Формули" влучних висловів
Як би не закликали до збереження здоров’я, до здорового способу
життя, іноді влучний короткий вислів – більш ємний, ніж наукове визначення. Коли не вистачає слів, можливо, доречним буде використання
оригінальних, перевірених століттями, коротких, але глибоких за змістом приказок і прислів’їв, цих своєрідних "формул" здоров’я.
Без здоров’я нема щастя.
Без здоров’я ніщо людині не миле.
Бувай здорова, як риба, гожа, як вода,
весела, як весна, робоча, як бджола,
багата, як земля свята!
Було б здоров’я, а все інше наживем.
Вартість здоров’я знає лише той, хто
його втратив.

“УВ” № 4 (1737)

Весела думка – половина здоров’я.
Веселий сміх – здоров’я.
Дай, Боже, здорово сходити, а на
друге заробити!
Держи голову в холоді, а живіт в голоді – будеш здоровий.
Держи голову в холоді, ноги в теплі, проживеш довгий вік на землі.

В. Оржеховська, П. Шевченко), філософів (В. Климова, В. Скумін, Є. Спірін) тощо. Вони пропонують різні моделі здоров’я людини.
Найбільш поширеними серед них
є біомедична модель здоров’я (Ф. Капра) та голістична (цілісна) модель
здоров’я (Л. Берталанфі, Ж. Бішоп).
Біомедична модель здоров’я лежить
в основі сучасної медицини і полягає
у концепції лікування організму людини, зокрема різних його частин, в той
час як голістична у тому, що причини
хвороби людського організму пов’язані
не тільки із дизфункцією його окремих
органів, але й умовами проживання
людини, його середовищем, тому лікування має бути всеохопним.
Освіта, компетентність і здоровий
спосіб життя у XXI столітті домінують
серед найважливіших факторів створення безпечного життя кожної людини.
Завданням сучасної вищої школи є
формування компетентної особистості, яка володіє не тільки знаннями, високими моральними якостями та є
професіоналом, а й уміє адекватно
діяти у відповідних професійних ситуаціях, беручи на себе відповідальність за свою діяльність.
Сучасні умови соціальної, екологічної та радіаційної обстановки все
частіше висувають на перший план
проблему формування здоров’язбере
жувальної компетентності фахівців як
передумову й запоруку здорового
способу життя. Тому якісна професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання – це не тільки їх
висока компетентність у галузі розв’я
зання професійних проблем, але й
готовність до діяльності зі збереження і зміцнення здоров’я громадян.
Всі вищевказані особливості є актуальними, тому основне завдання
колективу факультету фізичної культури та здоров’я людини – це формування у майбутніх фахівців з фізичного
виховання високої професійної підготовки та готовності до здоров’я
збережувальної діяльності.
Тетяна ТЕМЕРІВСЬКА
доцент кафедри здоров’я, рекреації
та фітнесу факультету фізичної
культури та здоров’я людини
Добра жінка і здоров’я – то найбільший скарб.
Добре здоровому вчити хворого.
Добрі зуби й камінь їстимуть.
Здоровий хворого не розуміє.
Здоровому все здорово.
Здоровому все на здоров’я йде.
Здоровому пироги не вадять.
Здоров’я більше варте, як багатство.
Здоров’я – всьому голова.
Здоров’я – найдорожчий скарб.
Як хочеш здоров’я мати, мусиш рано
вставати, а звечора рано лягати.
Лідія ДОЦЮК доцент кафедри
здоров’я людини, рекреації та фітнесу
факультету фізичної культури
та здоров’я людини

Квітень – травень 2012

30
“УВ”

Фото Євгенія Вишиваного

СПОРТ

аме так можна поєднати дві площини, на яких дивовижно творилося єдине мистецьке ціле, що, здається, органічно перепліталося, як, може,

Церемонія закриття відбулася 15 травня, після
фінальних ігор із футболу, волейболу й баскетболу. Загалом упродовж 8-ми місяців студенти пробували свої
сили у 14-ти видах спорту. За Кубок змагалися усі факультети, крім фізичної культури та здоров’я людини.
За словами в.о. декана факультету фізичної культури та
здоров’я людини Ярослава Зорія, це збільшило шанси
інших факультетів у боротьбі за призові місця.

перше в історії університету спортивного Олімпу
дісталися юристи. Вони посіли почесну третю
сходинку змагань. "Бронза" вдруге – в економістів. Найспортивнішими восьмий рік поспіль визнали студентів факультету історії, політології та міжнародних відносин. Ведучий дійства Леонід Фоменко, старший викладач кафедри
фізичного виховання для природничих факультетів, порівняв цю
непереможну команду з легендарним ФК "Барселона".
На святі традиційно відзначили кращих спортсменів
університету. Нагороджували представники факультету
фізичної культури та здоров’я людини, декани й заступники деканів факультетів.
Учасників дійства привітали гімнастки під керівництвом
викладача кафедри фізичного виховання для гуманітар-

них факультетів Анни Купчанко, переможниці загальноуніверситетського конкурсу "Феєрія краси, грації і спорту – 2011"
із географічного факультету (керівник – викладач кафедри фізичного виховання для природничих факультетів
Світлана Первухіна), студент ІТФ, знаний в Україні бітбоксер Іван Колодій.
Світлана ТЕЛЕШМАН

Шахи
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(жінки)
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Факультет історії,
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1/16

6/9
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5/10

1/16

4/11

2/14

8/7
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3/12

6/9

3/12

7/8
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150
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Економічний факультет

2/14

7/8

14/1

9/6

6/9

7/8

4/11

2/14

5/10

7/8

1/16

2/14
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8/7

135

2
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Факультет педагогіки,
психології
та соціальної роботи

11/4

4/11

10/5

12/3

12/3

-

14/1

-

14/1

13/2

14/1

13/2

8/7

7/8

48

14
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Географічний факультет

4/11

8/7

12/3

-

5/10

1/16

7/8

7/8

11/4

1/16

11/4

6/9

2/14

3/12

119
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факультет

14/1

5/10

6/9

4/11

2/14

6/9
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Фізичний факультет

3/12

9/6

4/11

1/16

11/4

10/5

3/12

4/11

1/16

8/7

4/11

5/10

13/2

11/4

121

5

7

Юридичний факультет

13/2

5/10

3/12

2/14

2/14

3/12

8/7

9/6

7/8

2/14

3/12

8/7

5/10

5/10

130

3

8

Факультет прикладної
математики

7/8

10/5

11/4

4/11

9/6

6/9

13/2

5/10

8/7

9/6

7/8

9/6

9/6

1/16

98

9

9

Хімічний факультет

8/7

13/2

2/14

3/12

-

10/5

1/16

6/9

9/6

6/9

5/10

11/4

10/5

9/6

103

8
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Філологічний факультет

6/9

2/14

7/8

8/7

13/2

-

9/6

-

12/3

5/10

10/5

11/4

3/12

6/9

89

10

11/4

6/9

7/8

3/12

5/10

10/5

1/16

3/12

11/4

2/14

1/16

6/9

12/3

125

4

3/12

13/2

11/4

10/5

-

11/4

12/3

13/2

4/11

13/2

4/11

4/11

-

70

13

1/16

9/6

13/2

8/7

9/6

12/3

10/5

4/11

14/1

9/6

7/8

-

-

72

11

12/3

8/7

10/5

7/8

8/7

5/10

11/4

10/5

12/3

8/7

13/2

11/4

10/5

71

12

14

Факультет біології,
екології та біотехнології

9/6

іще ніколи. Принаймні, за нашої пам’яті.
Мистецькою інтригою наших днів видався концерт вокальної музики під символічною назвою "Крізь віки" (прем’єра

циклу віршів Дмитра Павличка, Шевченківського лауреата, Героя України,
а також соліста обласної філармонії,
заслуженого артиста України Івана Дерди). Концертмейстер – доцент кафедри музики Вадим Лісовий.
Свято української душі відбулося
27 травня в обласній філармонії.
(Детальніше – у наступному номері "УВ")

Вітаємо ювілярів!

У

Інженерно-технічний
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12 Факультет іноземних мов 12/3
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Завершилася 63-тя Спартакіада ЧНУ
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Високе бачиться на відстані і на сцені

Змагання – позаду,
наразі – медалі
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А також чарівних жінок:
Бурчинську Ніну Аркадіївну
Верешко Марію Романівну
Із 70-річчям:
Галицьку Людмилу Григорівну
Дарійчук Марію Іванівну
Підкаменя Леоніда Йосиповича
Запальську Віру Іванівну
Сахновського Євгена Васильовича
Кібак Марію Степанівну
Косенко
Любов Василівну
Із 60-річчям:
Леонтій Стеллу Василівну
Басарабу Івана Миколайовича
Літвіну Галину Григорівну
Бігуна Ярослава Йосиповича
Малейку Стефанію Миколаївну
Клевчука Михайла Георгійовича
Морараш Родіку Миколаївну
Холодницького Василя Федоровича
Олійник Олесю Михайлівну
Пендерецьку Ганну Григорівну
Із 50-річчям:
Петрюк Домніку Деонізіївну
Проскурняк Ольгу Петрівну
Богославця Любомира Івановича
Савосюк Наталію Паллаїдіївну
Іванчака Андрія Фрізановича
Семен Надію Савелівну
Шевчука Юрія Федоровича
Скорейко Ганну Михайлівну
Зичимо вам добра, міцного здоров’я, світлої долі,
Солоткі Сільвію Максимівну
довголіття, творчої наснаги,
Фалесу Наталію Петрівну
успіхів у житті, добробуту, щедрих здобутків
Чашкову Галину Іванівну
на славу нашої alma mater!
Яковлеву Тамару Павлівну

Загублені студентські квитки на прізвище та за номером:

Боярина І.М. РН №120018
Васійчук К.В. РН № 07784193
Вигнан Є.А. РН № 06615426
Вишницький Є.В. РН № 07312636
Гороховська К.Я. РН № 06253348
Григорійчук М.В. РН № 07392973
Гринько Д.Д. РН № 06611591
Гуцу Т.С. РН № 06029596
Дроздик Н.Я. РН № 06615186
Завадовська І.В. РН № 07766356
Загродський Я.О. РН № 08572722
Клюс О.М. РН № 06611796
Костенян І. І. РН № 07392978
Кричун В.М. РН № 080096
Кучерявий А.В. РН № 073588
Лучик О.Т. РН № 07392983

Николюк Л.В. РН № 07392988
Одовийчук І.В. РН № 08489378
Петричук С.Ю. РН № 0856495
Прісакару М.С. РН № 07393017
Псарюк М.М. РН № 08572873
Пшеничка Ю.Я. РН № 06613182
Руснак Г.М. РН № 06613183
Сасанчин Р.В. РН № 7806288
Соболєва М.В. РН № 06618135
Стефанишин Я.М. РН № 07389171
Стриковський А.А. РН № 080087
Сучеван Д.О. РН № 0893352
Тинок А.А. РН № 07784675
Тихович Д.Е. РН № 06614638
Турянська О.Б. РН № 06614672
Яворська І.Р. РН № 7642136

індивідуальні навчальні плани:

Боярина І.М. № 120018
Василенко Є.М. № 083933
Вишницький Є.В. № 070534
Зоріна В.В. № 072793

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Степан Мельничук (голова)
Володимир Антофійчук
Василь Бакай
Микола Боднарук
Борис Бунчук
Юрій Лопатинський
Тамара Марусик
Сільвія Марут
Роман Петришин
Олександр Ушенко
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Іванюк І.М. № 092912
Кауля І.Ф. № 092658
Кравченко С. А. № 092910
Кузь П.М. № 114606

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Володимир Антофійчук
ЗАСТ. ГОЛ. РЕДАКТОРА

Любов Василик

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

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

Якубівський Д.І. РН № 06614854
Ярова Я.В. РН № 06712155
Ярошенко Л. І. РН № 06611763

залікові книжки:

Андрон О.В. № 115740
Бобко Р.І. № 080302
Ватаманюк К.В. № 080281
Галата О.М. № 074987
Демчук Н.А. № 003786
Дудко С.В. № 120020
Євась О.Ю. № 091533
Кирильчук В.В. № 071246
Марунцелу А.В. № 120005
Павлюк Р.А. № 115739
Петрова І.В. № 105591

дипломи:

Басараба І.М. ЖВ-І № 072815
Тимошенко Т.В. РН № 28184296

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
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