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ЗАГУБЛЕНІ

Роман ПЕТРИШИН, проректор

Аналіз результатів зимової
екзаменаційної сесії 2010-2011 н.р.

Георгіца О.Ю. № 068078
Луцак Ю.М. № 084180
Паламарюк М.Л. № 081603

1.

Біології, екології та
біотехнології

80,4

76,4

79,9

2.

Географічний

89,5

81

71,6

3.

Економічний

77,2

75,2

76,9

4.

Інженерно-технічний

78,9

86,2

77,7

5.

Іноземних мов

79,7

86,7

80,9

6.

Історії, політології
та міжнародних відносин

80,1

81,2

80,6

7.

Комп’ютерних наук

72,6

73,7

68,7

8.

Образотворчого
та декоративно-прикладного
мистецтва

100

100

100

Із 60-річчям:

9.

Прикладної математики

79

78,7

77,4

10.

Педагогіки, психології
та соціальної роботи

86,2

87,2

88,8

Бердегу Василя Федоровича
Ковальова Володимира Івановича
Козлова Олександра Івановича

11.

Фізичний

78,7

85

79,4

12.

Фізичної культури
та здоров’я людини

78

75,8

77,6

13. Філологічний

86,3

88,4

80,8

14. Філософсько-теологічний

88,9

92,6

78,2

15. Хімічний

78,6

78,7

75,1

16. Юридичний

80,6

75,7

77,9

82,6

80,9

79,5

№
п/п

Факультет

По університету

ність – 88,5 %, якість – 36,2 %; 2010-2011 н.р.: успішність –
77,8 %, якість – 37,3 %.
Уже впродовж трьох років тримаємо на контролі ус
пішність тих першокурсників, у яких був високим (≥180 ба
лів із максимальних 200) середній бал сертифіката при
вступі. Результати зимової сесії підтвердили цей рівень.
Однак непокоїть те, що є близько 20 % студентів, у яких
середній бал за сесію нижчий за 4.
Аналіз успішності та якості знань студентів був би не
повним без зазначення кількості відмінників. За результа
тами зимової сесії в університеті навчається 1175 (10,5 %
від загальної кількості) студентів, що склали всі іспити на
"відмінно".
Динаміку кількості студентів-відмінників за результа
тами зимової сесії за останні три навчальні роки ілюструє
таблиця 3.
Нині в університеті навчається 772 студентів освітньокваліфікаційного рівня "Магістр" (денна форма). У 2009 р.
їх було 680, у 2010 р. – 783.
У таблиці 4 простежено динаміку якості знань сту
дентів ОКР "Магістр" (тих, що вчаться на "4" і "5") за три
останні роки.
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Рибій І.І. № 07307855
Терешкін І.В. № 06614751
Якобець К.В. № 07784015
Ящук О.М. № 06030162

індивідуальні навчальні плани:

20102011 н.р.

Волков М.В №070355
Гладковська С.В № 100034
Гнатчук О.С. № 983131
Дидилюк О.І. № 104664
Коваль М.Ф. № 101356
Лазарюк Н.М. № 067508
Мельникова О.О. № 071832
Попович І.В № 082257
Смоленцев А.О. № 065352
Солкан В.І. № 073167

Вишнева О.С. № 07784057
Крячко Т.А. РН № 07784200
Мельникова О.О. № 071832
Помпуш Г.С. № 07504599

20092010 н.р.

Таблиця 1

залікові книжки
на прізвище та за номером:

студентські квитки:

20082009 н.р.

Нинішнього навчального ро
ку зимова екзаменаційна сесія
в ЧНУ проходила з 29.12.10 р.
по 18.01.11 р.
У Чернівецькому універси
теті навчається 19123 студенти (це на 956 студентів мен
ше, ніж минулого року). Маємо 11249 студентів денної
форми навчання, що на 118 студентів менше, ніж торік.
З них за держзамовленням навчаються 6373 студенти, на
договірних умовах – 4876.
До складання іспитів було допущено 11139 студентів
денної форми навчання.
Успішність студентів на етапі закінчення сесії стано
вить 79,5 %, а показник якості знань – 60,3 % (% "4" і "5"
від загальної кількості оцінок) та 38,7 % (% студентів, що
склали сесію лише на "4" і "5").
Найвища успішність на таких факультетах: образотвор
чого та декоративно-прикладного мистецтва (100 %), пе
дагогіки, психології та соціальної роботи (88,8 %). Ниж
чою від загальноуніверситетського показника є успіш
ність на факультеті комп’ютерних наук (68,7 %) і геогра
фічному факультеті (71,6 %).
Порівняльний аналіз успішності студентів за результа
тами зимової сесії за три роки подає таблиця 1.
У таблиці 2 подано показники якості знань студентів
(за держзамовленням та на договірних умовах).
Безумовно, переважну частину показника якості знань
(близько 54,8 %) забезпечують студенти держзамовлен
ня, і лише 45,2 % – студенти, що навчаються на договірних
умовах.
Щодо якості знань студентів у розрізі дисциплін на
факультетах, варто звернути увагу на ті навчальні пред
мети, показник якості знань із яких значно вищий за
акредитаційні вимоги (понад 75 %). Ідеться про еконо
мічний факультет (41 дисципліна), факультет іноземних
мов (40 дисциплін) і факультет педагогіки, психології та
соціальної роботи (27 дисциплін). На факультеті фізич
ної культури і здоров’я людини є всього 2 такі дисци
пліни.
У листопаді минулого року Державна інспекція на
вчальних закладів перевірила якість знань із певних дис
циплін студентів економічного факультету:
– Менеджмент: 61 % – сесія 2009-2010 н.р., 55% –
ректорський контроль 2009-2010 н.р, 52 % – сесія 20102011 н.р., 6 % – перевірка міністерської комісії.
– Мікроекономіка: 40 % – сесія 2009-2010 н.р., 42 % –
ректорський контроль 2009-2010 н.р, 50 % – сесія 20102011 н.р., 17 % – перевірка міністерської комісії.
– Бухгалтерський облік: 80 % – сесія 2009-2010 н.р.,
83 % – ректорський контроль 2009-2010 н.р, 78 % – сесія
2010-2011 н.р., 17 % – перевірка міністерської комісії.
– Статистика: 44 % – сесія 2009-2010 н.р., 53 % – рек
торський контроль 2009-2010 н.р, 50 % – сесія 20102011 н.р., 18 % – перевірка міністерської комісії.
Ось показники успішності та якості знань цьогорічних
студентів-першокурсників і їх попередників: 2007-2008 н.р.:
успішність – 91,2 %, якість – 38,2 %; 2008-2009 н.р.: успіш
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Халус Ю.В. № 093206
Чорненький І.Б № 083580
Ящук О.М. № 072713

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

Вітаємо ювілярів!
Із 70-річчям:
Мацьопу Романа Львовича
Свербивуса Ярослава Андрійовича
Тевтуля Ярему Юрійовича
Із 65-річчям:
Поповича Михайла Михайловича

Із 50-річчям:
Орищука Сергія Васильовича
А також наших чарівних жінок:
Брідкову Мирославу Григорівну
Бузілу Інгріду Вікторівну
Григораш Ларису Іванівну
Качур Ганну Дмитрівну
Костинську Людмилу Давидівну
Польчину Світлану Михайлівну
Процюк Наталію Федорівну
Романенко Ольгу Іванівну
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З Днем народження вітаєм,
Щастя й долі Вам бажаєм,
Здоров’я, небесної благодаті,
Миру й злагоди у хаті.
Осипаються дні пелюстками,
Непомітно спливають роки,
Не сумуйте, гордіться літами,
Бо не марно прожиті вони.
Як для Вас – то прожито ще мало,
Доживіть хоч принаймні до ста,
Щоб усюди Вас щастя стрічало,
А для горя щоб час не настав.
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для Вас усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
Бажаєм Вам життя прожити
Без сліз, без горя, без біди.
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра та завжди!
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3:1 на користь досвіду
Бурхливе студентське життя напов
нене щоденною підготовкою до семі
нарів, практичних занять, відвідува
нням лекцій та іншими формами
навчального процесу. Воно також
пропонує чимало позааудиторних за
ходів. Звісно, студенти нашого уні
верситету мають можливість демон
струвати свої здібності й таланти під
час різноманітних конкурсів та фести
валів. Тим воно й цікаве сучасне сту
дентське життя, у якому вирує макси
мум неординарних подій, зустрічей
та позитивних емоцій.
На філософсько-теологічному фа
культеті дозвілля студентів організо
вують із особливою ретельністю. Там
проводиться низка заходів, у яких
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беруть участь як представники сту
дентської молоді, так і професор
сько-викладацький склад факульте
ту. Так, так, вам не здалося. Саме
професори грають з молодими філо
софами, соціологами й теологами в
інтелектуальну гру "Брейн-ринг", га
няють м’яча по полю, аби здобути фут
больну першість Кубка декана, де
монструють свої приховані таланти в
конкурсі "Студент + викладач".
Щодо спортивних протистоянь, то
нещодавно на ФТФ за сприяння
профспілки провели товариську зу
стріч із волейболу. За команду викла
дачів виступали два професори, два
доценти, два кандидати наук, один
аспірант і лаборант. Солідно, чи не

так? Мудрий досвід уже не вперше
взяв гору над молодістю (до цього ви
кладачам вдалося виграти у "Брейнринзі" з рахунком 3:0). Завершилася
гра з результатом 3:1 на користь ви
кладачів. Визначали також кращих
гравців. Ними стали студент І курсу
спеціальності "Теологія" Анатолій Во
лощук, та асистент кафедри соціоло
гії В.В. Кохан. Переможців віншували
кубком, а студентам вручили смачню
чий торт і грамоти. Тож задоволеними
залишися всі учасники.
За словами декана філософськотеологічного факультету В.О. Балуха,
багато їхніх спортивних заходів уже
стали традиційними. Як-от Кубок де
кана з футболу. У майбутньому плану
ють ще й баскетбольні змагання про
водити. Вони зроблять студентське
дозвілля цікавішим і посприяють під
триманню чудової фізичної форми
викладачів.
Наталія ПАВЛОВИЧ

ALMA MATER

Vivat аkademia! Vivant рrofessores!
Щорічно Національна академія педагогічних наук Украї
ни оголошує конкурс на заміщення вакантних посад членів
кореспондентів і дійсних членів НАПН України. 17 березня
нинішнього року відбулися загальні збори всіх членівкореспондентів і дійсних членів, на яких було обрано 17 ака
деміків і 23 членів-кореспондентів НАПН України. За рі
шенням загальних зборів від 19 листопада 2010 року
деканові філософсько-теологічного факультету професо
рові В.О. Балуху було присуджено звання члена-кореспон
дента НАПН України.
Василеві Олексійовичу запропонували подати доку
менти для обрання на посаду члена-кореспондента НАПН
України із загальної педагогіки та філософії освіти. Окрім
цього, треба було ще й пройти співбесіду в першого за
ступника президента НАПН України, рейтингову комісію і
виступити на загальних зборах відділення Академії наук.
Усього налічувалося 5 етапів. Пізніше відбулося рейтинго
ве голосування. Було 23 претенденти на 4 вакантних місця.
Окрім В.О. Балуха, дипломи членів-кореспондентів
отримали ректор Уманського державного педагогічного
університету Н.С. Побірченко, заступник Глави адміністра
ції Президента О.О. Рафальський та заступник Міністра
освіти, науки, молоді та спорту Є.М. Суліма.
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Таблиця 2
№
п/п

% студентів, що отримали за сесію тільки "4" і "5"
Факультет

Загальна к-сть
студентів

д/з, %
(від заг. к-сті)

д/у, %
(від заг. к-сті)

д/з, %
(від к-сті д/з)

д/у, %
(від к-сті д/у)

532

385 (72,4)

147 (27,6)

166 (43,1)

9 (6,1)

1.

Біології, екології та
біотехнології

2.

Географічний

1172

510 (43,5)

662 (56,5)

261 (51,2)

100 (15,1)

3.

Економічний

1567

475 (30,3)

1092 (69,7)

358 (75,4)

356 (32,6)

4.

Інженерно-технічний

453

399 (88,1)

54 (11,9)

137 (34,3)

7 (13,0)

5.

Іноземних мов

888

532 (59,9)

356 (40,1)

306 (57,5)

77 (21,6)

6.

Історії, політології
та міжнародних відносин

1092

420 (38,5)

672 (61,5)

251 (60,0)

165 (24,6)

7.

Комп’ютерних наук

599

342 (57,1)

257 (42,9)

181 (52,9)

28 (11,0)

8.

Прикладної математики

500

428 (85,6)

72 (14,4)

232 (54,2)

8 (11,1)

9.

Педагогіки, психології
та соціальної роботи

839

540 (64,4)

299 (35,6)

300 (55,6)

61 (20,4)

771

716 (92,9)

55 (7,1)

288 (40,2)

8 (14,5)

318

138 (43,4)

180 (56,6)

57 (41,3)

21 (11,7)

12. Філологічний

824

643 (78,0)

181 (22,0)

319 (49,6)

18 (10,0)

13. Філософсько-теологічний

220

172 (78,2)

48 (21,8)

86 (50,0)

6 (12,5)

14. Хімічний

257

230 (89,5)

27 (10,5)

105 (45,7)

2 (7,1)

15. Юридичний

1063

179 (16,8)

884 (83,2)

102 (57,0)

267 (30,2)

11139

6109 (54,8)

5030 (45,2)

3149 (51,5)

1133 (22,5)

10. Фізичний
11.

Фізичної культури
та здоров’я людини
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Таблиця 3
№
п/п

До цієї нагороди професор В. Балух прийшов із чима
лим науковим ужинком: 2 монографії, 9 підручників із гри
фом МОНУ, які були відзначені багатьма нагородами
("Краща книжка 2009 року", "Кращий видавничий проект
2010 р.", "Краще навчальне видання із соціально-гумані
тарних наук" – у конкурсі "Університетська книга – 2010"),
ціла серія наукових статей.
Наталія ПАВЛОВИЧ

Чепель О.Д. Конституційно-правовий статус та професіоналізація
діяльності депутатів парламенту на сучасному етапі (порівняльно-правове
дослідження): Монографія. – Чернівці: Рута, 2010. – 256 с.
Монографія на основі досягнень науки конституційного права, аналізу широкого кола
нормативно-правових актів і відповідної практики державного будівництва містить порівняльноправове дослідження проблем статусу та професіоналізації діяльності депутатів парламенту
в контексті державотворчих процесів як України, так і інших країн. Зокрема, досліджуються
історико-правові аспекти розвитку парламентаризму, юридична природа депутатського мандата
та особливості становлення вітчизняної моделі парламентського мандата, сучасні проблеми
представництва. Розглядаються також професійні вимоги до члена парламенту, пропонується
авторська концепція навчання народних депутатів, уперше обраних до Верховної Ради України.
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2008-2009 н.р.
Факультет

2009-2010 н.р.

2010-2011 н.р.

Загальна
к-сть
студентів

К-сть
відмінників
(%)

Загальна
к-сть
студентів

К-сть
відмінників
(%)

Загальна
к-сть
студентів

К-сть
відмінників
(%)

1.

Біології, екології та
біотехнології

500

47 (9,4)

556

39 (7 )

532

45 (8,4)

2.

Географічний

1264

164 (13)

1293

151 (11,7)

1172

105 (9,0)

3.

Економічний

1778

316 (17,7)

1749

270 (15,4)

1567

253 (16,1)

4.

Інженерно-технічний

413

38 (9,2)

448

43 (9,6)

453

19 (4,2)

5.

Іноземних мов

838

129 (15,4)

879

128 (14,6)

888

120 (13,5)

6.

Історії, політології та
міжнародних відносин

1088

200 (18,4)

1083

171 (15,8)

1092

104 (9,5)

7.

Комп’ютерних наук

569

79 (13,9)

581

75 (13)

599

78 (13,0)

8.

Образотворчого
та декоративноприкладного мистецтва

35

22 (62)

37

13 (35)

44

11 (25,0)

9.

Прикладної математики

511

94 (18,4)

502

92 (18,3)

500

69 (13,8)

10.

Педагогіки, психології
та соціальної роботи

778

128 (16,4)

838

104 (12,4)

839

93 (11,1)

11.

Фізичний

739

107 (14,5)

766

102 (13,3)

771

64 (8,3)

12.

Фізичної культури та
здоров’я людини

283

24 (8,5)

312

26 (8,3)

318

16 (5,0)

13. Філологічний

763

144 (18,9)

813

133 (16,4)

824

81 (9,8)

Філософсько14.
теологічний

180

32 (17,7)

202

22 (11)

220

19 (8,6)

15. Хімічний

280

40 (14,3)

268

29 (11)

257

27 (10,5)

16. Юридичний

943

151 (16)

1016

81 (8)

1063

71 (6,7)

10962

1715 (15,6)

11343

1479 (13)

11139

1175 (10,5)
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% студентів, що
вчилися тільки на
"4" і "5" –
2009-2010 н.р.

% студентів, що
вчаться тільки на
"4" і "5" –
2010-2011 н.р.

Таблиця 4
% студентів, що
вчилися тільки на
"4" і "5" –
2008-2009 н.р.

Академічну заборгованість по закінченні сесії ма
ли 1905 (17,1 %) студентів (минулого року – 1919
(16,9 %). У зв’язку з цим було відраховано 89 студен
тів денної форми навчання (минулоріч – 63).
Наведені показники свідчать про необхідність кон
структивного аналізу організації навчального проце
су кожним викладачем, кафедрою та факультетом.
Зрозуміло, що після ліквідації академзаборгова
ності відсоток успішності та якості знань студентів у
розрізі факультетів дещо підвищується.
Загалом організацію, проведення та методичне
забезпечення зимової екзаменаційної сесії здійсне
но на належному рівні. Проте варто усвідомлювати,
що не кількість випускників чи ліцензованих місць,
а якість підготовки наших студентів має визначати
престиж університету. Цей об’єктивний якісний по
казник залежить від компетентності, вимогливості
та відповідальності викладачів.
Упродовж кількох років згідно з розпорядженням
ректорату на факультетах проводяться контрольні
заміри залишкових знань студентів за результатами
сесії. Увагу акцентовано як на високих показниках із
навчальної дисципліни, так і на низьких, а також на
навчально-методичному забезпеченні.
На нарадах деканів, методичних радах універси
тету та факультетів ці результати обговорюються.
Є випадки, коли якість знань студентів, продемон
стрована на замірах, у кілька разів нижча або ж вища
за результати сесії. Вважаю, що до цього контролю
знань не можна ставитися формально. Потрібно
розробляти відповідні заходи, а не обмежуватися
обговоренням на Вчених радах факультетів.
Лише спільними зусиллями ректорату, деканатів
та викладачів ми зможемо забезпечувати якісну під
готовку фахівців у ЧНУ.

1.

Біології, екології
та біотехнології

95,4

90,9

85,4

2.

Географічний

72,2

58,1

63,8

3.

Економічний

72,2

90,7

85,6

4.

Інженерно-технічний

95,2

95,8

73,5

5.

Іноземних мов

83,3

58,2

71,9

6.

Історії, політології
та міжнародних відносин

69,5

87,1

67,7

7.

Комп’ютерних наук

96,8

93,5

94,3

8.

Педагогіки, психології
та соціальної роботи

100

78

87,2

№
п/п

Факультет

9.

Прикладної математики

100

87,8

84,1

10.

Фізичний

97,9

100

93,6

11.

Фізичної культури
та здоров’я людини

90,9

65

54,2

12.

Філологічний

97,2

93,9

97,3

13.

Філософсько-теологічний

81,8

66,7

97,2

14.

Хімічний

95,2

95

88,2

15.

Юридичний

81,3

75,3

80,0

86,6

81,5

81,7

По університету
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Україністика в центрі досліджень зарубіжних науковців
Народна мудрість гласить: "Нашого цвіту – по всьому
світу". Укотре переконалася в цьому, коли дізналася про
те, що організатором зустрічі науковців ЧНУ та Вільнюського педагогічного університету (Литва), яка відбулася 16 лютого, став випускник нашої alma mater, колишній
викладач, а нині в.о. Посла України в Литовській Республіці
Сергій Попик. Раніше представники ЧНУ вже відвідували
цей навчальний заклад. Тоді були досягнуті лише попередні
домовленості, а 19 лютого університети підписали угоду
про співпрацю в гуманітарній сфері (історія, педагогіка,
психологія, соціальна робота тощо).
Наш університет представляли ректор С.В. Мельни
чук, декан факультету історії, політології та міжнародних
відносин О.В. Добржанський, доцент кафедри історії
України Т.С. Яценюк та начальник відділу міжнародних
зв’язків С.М. Луканюк.
У ході зустрічі відбулися перемовини з керівництвом
Вільнюського педагогічного університету, окремих фа
культетів. Наша делегація відвідала й Міністерство закор
донних справ Литви, де обговорювалася можливість
участі в Міжнародній науковій конференції, присвяченій
390-ій річниці Хотинської битви. До цієї визначної події
Урядом України заплановано низку заходів, які відбудуть
ся впродовж вересня 2011 року. Делегації з різних країн
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(Польщі, Литви, Росії, Туреччини) візьмуть участь в уро
чистостях з нагоди святкування. Гостями з України заціка
вилися місцеві медіа: Степан Васильович дав інтерв’ю
литовському телебаченню.
З 20 по 23 лютого делегація нашого університету від
відала інший ВНЗ Росії – Московський державний гумані
тарний університет. Представників ЧНУ запросив прорек
тор з наукової роботи професор Д.П. Бак (до речі, також
випускник Чернівецького університету), який, власне, й зіні
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Подарунок до 8-го Березня
Своєрідно, зі смаком відзначили Міжнародний жіно
чий день на факультеті фізичного виховання та здоров’я
людини. 5-6 березня там провели змагання з волейболу
серед жіночих волейбольних команд області. За звання
найкращих змагалися чотири колективи: команда ОЛБІРОС (м. Чернівці), яка сформована переважно з випуск
ниць нашого університету минулого та позаминулого років,
команда студенток КНТЕУ ЧТЕІ, представниці ЧОДЮСШ і
жіноча збірна з волейболу ЧНУ (головний тренер І.Г. Вас
кан). Тривали змагання два дні у приміщенні факультету
фізичного виховання.
Ігри були захоплюючими та цікавими як для учасниць
турніру, так і для уболівальників. Обслуговували змагання
висококваліфіковані судді на чолі з викладачем кафедри
фізичного виховання для гуманітарних факультетів Ю.П. Тес
ліцьким, який має І суддівську категорію та обслуговує
змагання суперліги з волейболу. Спостерігав за поєдин
ками й перший майстер спорту з волейболу на Буковині,
старший викладач кафедри фізичного виховання П.Г. Раца.
Результати змагань неможливо було передбачити. Ді
вчата з усіх сил намагалися довести, що їхня команда –
найсильніша. Мабуть, зважаючи на юний вік учасниць, ко
манда ДЮСШ посіла ІV місце. Третіми стали колишні
випускниці ЧНУ – збірна ОЛБІ-РОС. Незначною кількістю
балів поступилася наша збірна. У підсумку вона посіла ІІ
місце. А перемогли представниці збірної КНТЕУ ЧТЕІ. Ма

буть, не зовсім задоволені результатами залишилися
наші студентки, проте, гадаю, кращі поєдинки в них ще
попереду. А досвід, здобутий на подібних змаганнях, до
поможе їм у майбутньому.
P.S. Уже не перший рік жіноча збірна університету з во
лейболу бере участь у Всеукраїнському турнірі, присвяче
ному пам’яті Богдана Завальського. Цьогорічний, 15-й за
рахунком, проходив у Івано-Франківську та отримав ста
тус міжнародних змагань, оскільки в ньому брали участь
команди з Польщі. Наша збірна успішно виступила, посів
ши V місце. Усього брало участь 17 команд із різних на
вчальних закладів України та зарубіжжя.
Наталія ПАВЛОВИЧ

Спогад про Вчителя
Футбольний турнір пам’яті П.М. Горлея
Можна по-різному вшановувати
хороших людей, що відійшли у віч
ність: вечором-спогадом, покладан
ням квітів... На фізичному факультеті
вже вдруге проводиться футбольний
турнір пам’яті П.М. Горлея – великого
вчителя, ученого, професора й бага
торічного завідувача кафедри елек
троніки і енергетики. Петро Микола
йович був ідейним натхненником
щорічних змагань із баскетболу, во
лейболу, футболу.
У футбольному турнірі, що прохо
дить за сприяння ректорату, профко
му й футбольного клубу ЧНУ, беруть
участь викладчі та студенти 13 акаде
мічних груп кафедри електроніки і
енергетики.
Відбулися відбіркові ігри у 8-ми
підгрупах, далі – зустрічі у півфіналах.
І, нарешті, фінал. У ньому позмагали

ся команди ІІІ та IV курсів. Спритність і
влучність третьокурсників дали свої
результати. Наймолодші учасники
(ІІІ курс) стали першими, другу сходин
ку п’єдесталу посіли четвертокурсни
ки, а ІІІ місце здобула команда V курсу.
Традиційно відбувся матч між ко
мандами викладачів і студентів кафе
дри. Наставники продемонстрували
молоді, що досвід – велика сила. Тож
у дружній зустрічі святкувала перемо
гу саме команда викладачів кафедри
електроніки і енергетики.
Усі учасники футбольного турніру
пам’яті П.М. Горлея засолодили душу
смачними подарунками. Призерам
вручили медалі, а переможець, збір
на ІІІ курсу, отримав із рук декана
факультету І.В. Гуцула головну наго
роду – кубок.
Наталія ПАВЛОВИЧ

Прокоп І.С. Виховні цілі навчання: історія, теорія, методика: навч. посібник /
І.С. Прокоп. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – 214 с.
У посібнику розкрито теоретико-методологічні засади педагогічного цілепокладання; простежено
генезис поняття "виховні цілі навчання"; здійснено історико-педагогічний аналіз розвитку виховних
цілей навчання в дидактиці загальноосвітньої школи радянського періоду і сучасності; обґрунтовано
наукові підходи до формулювання виховних цілей навчання.
Навчальний посібник рекомендований для студентів вищих навчальних закладів педагогічної освіти.
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Спортивні баталії студентства
ГАНДБОЛ

ДЗЮДО

У рамках 62-ї Спартакіади відбулися фінальні змагання
з багатьох видів спорту, зокрема з плавання, дзюдо, шахів
і гандболу. Про результати фінальних запливів ми вже по
відомляли читачів у попередніх випусках "УВ". Тож на чер
зі – розповідь про інші види спорту. Варто зауважити, що
гандбол з кожним роком стає популярнішим,
розгорається запекла боротьба між ко
мандами-суперницями. "Травм на майдан
чиках меншає, що є дуже важливим, а рі
вень підготовки студентів стає кращим", –
зазначає голова спортивного клубу ЧНУ
О.В. Ківерник.
Цьогорічні протистояння гандбольних ко
манд тривали з 21 лютого по 14 березня. У них
взяли участь 16 команд з усіх факультетів нашого
університету. Щодо "професіоналів" у спорті, тобто
студентів факультету фізичного виховання та
здоров’я людини, то їхній могутній потенціал
розділили на дві команди: І-ІІ та ІІІ – V курсів.
Таке рішення керівництва факультету не під
тримує дехто з викладачів фізичного вихован
ня, вважаючи несправедливим, що професіо
нали змагаються з аматорами. Дискусії з цього
питання ще тривають. Можливо, наступного року на фа
культеті фізичного виховання та здоров’я людини прово
дитиметься своя, внутрішня спартакіада.
Щодо нинішніх змагань, то фінал відбувся 14 березня у
приміщенні ДЮСШ. Обслуговували ігри старший викла

Тривали змагання два дні – 23 та 24 березня. 24 берез
ня вони розпочалися о 16 годині, а завершилися аж о 21.
Із кожним роком учасників стає все більше й більше. Цьо
го разу їх було 137 (77 хлопців і 55 дівчат). У 2000 році,
коли ми починали проводити подібні змагання, мали лише
60 учасників. Отже, зараз їхня кількість зросла
удвічі. Фізкультурники поділилися на 2 ко
манди, а всього брало участь 16 команд.
Уболівальників прийшло стільки, що весь зал
був заповнений. Глядачі стояли навіть у про
ходах. Перемогли на килимі студенти хімічного
факультету, ІІ сходинку посіли представники фа
культету історії, політології та міжнародних відно
син, а ІІІ – фізики.
Змагання відбувалися у залі боротьби ЧНУ, проте,
як виявилося, він не може вмістити таку кількість учас
ників. Сподіваємося, що наступного року проблема
з приміщенням вирішиться.
Головному судді на килимі, старшому виклада
чеві кафедри фізичного виховання для природ
ничих предметів М.А. Гончерюку допомагали ко
леги: залужений тренер України М.І. Мар’янчук
і старший викладач БДМУ І.П. Ракетніков.
Як бачимо, дзюдо – популярний вид спорту серед мо
лоді. Тож не дивно, що ЧНУ має певні досягнення. Студент
географічного факультету Едуард Думан – чемпіон Украї
ни з боротьби самбо серед хлопців 1993-1994 р. н. у най
важчій ваговій категорії – понад 87 кг. Він зараз готується
до Чемпіонату Європи, який має відбутися наступного міся
ця. Там виступатимуть найсильніші спортсмени з 27 країн.
Із 2 по 5 травня у Харкові пройде Х Всеукраїнська уні
версіада. Кожного року тренерський склад Чернівецької
області формує збірну, яка захищає честь Буковини. Кіс
тяк збірної – це студенти ЧНУ. Після Всеукраїнської буде
проходити Всесвітня універсіада, в якій візьмуть участь
найкращі спортсмени ВНЗ України.

ціював цю зустріч. Було підписано угоду між універ
ситетами-партнерами. Московських колег, у пер
шу чергу, зацікавила україністика. Вони вже двічі
здійснюють набір студентів за вищезгаданою спе
ціальністю. Пропонують, щоб ті проходили в нас
стажування. А також запрошують наших виклада
чів читати лекції з української літератури, мови,
історії, культури тощо. Окрім філологів, також було
домовлено про співпрацю економістів, істориків.
Україністикою зацікавилися й у Санкт-Петер
бурзькому державному університеті. Це один із
потужних вищих навчальних закладів сусідньої
держави, з керівництвом якого ректор ЧНУ
С.В. Мельничук підписав нову угоду про спів
працю. І російські, й українські науковці мають
зв’язки з філологами Німеччини. Тож виникла
ідея створення спільного проекту – українськоросійсько-німецького словника біблійних крила
тих висловів. У цьому проекті очікується участь
професорів із Німеччини X. Вальтера (Університет ім. Ерн
ста-Морітц-Арндта в Грайфсвальді) та В. Шреде (Універ
ситет м. Фрайбург). Від української сторони участь ві
зьмуть учені філологічного та філософсько-теологічного
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дач кафедри теоретичних основ і методики фізичного ви
ховання Ю.Б. Ячнюк та суддя національної категорії, ви
кладач кафедри фізичного виховання для гуманітарних
факультетів О.В. Ківерник. Порівняно з минулорічними фі
нальними іграми, трійка лідерів виглядає зовсім інакше.
Унаслідок запеклої боротьби перемогу здобула команда
І-ІІ курсів фізкультурників, почесну ІІ сходинку п’єдесталу
посіла команда юридичного факультету, а замикають трій
ку лідерів колеги переможців – команда ІІІ – V курсів.
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факультетів Чернівецького університету, від росіян – ка
федра слов’янської філології та німецької мови СанктПетербурзького університету.
Наталія ПАВЛОВИЧ

ALMA MATER

Шевченківський березень
у Чернівецькому університеті
На Україну знову завітав Шевченківський березень.
Цьогоріч у погідні весняні дні людство відзначило 197-ий
день народження геніального українського сина Тараса
Григоровича Шевченка та 150-ті роковини з часу його
смерті. Низку загальноміських заходів, що відбулися
9-10 березня, доповнили урочистості, організовані в на
шому університеті.
Так, 9 березня студенти й викладачі двох сусідніх фа
культетів – філософсько-теологічного та філологічного –
вели мову про Слово Боже у творчості великого поета.

ШАХИ
Невдовзі по закінченні змагань з гандболу 16, 17 та 18
березня своїми силами мірялися шахматисти ЧНУ. Відбір
кові поєдинки проводилися на факультетах. А фінальні
ігри відбулися у шаховому клубі, який запрацював мину
лого року.
За словами головного тренера змагань, старшого ви
кладача кафедри фізичного виховання для гуманітарних
факультетів В.І. Купчика, вдало виступили на цьогорічних
змаганнях філологи, фізики, юристи. Були й такі учасни
ки, які не поступилися суперникам жодного разу: це Тетя
на Маник, Ілля Шкварчук (фізичний факультет) і Максим
Кришмару (юридичний факультет). Вони також успішно
представили Чернівецький університет, виступаючи на
першості області серед ВНЗ. У підсумку студенти ЧНУ
здобули найвищі нагороди.
Щодо результатів 62-ї Спартакіади, то за шаховим сто
лом рівних не було фізикам, другими стали представники
філологічного факультету, а третє місце посіли студенти
факультету історії, політології та міжнародних відносин.
сторінку підготувала Наталія ПАВЛОВИЧ
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Літературно-мистецький захід благословив завідувач бо
гословського відділення при ЧНУ протоієрей Микола
Щербань. Він запевнив присутніх, що без духовної поезії
Шевченка немає України. Професор кафедри історії та
культури української мови Надія Бабич зауважила: "Всім
поколінням потрібно вчитися у Шевченка, черпаючи Бо
гом дану любов до всього оточуючого". На свято завітала
Душа Тараса Григоровича (студентка філфаку Ольга Калі
ніченко), а також Богдана Хмельницького (студент ФТФ
Іван Гуменяк), Івана Франка (студент ФТФ Анатолій Воло
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щук), Олени Теліги (студентка ФТФ Іванна Юркевич). Душі
ділилися мріями та прогнозували щасливе майбутнє для
України. Логічним завершенням заходу стали слова, які
процитувала з Біблії авторка й ведуча проекту – студентка
ФТФ Марина Калинчук: "Бо така є воля Божа, щоб ми, ро
блячи добро, закривали вуста неуцтву нерозумних лю
дей, як вільні, не як ті, хто використовує свободу для при
криття зла, але як раби Божі".
10 березня було позначене двома заходами: традицій
ним загальноуніверситетським конкурсом читців та акаде
мією-реквіємом. Остання, присвячена вшануванню пам’яті
Т. Шевченка, відбулася у Мармуровій залі резиденції. До
проведення цього заходу долучилися педагоги та філоло
ги. Уміло поєднала поетичне слово й музику ведуча, до
цент кафедри української літератури Лариса Бережан. Від
крився вечір пам’яті невмирущими словами Кобзаря, піснею
"Реве та стогне Дніпр широкий" у виконанні заслуженого ар
тиста України, доцента кафедри музики Івана Дерди.
Завідувач кафедри української літератури професор
Володимир Антофійчук відзначив вічність великого сина
України як такого, що запалив національну ідею та мріяв
про вільну Вітчизну. Відомий учений закликав сучасників
свято берегти заповіти Т. Шевченка та вшанувати його
пам’ять добрими справами на благо своєї країни.
Вірші Т. Шевченка декламували студенти-філологи На
талія Бурла, Ірина Мороз, Іванна Стеф’юк. А далі знову
звучала пісня. Під акомпанемент завідувача кафедри му
зики доцента Вадима Лісового Іван Дерда виконав Шев
ченкові "Минають дні…" та "По діброві вітер віє".
Завершилися академія-реквієм виступом університет
ської чоловічої хорової капели "Дзвін". У її виконанні про
лунали пісні "Бандуристе, орле сизий" та "Гей, літа орел”.
А безсмертний "Заповіт" заповнена зала зустріла стоячи.
Юлія ПОПОВИЧ, студентка
філологічного факультету,
Марина КАЛИНЧУК, студентка
філософсько-теологічного факультету
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“Лежачим краю рідного немає, чий хліб і
праця – того і земля...”
Саме так свого часу говорила
українська письменниця, перекладач,
культурний діяч Леся Українка у дра
матичній поемі "На руїнах", заклика
ючи до праці, боротьби та самовдос
коналення.

1 березня кафедра української лі
тератури Чернівецького університету
провела літературознавчі читання,
присвячені 140-річчю від дня наро
дження поетеси. У них взяли участь
викладачі та студенти філологічного
факультету.
Усі охочі змогли ознайомитися зі
сторінками життя та творчості слав
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нозвісної авторки завдяки фотогра
фіям із дитячих та юнацьких років
письменниці.
Модератором заходу виступив
професор Володимир Іванович Анто
фійчук. Він розповів про зародження

поетичного таланту авторки. Зокре
ма те, що свій перший вірш "Надія"
вона написала у 9-річному віці, а в 13
уже опублікувала дві поезії під псев
донімом Леся Українка. "Цей псевдо
нім, – зазначив Володимир Іванович, –
своїй дочці обрала відома письменни
ця і громадська діячка Олена Пчілка,
намагаючись підкреслити майбутній
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Поетичний фестиваль
“Від Гуцулії до кряжів
донецьких”
Приводом до його проведення стала премія імені Та
раса Мельничука "Князь роси", якою щороку відзначають
найталановитіших поетів України. Цьогорічні лауреати ви
ступили в Чернівецькому органному залі.
Організатор поетичного фестивалю – головний редак
тор "Буковинського журналу", член Національної спілки
письменників України, Асоціації українських письменни
ків, а також Національної спілки журналістів України Ми
рослав Лазарук .
Розпочався фестиваль переглядом короткометражної
стрічки "Тарас – князь слова", наданої чернівецьким об
ласним телебаченням. У основі сюжету – виступ Тараса

вибір поетеси – слугування націо
нальній справі".
Багато говорилося і про зв’язки
Лесі Українки з Буковиною. Зокрема,
через товариські стосунки з Ольгою
Кобилянською. Про приїзд Лесі у
травні 1901 року та виступ у Народно
му домі газета "Буковина" писала так:
"Незвичайна землячка чарувала всіх
високою освітою, гарячим патріотиз
мом, рідкісною скромністю".
Зв’язок із нашим краєм підтвер
джує і той факт, що одним з перших
професійних читачів Лесі Українки
був Осип Маковей. Про стосунки мит
ців розповів доцент Олександр Орес
тович Попович. Між молодою поете
сою і відомим критиком зав’язалася
тривала переписка. В одному з листів
до Осипа Маковея Леся зазначала:
"Не знаю як хто, але я б хотіла, аби
мене судили по щирості, не вважаю
чи ні на мою молодість, ні на моло
дість нашої літератури".
Професор Борис Іванович Бунчук
запропонував присутнім свою допо
відь про ритмічне багатство "Лісової
пісні" Лесі Українки, доцент Світлана
Дмитрівна Кирилюк дослідила внут
рішній світ особистості в прозі мист
кині. Як дитячу письменницю Лесю
Українку розглядала доцент Лідія Ми
хайлівна Ковалець. А професор Богдан
Іванович Мельничук ділився думка
ми про патріотизм авторки, її інтерна
ціоналізм та захоплення Буковиною.
Лілія ШУТЯК,
лаборантка кафедри журналістики

Мельничука 1992 року і його прочитання вірша "Червоний
чоловік". Присутні пом’янули відомого поета хвилиною
мовчання.
Із власними поетичними творами на сцену виходили
цьогорічний лауреат премії Леонід Талалай, декан філоло
гічного факультету ЧНУ Борис Бунчук, Микола Рачук, Ва
силь Шкурган, Василь Карп’юк, Тарас Григорчук, Василь
Герасим’юк, а також Мирослав Лазарук. Останній, окрім
своїх, зачитав ще й твори Василя Кухти, який не зміг від
відати захід.
Відкриття поетичного фестивалю в Чернівцях мала
відвідати також Катерина Ющенко, але з вагомих причин
не змогла приїхати. Натомість дружина екс-президента
надіслала вітальний лист усім лауреатам премії.
Поміж поетичних рядків присутні могли насолодитися
звучанням органу під акомпанемент Світлани Бардаус, а
також піснями у виконанні Олени Урсуляк.
На завершення Мирослав Лазарук пообіцяв вибороти
у влади право на встановлення у Чернівцях меморіальної
дошки Тарасові Мельничуку.
Іванка ШКРОМИДА,
студентка філологічного факультету
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Асистент Олександр Вікторович Якимчук і студентка
V курсу Ірина Берладена на кілька хвилин перевтілилися
у Голохвастова та Проню Прокопівну. Здібна гра молодих
акторів оживила улюблені образи. А пара отримала титул
найкраще костюмованої.

Перемогу в шоу виборола "Найкапризніша пара". До
цент Оксана Степанівна Гнатчук, найсексуальніша викла
дачка ФТФ (за результатами студентського опитування),
і третьокурсник Мар’ян Кравченко, учасник конкурсів
"Університет має талант" та "Студент / студентка ЧНУ –
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2010", підкорили серця і журі, й публіки. Голова журі декан
філософсько-теологічного факультету Василь Балух за
значив, що їм не треба грати ніяких ролей, бо ці двоє на
сцені є такими ж, як у житті. А зважаючи на те, що на сцені
вони були веселими, цікавими, неординарними... Сло
вом, творчі особистості. Стільки разів лекція чи семінар
ське заняття ставали темами гумористичих сценок на уні
верситетських дійствах, що, здавалося, годі вже знайти в
тих жартах новизну. Але тандем Гнатчук – Кравченко роз
казав цю історію по-своєму – і усміхнув, ніби вперше. Лун
ко усміхнув. Після чого, влаштувавши шоу а-ля Майкл
Джексон, примусив залу миготіти світлами, а глядачів –
дихати сценічним димом. Публіка була в захваті. Вона оці
нила не тільки креативність, а й сміливість.
"Ви є тими людьми, що вміють не лише донести чи
сприйняти знання, які маєте або ж хочете отримати. Ви є
ще й надзвичайно сміливими людьми. І я пишаюся тим,
що ви такі. Адже тільки смілива людина може чогось у
житті досягти", – звернувся до учасників конкурсу декан
ФТФ В. Балух. А заступник декана з виховної роботи Ми
кола Шкрібляк назвав шоу "Студент + викладач" найбільш
неординарним за всю історію факультету.
Ті з присутніх, хто на початку дійства ще вагалися, чому
дорівнює сума студентського ентузіазму й викладацького
досвіду, наприкінці усвідомили: креативу! Вітаємо най
креативніших соціологів і з приємністю чекаємо на обіця
ну серію схожих заходів (КВК, спортивні змагання між ви
кладачами й студентами). Show must go on!
Світлана ТЕЛЕШМАН

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

У ЧНУ відзначили Всесвітній день води
Уперше думка про необхідність
такого свята була озвучена на конфе
ренції ООН, присвяченій охороні до
вкілля і розвитку, в 1992 році в Ріо-деЖанейро. Генеральна асамблея ООН
прийняла офіційне рішення про про
ведення 22 березня Всесвітнього дня
водних ресурсів. Це свято нагадує
всім жителям планети про значення і
важливість води на Землі. Кожного
року День води позначений певною
тематикою. Всесвітній день води 22
березня 2011 року пройшов під гас
лом "Вода для міст".
Долучилися до святкування і сту
денти Чернівецького університету. На
географічному факультеті магістри
кафедри гідроекології, водопостача
ння та водовідведення організували
для студентів ІІ, ІІІ і ІV курсів брейнринг під назвою "Вода – восьме чудо
світу". У інтелектуальній грі, яка скла
далася із 3-х турів, змагалися дві ко
манди: "Аква" та "Капітошки". Стар
шокурсники подбали про складність
тестових завдань для учасників. Ціка
вими були й відеозапитання та тради
ційне для брейн-рингу завдання – "чор
на скринька". Як виявилося, заплута
ти гідроекологів – справа непроста. Бо
на більшість запитань, навіть не до
слухавши їх до кінця, студенти давали
правильні відповіді. Найменші деталі

“УВ” № 2 (1725)

з історії відкриттів географічних об’єк
тів, походження назв річок, озер, во
доспадів, особливості прісної води –
все розгадали інтелектуали за лічені
секунди.
Компетентне журі – викладачі ка
федри гідроекології, водопостачання

складу якої входили студенти 217,
317 та 417 груп. Переможців та всіх
учасників було відзначено грамотами
й подяками.
Тож якщо вам цікаво дізнатися про
воду все, до найменших дрібниць, бе
ріть участь у подібних інтелектуаль

та водовідведення – підрахувавши
кількість балів, визначило перемож
ців. З відривом усього лише у два бали
перемогу здобула команда "Аква", до

них змаганнях. Організатори вклю
чать до списку учасників кожного охо
чого позмагатися у брейн-ринзі.
Наталія ПАВЛОВИЧ
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Успішна пані ФКН
1 березня у Чернівецькому музично-драматичному те
атрі імені Ольги Кобилянської відбувся ІХ міський конкурс
"Успішна пані Чернівців – 2011". У ньому взяли участь де
сять представниць прекрасної статі, серед яких і асистент
кафедри комп’ютерних наук ЧНУ кандидат технічних наук

Інна Дмитрівна Яковлєва. І це природно, адже культурне
життя Чернівців неможливо уявити без нашого універси
тету.
За титул найуспішнішої пані змагалися жінки, які вже
мають певні досягнення у професійній діяльності, сімей

“УВ”

ному житті. Вони, ніби за помахом чарівної палички, на
весь вечір перетворилися із керівників підприємств і пе
дагогів тощо на співачок, танцівниць та актрис.
У першому етапі конкурсу учасниці презентували свої
стінгазети, кулінарні шедеври, хореографічні та вокальні
здібності. Багатогранна натура Інни Яковлєвої розкрила
ся в образах романтичної співачки й сучасної мами. Разом
із сином, студентом факультету комп’ютерних наук, пред
ставниця ЧНУ виконала чудовий романс, який зал слухав,
затамувавши подих.
Свій акторський талант конкурсантки продемонстру
вали в постановці "Жінка – непрочитана книга". Сценку з
фільму "За двома зайцями", в якій пані Інна вдало вжилася
у роль Проні Прокопівни, переривали шалені оплески.
Конкуренція була серйозною, адже інші учасниці демон
стрували яскраві образи Людмили Прокопівни і Вірочки зі
"Службового роману", Міледі й Анни Австрійської із "Трьох
мушкетерів". Загалом кожна з претенденток на омріяний
титул шість разів змінювала образ і стільки ж – убрання.
За результатами змагань журі визначило найуспішні
ших. Третьою і другою віце-пані стали приватні підприємці
Діна Канюченко та Ірина Нагорняк відповідно. Перша ві
це-пані – голова Чернівецького відділу громадської орга
нізації "Союз українок" Ганна Глібка. Корона і стрічка пере
можниці дісталися доцентові кафедри патоморфології та
судової медицини БДМУ Аліні Заволович.
Інна Яковлєва увійшла до п’ятірки переможниць і ви
борола аж два титули: від журі – "Пані елегантність", а від
конкурсанток – "Пані дружба". Останні визнали її найко
мунікабельнішою і презентували велику іграшку – білого
ведмедя.
– Взяла участь у конкурсі, бо я дуже творча людина, –
розповідає пані Інна. – Мені хочеться реалізувати себе не
тільки в роботі. На сцені в мене виростають крила. Дуже
вдячна своїм близьким, колегам і організаторам свята за
розуміння та величезну підтримку.
Тож вітаємо пані Інну із вдалим виступом у конкурсі
успішних чернівчанок і бажаємо втілення нових творчих
задумів!
Колектив факультету комп’ютерних наук

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

“Студент + викладач” = ?
Студентсько-викладацькі стосунки в рамках навчального процесу – явище буденне. Розширити рамки й водночас
підсолодити будні святом узялася кафедра соціології філософсько-теологічного факультету. Вона дала шоу "Студент + викладач", яке відбулося 30 березня в СКТМ "Контакт", талановитих, енергійних, натхненних учасників.
І ті зробили дійство незабутнім.
Чотири пари позмагалися в чотирьох конкурсах: "Ві
зитка", "Найкмітливіший", "Домашнє завдання" й "Сюр
приз". Журі нагородило учасників цікавими титулами. Так,
асистент Володимир Васильович Пержун та третьокурс
ниця Іванка Унгурян були визнані найкумеднішою парою.
Під час виконання жартівливої пісні "Ой під вишнею, під
черешнею" вони настільки вжилися в образи, що забули
слова. Проте дуже гармонійно заповнили музичний про
стір своїм сміхом і сміхом глядачів. А конкурс "Сюрприз"
(імпровізована хореографія) відкрив Володимира Васи
льовича як запального танцюриста. І це таки стало сюр
призом для його колег та вихованців! Не дивно, що пара
Унгурян – Пержун отримала приз глядацьких симпатій.
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КУЛЬТУРА

Гість ЧНУ –
голова буковинського
земляцтва в Києві

“GEDANKENDACH”
привіз зірку
німецького кіно

Університетський осередок "Просвіти" спільно з обласною
організацією ініціював зустріч студентської молоді ЧНУ з
Надзвичайним і Повноважним екс-послом України у Греції та
Албанії Валерієм Цибухом, ректором Київського університету
туризму, економіки і права професором В.К. Федорченком, заступником голови Всеукраїнського об’єднання "Просвіта", письменником В.І. Фольварочним. Останній, до речі, презентував книгу про життєвий шлях відомого співвітчизника В.І. Цибуха – "Зорі
отчого краю", у якій розповідається про те, як хлопчик з невеличкого буковинського села досяг вершин успіху в житті.

У Малому залі Центрального палацу культури
відбувся літературно-музичний вечір, присвячений
творчості буковинської поетеси Зельми МеєрбаумАйзінґер.
Його організаторами виступило українсько-ні
мецьке культурне товариство при центрі "GEDAN
KENDACH" Чернівецького університету. Завдяки
підтримці фонду Schloss Neuhardenberg стало мож
ливим запросити до Чернівців одну з найвідоміших
акторок сучасної Німеччини, яка знялася у понад
60-ти стрічках – Іріс Бербен. Остання вже давно за
хоплюється творчістю Зельми й зізнається, що саме
ця любов привела її на Буковину. Свого часу Іріс
Бербен навіть озвучила вірші молодої поетеси в
аудіокнижці під назвою "Я тугою огорнута".
У виконанні акторки прозвучали поетичні тексти
Зельми німецькою мовою, а професор ЧНУ Петро
Рихло запропонував їх українські переклади. У пере
рвах між читанням віршів усі присутні мали можли
вість насолодитися чудовою класичною музикою.
Очікувалося, що на вечір завітає Посол ФРН в
Україні Ганс-Юрґен Гаймзьот, але через певні обста
вини він не зміг взяти участь у заході. Щоправда, пан
Посол передав вітання усім буковинцям у листі, який
надіслав спеціально до вечора.
Нагадаємо, що Зельмі Меєрбаум-Айзінґер було
лише 18 років, коли вона загинула у трудовому табо
рі в Трансністрії. Юна поетеса встигла написати тіль
ки 57 віршів, які представлені в альбомі "Збір квітів".
Дивовижним чином його вдалося врятувати: подру
га Зельми вивезла альбом у Палестину, а шкільний
учитель Зельми Герш Сеґал видав збірку поезій сво
їм коштом. У 70-х рр. їх "відкрив" для європейського
читача німецький журналіст Юрґен Зерке.
З 80-х рр. минулого століття дедалі частіше
з’являються публікації поезій Зельми в Німеччині,
Австрії та Ізраїлі. Трагічна та зворушлива доля ав
торки, її літературне обдарування стають темою лі
тературних заходів і перформансів.
За можливість поспілкуватися з Іріс Бербен ви
словлюємо подяку професорові кафедри зарубіжної
літератури та теорії літератури Петрові Рихлу й асис
тентові цієї кафедри Оксані Матійчук.
Лілія ШУТЯК

На зустріч із гостями 18 березня до Червоної зали ЧНУ при
йшло багато студентів різних спеціальностей: "Міжнародні
відносини", "Туризм", "Країнознавство" та ін. Від керівництва
Чернівецького університету виступили ректор С.В. Мельничук та
проректор Т.В. Марусик.
У своєму вітальному слові професор В.К. Федорченко за
уважив, що багата буковинська земля має чим гордитися,
особливо талановитими людьми: "Я переконаний, що серед
студентів ЧНУ є майбутні дипломати, посли, які представляти
муть Україну за кордоном, так, як це робив упродовж 5 років
Валерій Іванович (Цибух. – Авт.)".
В. Цибух – автор і розробник Державної програми розвитку
туризму. Тож усі деталі та проблеми цієї галузі знає достемен
но. Справедливо туризм називають народною дипломатією,
каналом міжнародних зв’язків. Майже 90 країн світу формують
свій бюджет виключно завдяки туристичному бізнесові. А для
нашої країни це питання дуже актуальне. Проведення "Євро –
2012" – безсумнівно, певне досягнення для України, адже спор
тивний туризм – це невід’ємна частина туристичного бізнесу.
Щодо розвитку туризму на Буковині, то тут варто згадати,
що наш університет очікує рішення Міжнародної ради ЮНЕС
КО про зарахування будівель колишньої резиденції до списку
світової спадщини. А це притягуватиме ще більшу кількість ту
ристів на Буковину.
На різних високих посадах працював В. Цибух. Головне для
нього – це бажання допомогти людині, трудитися на благо на
роду, на благо людства. Нині Валерій Іванович очолює буковин
ське земляцтво в Києві (його попередником був поет М. Ткач).
На згадку про зустріч гість презентував університетові, Нау
ковій бібліотеці, Центру буковинознавства книги, а ректорові –
пам’ятний подарунок.
Наталія ПАВЛОВИЧ

Козуб І.Г. Правове регулювання праці осіб зі зниженою працездатністю:
монографія / І.Г.Козуб. – Чернівці, Чернівецький національний університет,
2010. – 152 с.
Треба сказати, любительськими танцями шоу не обме
жилося. Асистент Юлія Григорівна Кілей та другокурсник
Андрій Шкромюк продемонстрували майстерну бальну
хореографію, довівши, що гідні титулу "Найтанцювальні
ша пара". До речі, Юлія ще й пречудово малює піском.
Коли на її "картині" з’явилися обриси рідного ЧНУ, публіка
скупала мисткиню в оваціях.
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Монографію присвячено дослідженню актуальних проблем правового регулювання праці
осіб зі зниженою працездатністю. Аналізуються поняття й сутнісна характеристика права на
працю зазначеної категорії осіб і гарантії реалізації вказаного права. Значну увагу приділено
з'ясуванню природи права на працю осіб зі зниженою працездатністю й особливостей їх трудової
дієздатності, розмежуванню понять "праця" і "робота", "право на працю" та "право на роботу",
"здатність до праці" та "здатність до роботи".
Для наукових і науково-педагогічних працівників ВНЗ, наукових установ, студентів юридичного
напрямку, працівників служби зайнятості, органів соціального захисту та державної влади.
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Тетяна Григоряк – переможниця
“Феєрії краси – 2011”
Такий розмах під час проведення
заходів навряд чи ще десь побачиш;
таких уболівальників, як на факультеті
педагогіки, психології та соціальної
роботи, ніде більше немає; а таких
красунь-учасниць удень із вогнем не
знайдеш. Ось які роздуми навіяло
дійство "Феєрія краси – 2011", яке
відбулося у палаці "Академічний" на
початку березня.
Чарівні стюардеси, мужні пілоти,
атмосфера безхмарного польоту – це
оригінальний підхід до свята кафедри
практичної психології – організаторів
"зіркового польоту", тобто конкурсу.
А "головний пілот", декан факультету
І.М. Зварич, усім підняв настрій, по
дарувавши ще один вихідний напере
додні Міжнародного жіночого дня.
Кожна учасниця конкурсу пред
ставляла свою кафедру. Повернув
шись із навколосвітньої подорожі, дів
чата ділилися враженнями від поба
ченого, вдало перевтілившись у різні
країни. Елегантну Францію представ
ляла Мар’яна Соколовська, мелодій
ну Індію – Роксоляна Олійник, соняч
ну Грузію – Еля Недорубан, феєричну
Бразилію – Богдана Волошин, сусід
ню Румунію – Наталя Процьків, амбі
ційні США – Тетяна Григоряк, вино
градну Молдову – Олена Попеску. Ді
вчатам доводилося демонструвати
свої знання з етикету, загальну еру
дицію, вправно дефілювати в націо
нальному одязі своєї країни-обраниці
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та оригінально вітати все жіноцтво із
8 Березня.
Не обійшлося на борту літака й
без об’єктивного журі, яке оцінювало
ерудицію, креативність, оригінальність

кожної конкурсантки. У перервах між
виходами дівчат-учасниць "пасажи
рів лайнеру", тобто глядачів, раду
вали своїми виступами народний ху
дожній ансамбль "Україночка" ЧОЦЕВ
"Юність Буковини", танцювальний ко

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

“Нафестивалили” гран-прі
10 березня обласний фестиваль юнацької творчості
"Чисті роси" зібрав у Мармуровій залі талановиту молодь
нашого університету. У ІІ етапі конкурсу взяли участь пред
ставники 8 факультетів: факультету педагогіки, психології
та соціальної роботи, іноземних мов, історії, політології та
міжнародних відносин, образотворчого та декоративноприкладного мистецтва, а також економічного, філологіч
ного, географічного й інженерно-технічного факультетів.
Вони представили на розсуд журі вокальні, інструменталь
ні, театральні номери тощо.
Найпопулярнішою номінацією виявилося "Художнє ви
конавство”, а найактивнішими учасниками – студенти пед
факу. Серед них – багато випускників Чернівецького облас
ного центру естетичного виховання "Юність Буковини".
Приміром, лише у складі народного студентського хору
"Резонанс" їх близько 15. Як зауважила член журі, мето
дист вокально-хорового жанру "Юності" Надія Миколаївна

лектив "Smile" та асистент кафедри
музики Георгій Постевка. Не сумува
ли й уболівальники: їм випала нагода
вибрати свою улюбленицю. Нею ста
ла студентка спеціальності "Початко
ва освіта" Роксоляна Олійник.
За підсумками чотирьох конкурсів
звання "Міс грація" отримала Наталія
Процьків, нагороду "Міс екстрава
гантність" вручили Мар’яні Соколов
ській, Роксоляна Олійник стала "Міс
симпатією», Олена Попеску здобула
титул "Міс чарівність". Еліна Недору
бан стала ІІ віце-міс, а І віце-міс – Бог
дана Волошин.
Вручаючи основний приз "Феєрії
краси – 2011", голова журі проректор
Т.В. Марусик зауважила, що пере
можниці цього змагання гідно пред
ставляють свій факультет на загально
університетському конкурсі "Студент /
студентка року". Минулого року це
підтвердила Іонела Товарницька. Від
значилася Іонела також на міському
етапі конкурсу: їй вручили бронзову
нагороду.
Отже, у "Феєрії краси – 2011" пе
ремогла студентка кафедри музики
Тетяна Григоряк. І тепер вона гідно
носитиме корону першості, яку їй
урочисто вручила її попередниця Іо
нела Товарницька. Тетяна завдяки
прихильності до конкурсанток та то
лерантності здобула ще й титул "Міс
дружба". Тепер їй доведеться гідно
представити свій факультет на кон
курсі "Студент / студентка року – 2011".
Нагадаємо, що Т. Григоряк – лау
реатка пісенних фестивалів "На хви
лях Світязя" (м. Луцьк) і "Перлина
Черемоша" (м. Вижниця), призерка
Всеукраїнської олімпіади з музики
(м. Одеса).
Наталія ПАВЛОВИЧ

Вовк, Центр свідомо спрямовує своїх вихованців у наш уні
верситет, на факультет педагогіки, психології та соціальної
роботи, на кафедру музики. Там розвиваються таланти.
Надія Миколаївна зауважила, що їх кількість і різногран
ність вимагає розширення цієї кафедри до рівня факульте
ту, інституту чи навіть університету мистецтв. "ЧНУ завжди
тримав високу планку. Сьогоднішня подія – не виняток. Не
знаю, хто може з вами конкурувати. У всякому разі, робити
це дуже складно", – підсумувала вона.
На гала-концерті, що відбувся 24 березня за участю
вищих навчальних закладів І – IV рівнів акредитації, наш
університет представляли з пісенними творами студенти
педфаку: згаданий вище хор "Резонанс" (керівник
А.М. Кушніренко), жіночий хор (керівник А.І. Зубчук), во
кальний ансамбль "Лілея" (керівник Г.В. Кобилянська) і
п’ятикурсник Володимир Фісюк; а танцювальні композиції
подарував присутнім загальноуніверситетський хореогра
фічний ансамбль "НЕОгалактика" (керівник О.Б. Галак).
Журі фестивалю високо оцінило таланти ЧНУ. Настільки
високо, що серед ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації саме Черні
вецькому університетові присудило гран-прі. Що не кажіть,
а таки складно з нами конкурувати!
Світлана ТЕЛЕШМАН
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"Roborace 2010-2011"
У ІІІ турі відкритого чемпіонату з перегонів роботів
"Roborace 2010-2011" "срібло" виборола чернівецька
команда "Stobus". Це вже треті подібні змагання. Упер
ше вони відбулися у 2009 році за ініціативи Тернопіль
ського економічного університету та Асоціації робото
техніки в Україні. Відтоді ЧНУ – офіційний партнер
чемпіонату з перегонів роботів.

І і ІІ тури відбувалися у Тернополі та Львові відповід
но, а IV планують провести в Івано-Франківську. До
участі заявлено 20 команд, понад 40 учасників з України,
Білорусії, Румунії, Польщі та Іспанії.
Учасники чемпіонату – студенти ВНЗ, які займаються
апаратним і програмним забезпеченням комп’ютерних
систем. Проте беруть участь і аматори. Їхні проекти – це
спеціалізовані комп’ютери, призначені для виконання
певних функцій. Роботи бувають різними. Приміром, де
які з них можуть випереджати суперника, обходити пе
решкоди, переміщатися на певній відстані від них. Один
із таких проектів представив на розгляд журі студент
IV курсу факультету комп’ютерних наук ЧНУ Юрій Галін.
– Я переробив звичайну іграшкову машинку на ро
бот. Вона має датчики зчитування ліній, декілька сенсо
рів (ліній і перешкод). Мікроконтролер знімає усі дані із
сенсорів та переробляє їх на сигнали, – розповідає про
своє творіння Юрій.
Ю. Галін не вперше бере участь у подібних змаган
нях. На цьогорічному чемпіонаті його проект посів ІІ міс
це. А інший студент ФКН Олександр Савчук створив ма
шинку, керувати якою можна за допомогою мобільного
телефону.
Практичне застосування розробок досить широке. У
першу чергу – це інформаційно-вимірювальні системи,
автомобільна промисловість, наукові дослідження тощо.
У третьому турі чемпіонату з перегонів роботів
"Roborace 2010-2011" І місце виборола команда "SRC"
(Білорусь), ІІІ – здобули представники "Westpoint" (ІваноФранківськ). Команда "Intelcar" (Чернівці) отримала
приз глядацьких симпатій, а робото-технічне шоу, вла
штоване командами "NeoRobots" (Іспанія) та "Texas
Instruments" (США), викликало неабияке захоплення у
чернівчан.
Почесні грамоти й нагороди вручав переможцям та
учасникам чемпіонату ректор С. Мельничук спільно з го
ловою Асоціації робототехніки Н. Круцкевичем. Наступ
ний, завершальний тур чемпіонату відбудеться 28 трав
ня 2011 року в м. Івано-Франківськ.
Наталія ПАВЛОВИЧ
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“Здобутки, уроки
та перспективи
розвитку українського
студентського руху”
Студентський рух сприяє активізації молоді в усіх
сферах. Він справді допомагає нашій державі рухатися
вперед. Без самовідданої та цілеспрямованої діяльності
студентських об’єднань, органів студентського самовря
дування та просто активної молоді неможлива подальша
інтеграція у Європейський простір вищої школи.
Уже зараз інститут студентського самоврядування
став невід’ємною складовою освітньо-виховного се
редовища вищої школи нашої держави. І саме таким
його бачить Братство спудеїв Національного університе
ту "Острозька академія". Адже на базі їхнього ВНЗ за під
тримки Всеукраїнської молодіжної громадської органі
зації "Національний студентський союз" 18 – 20 березня
відбулися ІІІ Конгрес Національного студентського союзу і
Міжнародний форум органів студентського самовряду
вання "Здобутки, уроки та перспективи розвитку укра
їнського студентського руху”.
Відкрив імпрезу ректор Острозької академії Ігор Де
мидович Пасічник. Він побажав гостям закохатися у цей
навчальний заклад, набратися в його стінах позитивної
енергетики. Із вітальним словом виступили президент НСС
Анатолій Ігнатович та голова Братства спудеїв Ігор Дорош.
У ході роботи форуму віце-президент НСС Юрій Кращен
ко презентував "Методику самопізнання майбутнього ліде
ра" – збірник тестових методик, виданий у рамках молодіж
ного проекту Полтавської школи місцевого і студентського
самоврядування "Лідер майбутнього". У книзі йдеться про
діагностику та виявлення рівня розвитку лідерських якостей
особистості. Книга викликала великий інтерес у присутніх,
адже її застосування в роботі самоврядних студентських
об’єднань може принести неабияку користь.
У ІІІ Конгресі НСС взяло участь близько 100 представ
ників студентської молоді з усіх регіонів України, в тому
числі й делегація нашого університету. У рамках заходу
відбулися вибори до виконкому НСС. Р.Л. Жебчука та
В.М. Олексюка – представників ЧНУ – було обрано до ново
го складу виконавчого комітету організації на посади го
лови Комітету з питань регіонального розвитку та члена
Контрольно-ревізійної комісії НСС відповідно. Президен
том НСС у черговий раз став аспірант Львівської політех
ніки Анатолій Ігнатович.
Окремим напрямком роботи комітетів було обгово
рення нової реформи вищої освіти в Україні та її законо
давчих аспектів. Приємно, що студенти не залишилися
осторонь таких важливих питань і під час складання резо
люції вносили пропозиції, доповнення, спираючись на до
свід роботи у студентських радах своїх університетів.
Завдяки унікальній можливості для студентів різних
міст України зібратися разом і обмінятися досвідом, зав
дяки гостинності Братства спудеїв та спільній меті –
"окреслити перспективи розвитку українського студент
ського руху" – ця подія стала ще одним підтвердженням
існування української студентської інтелігенції, якій не
байдужі державотворчі процеси та майбутнє нації.
Роман ЖЕБЧУК,
асистент кафедри фінансів і кредиту
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Тетяна Григоряк – переможниця
“Феєрії краси – 2011”
Такий розмах під час проведення
заходів навряд чи ще десь побачиш;
таких уболівальників, як на факультеті
педагогіки, психології та соціальної
роботи, ніде більше немає; а таких
красунь-учасниць удень із вогнем не
знайдеш. Ось які роздуми навіяло
дійство "Феєрія краси – 2011", яке
відбулося у палаці "Академічний" на
початку березня.
Чарівні стюардеси, мужні пілоти,
атмосфера безхмарного польоту – це
оригінальний підхід до свята кафедри
практичної психології – організаторів
"зіркового польоту", тобто конкурсу.
А "головний пілот", декан факультету
І.М. Зварич, усім підняв настрій, по
дарувавши ще один вихідний напере
додні Міжнародного жіночого дня.
Кожна учасниця конкурсу пред
ставляла свою кафедру. Повернув
шись із навколосвітньої подорожі, дів
чата ділилися враженнями від поба
ченого, вдало перевтілившись у різні
країни. Елегантну Францію представ
ляла Мар’яна Соколовська, мелодій
ну Індію – Роксоляна Олійник, соняч
ну Грузію – Еля Недорубан, феєричну
Бразилію – Богдана Волошин, сусід
ню Румунію – Наталя Процьків, амбі
ційні США – Тетяна Григоряк, вино
градну Молдову – Олена Попеску. Ді
вчатам доводилося демонструвати
свої знання з етикету, загальну еру
дицію, вправно дефілювати в націо
нальному одязі своєї країни-обраниці
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та оригінально вітати все жіноцтво із
8 Березня.
Не обійшлося на борту літака й
без об’єктивного журі, яке оцінювало
ерудицію, креативність, оригінальність

кожної конкурсантки. У перервах між
виходами дівчат-учасниць "пасажи
рів лайнеру", тобто глядачів, раду
вали своїми виступами народний ху
дожній ансамбль "Україночка" ЧОЦЕВ
"Юність Буковини", танцювальний ко
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“Нафестивалили” гран-прі
10 березня обласний фестиваль юнацької творчості
"Чисті роси" зібрав у Мармуровій залі талановиту молодь
нашого університету. У ІІ етапі конкурсу взяли участь пред
ставники 8 факультетів: факультету педагогіки, психології
та соціальної роботи, іноземних мов, історії, політології та
міжнародних відносин, образотворчого та декоративноприкладного мистецтва, а також економічного, філологіч
ного, географічного й інженерно-технічного факультетів.
Вони представили на розсуд журі вокальні, інструменталь
ні, театральні номери тощо.
Найпопулярнішою номінацією виявилося "Художнє ви
конавство”, а найактивнішими учасниками – студенти пед
факу. Серед них – багато випускників Чернівецького облас
ного центру естетичного виховання "Юність Буковини".
Приміром, лише у складі народного студентського хору
"Резонанс" їх близько 15. Як зауважила член журі, мето
дист вокально-хорового жанру "Юності" Надія Миколаївна

лектив "Smile" та асистент кафедри
музики Георгій Постевка. Не сумува
ли й уболівальники: їм випала нагода
вибрати свою улюбленицю. Нею ста
ла студентка спеціальності "Початко
ва освіта" Роксоляна Олійник.
За підсумками чотирьох конкурсів
звання "Міс грація" отримала Наталія
Процьків, нагороду "Міс екстрава
гантність" вручили Мар’яні Соколов
ській, Роксоляна Олійник стала "Міс
симпатією», Олена Попеску здобула
титул "Міс чарівність". Еліна Недору
бан стала ІІ віце-міс, а І віце-міс – Бог
дана Волошин.
Вручаючи основний приз "Феєрії
краси – 2011", голова журі проректор
Т.В. Марусик зауважила, що пере
можниці цього змагання гідно пред
ставляють свій факультет на загально
університетському конкурсі "Студент /
студентка року". Минулого року це
підтвердила Іонела Товарницька. Від
значилася Іонела також на міському
етапі конкурсу: їй вручили бронзову
нагороду.
Отже, у "Феєрії краси – 2011" пе
ремогла студентка кафедри музики
Тетяна Григоряк. І тепер вона гідно
носитиме корону першості, яку їй
урочисто вручила її попередниця Іо
нела Товарницька. Тетяна завдяки
прихильності до конкурсанток та то
лерантності здобула ще й титул "Міс
дружба". Тепер їй доведеться гідно
представити свій факультет на кон
курсі "Студент / студентка року – 2011".
Нагадаємо, що Т. Григоряк – лау
реатка пісенних фестивалів "На хви
лях Світязя" (м. Луцьк) і "Перлина
Черемоша" (м. Вижниця), призерка
Всеукраїнської олімпіади з музики
(м. Одеса).
Наталія ПАВЛОВИЧ

Вовк, Центр свідомо спрямовує своїх вихованців у наш уні
верситет, на факультет педагогіки, психології та соціальної
роботи, на кафедру музики. Там розвиваються таланти.
Надія Миколаївна зауважила, що їх кількість і різногран
ність вимагає розширення цієї кафедри до рівня факульте
ту, інституту чи навіть університету мистецтв. "ЧНУ завжди
тримав високу планку. Сьогоднішня подія – не виняток. Не
знаю, хто може з вами конкурувати. У всякому разі, робити
це дуже складно", – підсумувала вона.
На гала-концерті, що відбувся 24 березня за участю
вищих навчальних закладів І – IV рівнів акредитації, наш
університет представляли з пісенними творами студенти
педфаку: згаданий вище хор "Резонанс" (керівник
А.М. Кушніренко), жіночий хор (керівник А.І. Зубчук), во
кальний ансамбль "Лілея" (керівник Г.В. Кобилянська) і
п’ятикурсник Володимир Фісюк; а танцювальні композиції
подарував присутнім загальноуніверситетський хореогра
фічний ансамбль "НЕОгалактика" (керівник О.Б. Галак).
Журі фестивалю високо оцінило таланти ЧНУ. Настільки
високо, що серед ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації саме Черні
вецькому університетові присудило гран-прі. Що не кажіть,
а таки складно з нами конкурувати!
Світлана ТЕЛЕШМАН

“УВ” № 2 (1725)

9

Березень 2011
“УВ”

ПОДІЇ

"Roborace 2010-2011"
У ІІІ турі відкритого чемпіонату з перегонів роботів
"Roborace 2010-2011" "срібло" виборола чернівецька
команда "Stobus". Це вже треті подібні змагання. Упер
ше вони відбулися у 2009 році за ініціативи Тернопіль
ського економічного університету та Асоціації робото
техніки в Україні. Відтоді ЧНУ – офіційний партнер
чемпіонату з перегонів роботів.

І і ІІ тури відбувалися у Тернополі та Львові відповід
но, а IV планують провести в Івано-Франківську. До
участі заявлено 20 команд, понад 40 учасників з України,
Білорусії, Румунії, Польщі та Іспанії.
Учасники чемпіонату – студенти ВНЗ, які займаються
апаратним і програмним забезпеченням комп’ютерних
систем. Проте беруть участь і аматори. Їхні проекти – це
спеціалізовані комп’ютери, призначені для виконання
певних функцій. Роботи бувають різними. Приміром, де
які з них можуть випереджати суперника, обходити пе
решкоди, переміщатися на певній відстані від них. Один
із таких проектів представив на розгляд журі студент
IV курсу факультету комп’ютерних наук ЧНУ Юрій Галін.
– Я переробив звичайну іграшкову машинку на ро
бот. Вона має датчики зчитування ліній, декілька сенсо
рів (ліній і перешкод). Мікроконтролер знімає усі дані із
сенсорів та переробляє їх на сигнали, – розповідає про
своє творіння Юрій.
Ю. Галін не вперше бере участь у подібних змаган
нях. На цьогорічному чемпіонаті його проект посів ІІ міс
це. А інший студент ФКН Олександр Савчук створив ма
шинку, керувати якою можна за допомогою мобільного
телефону.
Практичне застосування розробок досить широке. У
першу чергу – це інформаційно-вимірювальні системи,
автомобільна промисловість, наукові дослідження тощо.
У третьому турі чемпіонату з перегонів роботів
"Roborace 2010-2011" І місце виборола команда "SRC"
(Білорусь), ІІІ – здобули представники "Westpoint" (ІваноФранківськ). Команда "Intelcar" (Чернівці) отримала
приз глядацьких симпатій, а робото-технічне шоу, вла
штоване командами "NeoRobots" (Іспанія) та "Texas
Instruments" (США), викликало неабияке захоплення у
чернівчан.
Почесні грамоти й нагороди вручав переможцям та
учасникам чемпіонату ректор С. Мельничук спільно з го
ловою Асоціації робототехніки Н. Круцкевичем. Наступ
ний, завершальний тур чемпіонату відбудеться 28 трав
ня 2011 року в м. Івано-Франківськ.
Наталія ПАВЛОВИЧ
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“Здобутки, уроки
та перспективи
розвитку українського
студентського руху”
Студентський рух сприяє активізації молоді в усіх
сферах. Він справді допомагає нашій державі рухатися
вперед. Без самовідданої та цілеспрямованої діяльності
студентських об’єднань, органів студентського самовря
дування та просто активної молоді неможлива подальша
інтеграція у Європейський простір вищої школи.
Уже зараз інститут студентського самоврядування
став невід’ємною складовою освітньо-виховного се
редовища вищої школи нашої держави. І саме таким
його бачить Братство спудеїв Національного університе
ту "Острозька академія". Адже на базі їхнього ВНЗ за під
тримки Всеукраїнської молодіжної громадської органі
зації "Національний студентський союз" 18 – 20 березня
відбулися ІІІ Конгрес Національного студентського союзу і
Міжнародний форум органів студентського самовряду
вання "Здобутки, уроки та перспективи розвитку укра
їнського студентського руху”.
Відкрив імпрезу ректор Острозької академії Ігор Де
мидович Пасічник. Він побажав гостям закохатися у цей
навчальний заклад, набратися в його стінах позитивної
енергетики. Із вітальним словом виступили президент НСС
Анатолій Ігнатович та голова Братства спудеїв Ігор Дорош.
У ході роботи форуму віце-президент НСС Юрій Кращен
ко презентував "Методику самопізнання майбутнього ліде
ра" – збірник тестових методик, виданий у рамках молодіж
ного проекту Полтавської школи місцевого і студентського
самоврядування "Лідер майбутнього". У книзі йдеться про
діагностику та виявлення рівня розвитку лідерських якостей
особистості. Книга викликала великий інтерес у присутніх,
адже її застосування в роботі самоврядних студентських
об’єднань може принести неабияку користь.
У ІІІ Конгресі НСС взяло участь близько 100 представ
ників студентської молоді з усіх регіонів України, в тому
числі й делегація нашого університету. У рамках заходу
відбулися вибори до виконкому НСС. Р.Л. Жебчука та
В.М. Олексюка – представників ЧНУ – було обрано до ново
го складу виконавчого комітету організації на посади го
лови Комітету з питань регіонального розвитку та члена
Контрольно-ревізійної комісії НСС відповідно. Президен
том НСС у черговий раз став аспірант Львівської політех
ніки Анатолій Ігнатович.
Окремим напрямком роботи комітетів було обгово
рення нової реформи вищої освіти в Україні та її законо
давчих аспектів. Приємно, що студенти не залишилися
осторонь таких важливих питань і під час складання резо
люції вносили пропозиції, доповнення, спираючись на до
свід роботи у студентських радах своїх університетів.
Завдяки унікальній можливості для студентів різних
міст України зібратися разом і обмінятися досвідом, зав
дяки гостинності Братства спудеїв та спільній меті –
"окреслити перспективи розвитку українського студент
ського руху" – ця подія стала ще одним підтвердженням
існування української студентської інтелігенції, якій не
байдужі державотворчі процеси та майбутнє нації.
Роман ЖЕБЧУК,
асистент кафедри фінансів і кредиту
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Успішна пані ФКН
1 березня у Чернівецькому музично-драматичному те
атрі імені Ольги Кобилянської відбувся ІХ міський конкурс
"Успішна пані Чернівців – 2011". У ньому взяли участь де
сять представниць прекрасної статі, серед яких і асистент
кафедри комп’ютерних наук ЧНУ кандидат технічних наук

Інна Дмитрівна Яковлєва. І це природно, адже культурне
життя Чернівців неможливо уявити без нашого універси
тету.
За титул найуспішнішої пані змагалися жінки, які вже
мають певні досягнення у професійній діяльності, сімей
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ному житті. Вони, ніби за помахом чарівної палички, на
весь вечір перетворилися із керівників підприємств і пе
дагогів тощо на співачок, танцівниць та актрис.
У першому етапі конкурсу учасниці презентували свої
стінгазети, кулінарні шедеври, хореографічні та вокальні
здібності. Багатогранна натура Інни Яковлєвої розкрила
ся в образах романтичної співачки й сучасної мами. Разом
із сином, студентом факультету комп’ютерних наук, пред
ставниця ЧНУ виконала чудовий романс, який зал слухав,
затамувавши подих.
Свій акторський талант конкурсантки продемонстру
вали в постановці "Жінка – непрочитана книга". Сценку з
фільму "За двома зайцями", в якій пані Інна вдало вжилася
у роль Проні Прокопівни, переривали шалені оплески.
Конкуренція була серйозною, адже інші учасниці демон
стрували яскраві образи Людмили Прокопівни і Вірочки зі
"Службового роману", Міледі й Анни Австрійської із "Трьох
мушкетерів". Загалом кожна з претенденток на омріяний
титул шість разів змінювала образ і стільки ж – убрання.
За результатами змагань журі визначило найуспішні
ших. Третьою і другою віце-пані стали приватні підприємці
Діна Канюченко та Ірина Нагорняк відповідно. Перша ві
це-пані – голова Чернівецького відділу громадської орга
нізації "Союз українок" Ганна Глібка. Корона і стрічка пере
можниці дісталися доцентові кафедри патоморфології та
судової медицини БДМУ Аліні Заволович.
Інна Яковлєва увійшла до п’ятірки переможниць і ви
борола аж два титули: від журі – "Пані елегантність", а від
конкурсанток – "Пані дружба". Останні визнали її найко
мунікабельнішою і презентували велику іграшку – білого
ведмедя.
– Взяла участь у конкурсі, бо я дуже творча людина, –
розповідає пані Інна. – Мені хочеться реалізувати себе не
тільки в роботі. На сцені в мене виростають крила. Дуже
вдячна своїм близьким, колегам і організаторам свята за
розуміння та величезну підтримку.
Тож вітаємо пані Інну із вдалим виступом у конкурсі
успішних чернівчанок і бажаємо втілення нових творчих
задумів!
Колектив факультету комп’ютерних наук

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

“Студент + викладач” = ?
Студентсько-викладацькі стосунки в рамках навчального процесу – явище буденне. Розширити рамки й водночас
підсолодити будні святом узялася кафедра соціології філософсько-теологічного факультету. Вона дала шоу "Студент + викладач", яке відбулося 30 березня в СКТМ "Контакт", талановитих, енергійних, натхненних учасників.
І ті зробили дійство незабутнім.
Чотири пари позмагалися в чотирьох конкурсах: "Ві
зитка", "Найкмітливіший", "Домашнє завдання" й "Сюр
приз". Журі нагородило учасників цікавими титулами. Так,
асистент Володимир Васильович Пержун та третьокурс
ниця Іванка Унгурян були визнані найкумеднішою парою.
Під час виконання жартівливої пісні "Ой під вишнею, під
черешнею" вони настільки вжилися в образи, що забули
слова. Проте дуже гармонійно заповнили музичний про
стір своїм сміхом і сміхом глядачів. А конкурс "Сюрприз"
(імпровізована хореографія) відкрив Володимира Васи
льовича як запального танцюриста. І це таки стало сюр
призом для його колег та вихованців! Не дивно, що пара
Унгурян – Пержун отримала приз глядацьких симпатій.
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КУЛЬТУРА

Гість ЧНУ –
голова буковинського
земляцтва в Києві

“GEDANKENDACH”
привіз зірку
німецького кіно

Університетський осередок "Просвіти" спільно з обласною
організацією ініціював зустріч студентської молоді ЧНУ з
Надзвичайним і Повноважним екс-послом України у Греції та
Албанії Валерієм Цибухом, ректором Київського університету
туризму, економіки і права професором В.К. Федорченком, заступником голови Всеукраїнського об’єднання "Просвіта", письменником В.І. Фольварочним. Останній, до речі, презентував книгу про життєвий шлях відомого співвітчизника В.І. Цибуха – "Зорі
отчого краю", у якій розповідається про те, як хлопчик з невеличкого буковинського села досяг вершин успіху в житті.

У Малому залі Центрального палацу культури
відбувся літературно-музичний вечір, присвячений
творчості буковинської поетеси Зельми МеєрбаумАйзінґер.
Його організаторами виступило українсько-ні
мецьке культурне товариство при центрі "GEDAN
KENDACH" Чернівецького університету. Завдяки
підтримці фонду Schloss Neuhardenberg стало мож
ливим запросити до Чернівців одну з найвідоміших
акторок сучасної Німеччини, яка знялася у понад
60-ти стрічках – Іріс Бербен. Остання вже давно за
хоплюється творчістю Зельми й зізнається, що саме
ця любов привела її на Буковину. Свого часу Іріс
Бербен навіть озвучила вірші молодої поетеси в
аудіокнижці під назвою "Я тугою огорнута".
У виконанні акторки прозвучали поетичні тексти
Зельми німецькою мовою, а професор ЧНУ Петро
Рихло запропонував їх українські переклади. У пере
рвах між читанням віршів усі присутні мали можли
вість насолодитися чудовою класичною музикою.
Очікувалося, що на вечір завітає Посол ФРН в
Україні Ганс-Юрґен Гаймзьот, але через певні обста
вини він не зміг взяти участь у заході. Щоправда, пан
Посол передав вітання усім буковинцям у листі, який
надіслав спеціально до вечора.
Нагадаємо, що Зельмі Меєрбаум-Айзінґер було
лише 18 років, коли вона загинула у трудовому табо
рі в Трансністрії. Юна поетеса встигла написати тіль
ки 57 віршів, які представлені в альбомі "Збір квітів".
Дивовижним чином його вдалося врятувати: подру
га Зельми вивезла альбом у Палестину, а шкільний
учитель Зельми Герш Сеґал видав збірку поезій сво
їм коштом. У 70-х рр. їх "відкрив" для європейського
читача німецький журналіст Юрґен Зерке.
З 80-х рр. минулого століття дедалі частіше
з’являються публікації поезій Зельми в Німеччині,
Австрії та Ізраїлі. Трагічна та зворушлива доля ав
торки, її літературне обдарування стають темою лі
тературних заходів і перформансів.
За можливість поспілкуватися з Іріс Бербен ви
словлюємо подяку професорові кафедри зарубіжної
літератури та теорії літератури Петрові Рихлу й асис
тентові цієї кафедри Оксані Матійчук.
Лілія ШУТЯК

На зустріч із гостями 18 березня до Червоної зали ЧНУ при
йшло багато студентів різних спеціальностей: "Міжнародні
відносини", "Туризм", "Країнознавство" та ін. Від керівництва
Чернівецького університету виступили ректор С.В. Мельничук та
проректор Т.В. Марусик.
У своєму вітальному слові професор В.К. Федорченко за
уважив, що багата буковинська земля має чим гордитися,
особливо талановитими людьми: "Я переконаний, що серед
студентів ЧНУ є майбутні дипломати, посли, які представляти
муть Україну за кордоном, так, як це робив упродовж 5 років
Валерій Іванович (Цибух. – Авт.)".
В. Цибух – автор і розробник Державної програми розвитку
туризму. Тож усі деталі та проблеми цієї галузі знає достемен
но. Справедливо туризм називають народною дипломатією,
каналом міжнародних зв’язків. Майже 90 країн світу формують
свій бюджет виключно завдяки туристичному бізнесові. А для
нашої країни це питання дуже актуальне. Проведення "Євро –
2012" – безсумнівно, певне досягнення для України, адже спор
тивний туризм – це невід’ємна частина туристичного бізнесу.
Щодо розвитку туризму на Буковині, то тут варто згадати,
що наш університет очікує рішення Міжнародної ради ЮНЕС
КО про зарахування будівель колишньої резиденції до списку
світової спадщини. А це притягуватиме ще більшу кількість ту
ристів на Буковину.
На різних високих посадах працював В. Цибух. Головне для
нього – це бажання допомогти людині, трудитися на благо на
роду, на благо людства. Нині Валерій Іванович очолює буковин
ське земляцтво в Києві (його попередником був поет М. Ткач).
На згадку про зустріч гість презентував університетові, Нау
ковій бібліотеці, Центру буковинознавства книги, а ректорові –
пам’ятний подарунок.
Наталія ПАВЛОВИЧ

Козуб І.Г. Правове регулювання праці осіб зі зниженою працездатністю:
монографія / І.Г.Козуб. – Чернівці, Чернівецький національний університет,
2010. – 152 с.
Треба сказати, любительськими танцями шоу не обме
жилося. Асистент Юлія Григорівна Кілей та другокурсник
Андрій Шкромюк продемонстрували майстерну бальну
хореографію, довівши, що гідні титулу "Найтанцювальні
ша пара". До речі, Юлія ще й пречудово малює піском.
Коли на її "картині" з’явилися обриси рідного ЧНУ, публіка
скупала мисткиню в оваціях.
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Монографію присвячено дослідженню актуальних проблем правового регулювання праці
осіб зі зниженою працездатністю. Аналізуються поняття й сутнісна характеристика права на
працю зазначеної категорії осіб і гарантії реалізації вказаного права. Значну увагу приділено
з'ясуванню природи права на працю осіб зі зниженою працездатністю й особливостей їх трудової
дієздатності, розмежуванню понять "праця" і "робота", "право на працю" та "право на роботу",
"здатність до праці" та "здатність до роботи".
Для наукових і науково-педагогічних працівників ВНЗ, наукових установ, студентів юридичного
напрямку, працівників служби зайнятості, органів соціального захисту та державної влади.
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“Лежачим краю рідного немає, чий хліб і
праця – того і земля...”
Саме так свого часу говорила
українська письменниця, перекладач,
культурний діяч Леся Українка у дра
матичній поемі "На руїнах", заклика
ючи до праці, боротьби та самовдос
коналення.

1 березня кафедра української лі
тератури Чернівецького університету
провела літературознавчі читання,
присвячені 140-річчю від дня наро
дження поетеси. У них взяли участь
викладачі та студенти філологічного
факультету.
Усі охочі змогли ознайомитися зі
сторінками життя та творчості слав

“УВ”

нозвісної авторки завдяки фотогра
фіям із дитячих та юнацьких років
письменниці.
Модератором заходу виступив
професор Володимир Іванович Анто
фійчук. Він розповів про зародження

поетичного таланту авторки. Зокре
ма те, що свій перший вірш "Надія"
вона написала у 9-річному віці, а в 13
уже опублікувала дві поезії під псев
донімом Леся Українка. "Цей псевдо
нім, – зазначив Володимир Іванович, –
своїй дочці обрала відома письменни
ця і громадська діячка Олена Пчілка,
намагаючись підкреслити майбутній

ПОДІЇ

Поетичний фестиваль
“Від Гуцулії до кряжів
донецьких”
Приводом до його проведення стала премія імені Та
раса Мельничука "Князь роси", якою щороку відзначають
найталановитіших поетів України. Цьогорічні лауреати ви
ступили в Чернівецькому органному залі.
Організатор поетичного фестивалю – головний редак
тор "Буковинського журналу", член Національної спілки
письменників України, Асоціації українських письменни
ків, а також Національної спілки журналістів України Ми
рослав Лазарук .
Розпочався фестиваль переглядом короткометражної
стрічки "Тарас – князь слова", наданої чернівецьким об
ласним телебаченням. У основі сюжету – виступ Тараса

вибір поетеси – слугування націо
нальній справі".
Багато говорилося і про зв’язки
Лесі Українки з Буковиною. Зокрема,
через товариські стосунки з Ольгою
Кобилянською. Про приїзд Лесі у
травні 1901 року та виступ у Народно
му домі газета "Буковина" писала так:
"Незвичайна землячка чарувала всіх
високою освітою, гарячим патріотиз
мом, рідкісною скромністю".
Зв’язок із нашим краєм підтвер
джує і той факт, що одним з перших
професійних читачів Лесі Українки
був Осип Маковей. Про стосунки мит
ців розповів доцент Олександр Орес
тович Попович. Між молодою поете
сою і відомим критиком зав’язалася
тривала переписка. В одному з листів
до Осипа Маковея Леся зазначала:
"Не знаю як хто, але я б хотіла, аби
мене судили по щирості, не вважаю
чи ні на мою молодість, ні на моло
дість нашої літератури".
Професор Борис Іванович Бунчук
запропонував присутнім свою допо
відь про ритмічне багатство "Лісової
пісні" Лесі Українки, доцент Світлана
Дмитрівна Кирилюк дослідила внут
рішній світ особистості в прозі мист
кині. Як дитячу письменницю Лесю
Українку розглядала доцент Лідія Ми
хайлівна Ковалець. А професор Богдан
Іванович Мельничук ділився думка
ми про патріотизм авторки, її інтерна
ціоналізм та захоплення Буковиною.
Лілія ШУТЯК,
лаборантка кафедри журналістики

Мельничука 1992 року і його прочитання вірша "Червоний
чоловік". Присутні пом’янули відомого поета хвилиною
мовчання.
Із власними поетичними творами на сцену виходили
цьогорічний лауреат премії Леонід Талалай, декан філоло
гічного факультету ЧНУ Борис Бунчук, Микола Рачук, Ва
силь Шкурган, Василь Карп’юк, Тарас Григорчук, Василь
Герасим’юк, а також Мирослав Лазарук. Останній, окрім
своїх, зачитав ще й твори Василя Кухти, який не зміг від
відати захід.
Відкриття поетичного фестивалю в Чернівцях мала
відвідати також Катерина Ющенко, але з вагомих причин
не змогла приїхати. Натомість дружина екс-президента
надіслала вітальний лист усім лауреатам премії.
Поміж поетичних рядків присутні могли насолодитися
звучанням органу під акомпанемент Світлани Бардаус, а
також піснями у виконанні Олени Урсуляк.
На завершення Мирослав Лазарук пообіцяв вибороти
у влади право на встановлення у Чернівцях меморіальної
дошки Тарасові Мельничуку.
Іванка ШКРОМИДА,
студентка філологічного факультету

“УВ” № 2 (1725)

11

Березень 2011
Асистент Олександр Вікторович Якимчук і студентка
V курсу Ірина Берладена на кілька хвилин перевтілилися
у Голохвастова та Проню Прокопівну. Здібна гра молодих
акторів оживила улюблені образи. А пара отримала титул
найкраще костюмованої.

Перемогу в шоу виборола "Найкапризніша пара". До
цент Оксана Степанівна Гнатчук, найсексуальніша викла
дачка ФТФ (за результатами студентського опитування),
і третьокурсник Мар’ян Кравченко, учасник конкурсів
"Університет має талант" та "Студент / студентка ЧНУ –
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2010", підкорили серця і журі, й публіки. Голова журі декан
філософсько-теологічного факультету Василь Балух за
значив, що їм не треба грати ніяких ролей, бо ці двоє на
сцені є такими ж, як у житті. А зважаючи на те, що на сцені
вони були веселими, цікавими, неординарними... Сло
вом, творчі особистості. Стільки разів лекція чи семінар
ське заняття ставали темами гумористичих сценок на уні
верситетських дійствах, що, здавалося, годі вже знайти в
тих жартах новизну. Але тандем Гнатчук – Кравченко роз
казав цю історію по-своєму – і усміхнув, ніби вперше. Лун
ко усміхнув. Після чого, влаштувавши шоу а-ля Майкл
Джексон, примусив залу миготіти світлами, а глядачів –
дихати сценічним димом. Публіка була в захваті. Вона оці
нила не тільки креативність, а й сміливість.
"Ви є тими людьми, що вміють не лише донести чи
сприйняти знання, які маєте або ж хочете отримати. Ви є
ще й надзвичайно сміливими людьми. І я пишаюся тим,
що ви такі. Адже тільки смілива людина може чогось у
житті досягти", – звернувся до учасників конкурсу декан
ФТФ В. Балух. А заступник декана з виховної роботи Ми
кола Шкрібляк назвав шоу "Студент + викладач" найбільш
неординарним за всю історію факультету.
Ті з присутніх, хто на початку дійства ще вагалися, чому
дорівнює сума студентського ентузіазму й викладацького
досвіду, наприкінці усвідомили: креативу! Вітаємо най
креативніших соціологів і з приємністю чекаємо на обіця
ну серію схожих заходів (КВК, спортивні змагання між ви
кладачами й студентами). Show must go on!
Світлана ТЕЛЕШМАН

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

У ЧНУ відзначили Всесвітній день води
Уперше думка про необхідність
такого свята була озвучена на конфе
ренції ООН, присвяченій охороні до
вкілля і розвитку, в 1992 році в Ріо-деЖанейро. Генеральна асамблея ООН
прийняла офіційне рішення про про
ведення 22 березня Всесвітнього дня
водних ресурсів. Це свято нагадує
всім жителям планети про значення і
важливість води на Землі. Кожного
року День води позначений певною
тематикою. Всесвітній день води 22
березня 2011 року пройшов під гас
лом "Вода для міст".
Долучилися до святкування і сту
денти Чернівецького університету. На
географічному факультеті магістри
кафедри гідроекології, водопостача
ння та водовідведення організували
для студентів ІІ, ІІІ і ІV курсів брейнринг під назвою "Вода – восьме чудо
світу". У інтелектуальній грі, яка скла
далася із 3-х турів, змагалися дві ко
манди: "Аква" та "Капітошки". Стар
шокурсники подбали про складність
тестових завдань для учасників. Ціка
вими були й відеозапитання та тради
ційне для брейн-рингу завдання – "чор
на скринька". Як виявилося, заплута
ти гідроекологів – справа непроста. Бо
на більшість запитань, навіть не до
слухавши їх до кінця, студенти давали
правильні відповіді. Найменші деталі
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з історії відкриттів географічних об’єк
тів, походження назв річок, озер, во
доспадів, особливості прісної води –
все розгадали інтелектуали за лічені
секунди.
Компетентне журі – викладачі ка
федри гідроекології, водопостачання

складу якої входили студенти 217,
317 та 417 груп. Переможців та всіх
учасників було відзначено грамотами
й подяками.
Тож якщо вам цікаво дізнатися про
воду все, до найменших дрібниць, бе
ріть участь у подібних інтелектуаль

та водовідведення – підрахувавши
кількість балів, визначило перемож
ців. З відривом усього лише у два бали
перемогу здобула команда "Аква", до

них змаганнях. Організатори вклю
чать до списку учасників кожного охо
чого позмагатися у брейн-ринзі.
Наталія ПАВЛОВИЧ
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Спортивні баталії студентства
ГАНДБОЛ

ДЗЮДО

У рамках 62-ї Спартакіади відбулися фінальні змагання
з багатьох видів спорту, зокрема з плавання, дзюдо, шахів
і гандболу. Про результати фінальних запливів ми вже по
відомляли читачів у попередніх випусках "УВ". Тож на чер
зі – розповідь про інші види спорту. Варто зауважити, що
гандбол з кожним роком стає популярнішим,
розгорається запекла боротьба між ко
мандами-суперницями. "Травм на майдан
чиках меншає, що є дуже важливим, а рі
вень підготовки студентів стає кращим", –
зазначає голова спортивного клубу ЧНУ
О.В. Ківерник.
Цьогорічні протистояння гандбольних ко
манд тривали з 21 лютого по 14 березня. У них
взяли участь 16 команд з усіх факультетів нашого
університету. Щодо "професіоналів" у спорті, тобто
студентів факультету фізичного виховання та
здоров’я людини, то їхній могутній потенціал
розділили на дві команди: І-ІІ та ІІІ – V курсів.
Таке рішення керівництва факультету не під
тримує дехто з викладачів фізичного вихован
ня, вважаючи несправедливим, що професіо
нали змагаються з аматорами. Дискусії з цього
питання ще тривають. Можливо, наступного року на фа
культеті фізичного виховання та здоров’я людини прово
дитиметься своя, внутрішня спартакіада.
Щодо нинішніх змагань, то фінал відбувся 14 березня у
приміщенні ДЮСШ. Обслуговували ігри старший викла

Тривали змагання два дні – 23 та 24 березня. 24 берез
ня вони розпочалися о 16 годині, а завершилися аж о 21.
Із кожним роком учасників стає все більше й більше. Цьо
го разу їх було 137 (77 хлопців і 55 дівчат). У 2000 році,
коли ми починали проводити подібні змагання, мали лише
60 учасників. Отже, зараз їхня кількість зросла
удвічі. Фізкультурники поділилися на 2 ко
манди, а всього брало участь 16 команд.
Уболівальників прийшло стільки, що весь зал
був заповнений. Глядачі стояли навіть у про
ходах. Перемогли на килимі студенти хімічного
факультету, ІІ сходинку посіли представники фа
культету історії, політології та міжнародних відно
син, а ІІІ – фізики.
Змагання відбувалися у залі боротьби ЧНУ, проте,
як виявилося, він не може вмістити таку кількість учас
ників. Сподіваємося, що наступного року проблема
з приміщенням вирішиться.
Головному судді на килимі, старшому виклада
чеві кафедри фізичного виховання для природ
ничих предметів М.А. Гончерюку допомагали ко
леги: залужений тренер України М.І. Мар’янчук
і старший викладач БДМУ І.П. Ракетніков.
Як бачимо, дзюдо – популярний вид спорту серед мо
лоді. Тож не дивно, що ЧНУ має певні досягнення. Студент
географічного факультету Едуард Думан – чемпіон Украї
ни з боротьби самбо серед хлопців 1993-1994 р. н. у най
важчій ваговій категорії – понад 87 кг. Він зараз готується
до Чемпіонату Європи, який має відбутися наступного міся
ця. Там виступатимуть найсильніші спортсмени з 27 країн.
Із 2 по 5 травня у Харкові пройде Х Всеукраїнська уні
версіада. Кожного року тренерський склад Чернівецької
області формує збірну, яка захищає честь Буковини. Кіс
тяк збірної – це студенти ЧНУ. Після Всеукраїнської буде
проходити Всесвітня універсіада, в якій візьмуть участь
найкращі спортсмени ВНЗ України.

ціював цю зустріч. Було підписано угоду між універ
ситетами-партнерами. Московських колег, у пер
шу чергу, зацікавила україністика. Вони вже двічі
здійснюють набір студентів за вищезгаданою спе
ціальністю. Пропонують, щоб ті проходили в нас
стажування. А також запрошують наших виклада
чів читати лекції з української літератури, мови,
історії, культури тощо. Окрім філологів, також було
домовлено про співпрацю економістів, істориків.
Україністикою зацікавилися й у Санкт-Петер
бурзькому державному університеті. Це один із
потужних вищих навчальних закладів сусідньої
держави, з керівництвом якого ректор ЧНУ
С.В. Мельничук підписав нову угоду про спів
працю. І російські, й українські науковці мають
зв’язки з філологами Німеччини. Тож виникла
ідея створення спільного проекту – українськоросійсько-німецького словника біблійних крила
тих висловів. У цьому проекті очікується участь
професорів із Німеччини X. Вальтера (Університет ім. Ерн
ста-Морітц-Арндта в Грайфсвальді) та В. Шреде (Універ
ситет м. Фрайбург). Від української сторони участь ві
зьмуть учені філологічного та філософсько-теологічного
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дач кафедри теоретичних основ і методики фізичного ви
ховання Ю.Б. Ячнюк та суддя національної категорії, ви
кладач кафедри фізичного виховання для гуманітарних
факультетів О.В. Ківерник. Порівняно з минулорічними фі
нальними іграми, трійка лідерів виглядає зовсім інакше.
Унаслідок запеклої боротьби перемогу здобула команда
І-ІІ курсів фізкультурників, почесну ІІ сходинку п’єдесталу
посіла команда юридичного факультету, а замикають трій
ку лідерів колеги переможців – команда ІІІ – V курсів.
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факультетів Чернівецького університету, від росіян – ка
федра слов’янської філології та німецької мови СанктПетербурзького університету.
Наталія ПАВЛОВИЧ

ALMA MATER

Шевченківський березень
у Чернівецькому університеті
На Україну знову завітав Шевченківський березень.
Цьогоріч у погідні весняні дні людство відзначило 197-ий
день народження геніального українського сина Тараса
Григоровича Шевченка та 150-ті роковини з часу його
смерті. Низку загальноміських заходів, що відбулися
9-10 березня, доповнили урочистості, організовані в на
шому університеті.
Так, 9 березня студенти й викладачі двох сусідніх фа
культетів – філософсько-теологічного та філологічного –
вели мову про Слово Боже у творчості великого поета.

ШАХИ
Невдовзі по закінченні змагань з гандболу 16, 17 та 18
березня своїми силами мірялися шахматисти ЧНУ. Відбір
кові поєдинки проводилися на факультетах. А фінальні
ігри відбулися у шаховому клубі, який запрацював мину
лого року.
За словами головного тренера змагань, старшого ви
кладача кафедри фізичного виховання для гуманітарних
факультетів В.І. Купчика, вдало виступили на цьогорічних
змаганнях філологи, фізики, юристи. Були й такі учасни
ки, які не поступилися суперникам жодного разу: це Тетя
на Маник, Ілля Шкварчук (фізичний факультет) і Максим
Кришмару (юридичний факультет). Вони також успішно
представили Чернівецький університет, виступаючи на
першості області серед ВНЗ. У підсумку студенти ЧНУ
здобули найвищі нагороди.
Щодо результатів 62-ї Спартакіади, то за шаховим сто
лом рівних не було фізикам, другими стали представники
філологічного факультету, а третє місце посіли студенти
факультету історії, політології та міжнародних відносин.
сторінку підготувала Наталія ПАВЛОВИЧ
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Літературно-мистецький захід благословив завідувач бо
гословського відділення при ЧНУ протоієрей Микола
Щербань. Він запевнив присутніх, що без духовної поезії
Шевченка немає України. Професор кафедри історії та
культури української мови Надія Бабич зауважила: "Всім
поколінням потрібно вчитися у Шевченка, черпаючи Бо
гом дану любов до всього оточуючого". На свято завітала
Душа Тараса Григоровича (студентка філфаку Ольга Калі
ніченко), а також Богдана Хмельницького (студент ФТФ
Іван Гуменяк), Івана Франка (студент ФТФ Анатолій Воло

“УВ” № 2 (1725)

щук), Олени Теліги (студентка ФТФ Іванна Юркевич). Душі
ділилися мріями та прогнозували щасливе майбутнє для
України. Логічним завершенням заходу стали слова, які
процитувала з Біблії авторка й ведуча проекту – студентка
ФТФ Марина Калинчук: "Бо така є воля Божа, щоб ми, ро
блячи добро, закривали вуста неуцтву нерозумних лю
дей, як вільні, не як ті, хто використовує свободу для при
криття зла, але як раби Божі".
10 березня було позначене двома заходами: традицій
ним загальноуніверситетським конкурсом читців та акаде
мією-реквіємом. Остання, присвячена вшануванню пам’яті
Т. Шевченка, відбулася у Мармуровій залі резиденції. До
проведення цього заходу долучилися педагоги та філоло
ги. Уміло поєднала поетичне слово й музику ведуча, до
цент кафедри української літератури Лариса Бережан. Від
крився вечір пам’яті невмирущими словами Кобзаря, піснею
"Реве та стогне Дніпр широкий" у виконанні заслуженого ар
тиста України, доцента кафедри музики Івана Дерди.
Завідувач кафедри української літератури професор
Володимир Антофійчук відзначив вічність великого сина
України як такого, що запалив національну ідею та мріяв
про вільну Вітчизну. Відомий учений закликав сучасників
свято берегти заповіти Т. Шевченка та вшанувати його
пам’ять добрими справами на благо своєї країни.
Вірші Т. Шевченка декламували студенти-філологи На
талія Бурла, Ірина Мороз, Іванна Стеф’юк. А далі знову
звучала пісня. Під акомпанемент завідувача кафедри му
зики доцента Вадима Лісового Іван Дерда виконав Шев
ченкові "Минають дні…" та "По діброві вітер віє".
Завершилися академія-реквієм виступом університет
ської чоловічої хорової капели "Дзвін". У її виконанні про
лунали пісні "Бандуристе, орле сизий" та "Гей, літа орел”.
А безсмертний "Заповіт" заповнена зала зустріла стоячи.
Юлія ПОПОВИЧ, студентка
філологічного факультету,
Марина КАЛИНЧУК, студентка
філософсько-теологічного факультету
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% студентів, що
вчилися тільки на
"4" і "5" –
2009-2010 н.р.

% студентів, що
вчаться тільки на
"4" і "5" –
2010-2011 н.р.

Таблиця 4
% студентів, що
вчилися тільки на
"4" і "5" –
2008-2009 н.р.

Академічну заборгованість по закінченні сесії ма
ли 1905 (17,1 %) студентів (минулого року – 1919
(16,9 %). У зв’язку з цим було відраховано 89 студен
тів денної форми навчання (минулоріч – 63).
Наведені показники свідчать про необхідність кон
структивного аналізу організації навчального проце
су кожним викладачем, кафедрою та факультетом.
Зрозуміло, що після ліквідації академзаборгова
ності відсоток успішності та якості знань студентів у
розрізі факультетів дещо підвищується.
Загалом організацію, проведення та методичне
забезпечення зимової екзаменаційної сесії здійсне
но на належному рівні. Проте варто усвідомлювати,
що не кількість випускників чи ліцензованих місць,
а якість підготовки наших студентів має визначати
престиж університету. Цей об’єктивний якісний по
казник залежить від компетентності, вимогливості
та відповідальності викладачів.
Упродовж кількох років згідно з розпорядженням
ректорату на факультетах проводяться контрольні
заміри залишкових знань студентів за результатами
сесії. Увагу акцентовано як на високих показниках із
навчальної дисципліни, так і на низьких, а також на
навчально-методичному забезпеченні.
На нарадах деканів, методичних радах універси
тету та факультетів ці результати обговорюються.
Є випадки, коли якість знань студентів, продемон
стрована на замірах, у кілька разів нижча або ж вища
за результати сесії. Вважаю, що до цього контролю
знань не можна ставитися формально. Потрібно
розробляти відповідні заходи, а не обмежуватися
обговоренням на Вчених радах факультетів.
Лише спільними зусиллями ректорату, деканатів
та викладачів ми зможемо забезпечувати якісну під
готовку фахівців у ЧНУ.

1.

Біології, екології
та біотехнології

95,4

90,9

85,4

2.

Географічний

72,2

58,1

63,8

3.

Економічний

72,2

90,7

85,6

4.

Інженерно-технічний

95,2

95,8

73,5

5.

Іноземних мов

83,3

58,2

71,9

6.

Історії, політології
та міжнародних відносин

69,5

87,1

67,7

7.

Комп’ютерних наук

96,8

93,5

94,3

8.

Педагогіки, психології
та соціальної роботи

100

78

87,2

№
п/п

Факультет

9.

Прикладної математики

100

87,8

84,1

10.

Фізичний

97,9

100

93,6

11.

Фізичної культури
та здоров’я людини

90,9

65

54,2

12.

Філологічний

97,2

93,9

97,3

13.

Філософсько-теологічний

81,8

66,7

97,2

14.

Хімічний

95,2

95

88,2

15.

Юридичний

81,3

75,3

80,0

86,6

81,5

81,7

По університету

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

Україністика в центрі досліджень зарубіжних науковців
Народна мудрість гласить: "Нашого цвіту – по всьому
світу". Укотре переконалася в цьому, коли дізналася про
те, що організатором зустрічі науковців ЧНУ та Вільнюського педагогічного університету (Литва), яка відбулася 16 лютого, став випускник нашої alma mater, колишній
викладач, а нині в.о. Посла України в Литовській Республіці
Сергій Попик. Раніше представники ЧНУ вже відвідували
цей навчальний заклад. Тоді були досягнуті лише попередні
домовленості, а 19 лютого університети підписали угоду
про співпрацю в гуманітарній сфері (історія, педагогіка,
психологія, соціальна робота тощо).
Наш університет представляли ректор С.В. Мельни
чук, декан факультету історії, політології та міжнародних
відносин О.В. Добржанський, доцент кафедри історії
України Т.С. Яценюк та начальник відділу міжнародних
зв’язків С.М. Луканюк.
У ході зустрічі відбулися перемовини з керівництвом
Вільнюського педагогічного університету, окремих фа
культетів. Наша делегація відвідала й Міністерство закор
донних справ Литви, де обговорювалася можливість
участі в Міжнародній науковій конференції, присвяченій
390-ій річниці Хотинської битви. До цієї визначної події
Урядом України заплановано низку заходів, які відбудуть
ся впродовж вересня 2011 року. Делегації з різних країн
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(Польщі, Литви, Росії, Туреччини) візьмуть участь в уро
чистостях з нагоди святкування. Гостями з України заціка
вилися місцеві медіа: Степан Васильович дав інтерв’ю
литовському телебаченню.
З 20 по 23 лютого делегація нашого університету від
відала інший ВНЗ Росії – Московський державний гумані
тарний університет. Представників ЧНУ запросив прорек
тор з наукової роботи професор Д.П. Бак (до речі, також
випускник Чернівецького університету), який, власне, й зіні

“УВ” № 2 (1725)

“УВ”

СПОРТ

Подарунок до 8-го Березня
Своєрідно, зі смаком відзначили Міжнародний жіно
чий день на факультеті фізичного виховання та здоров’я
людини. 5-6 березня там провели змагання з волейболу
серед жіночих волейбольних команд області. За звання
найкращих змагалися чотири колективи: команда ОЛБІРОС (м. Чернівці), яка сформована переважно з випуск
ниць нашого університету минулого та позаминулого років,
команда студенток КНТЕУ ЧТЕІ, представниці ЧОДЮСШ і
жіноча збірна з волейболу ЧНУ (головний тренер І.Г. Вас
кан). Тривали змагання два дні у приміщенні факультету
фізичного виховання.
Ігри були захоплюючими та цікавими як для учасниць
турніру, так і для уболівальників. Обслуговували змагання
висококваліфіковані судді на чолі з викладачем кафедри
фізичного виховання для гуманітарних факультетів Ю.П. Тес
ліцьким, який має І суддівську категорію та обслуговує
змагання суперліги з волейболу. Спостерігав за поєдин
ками й перший майстер спорту з волейболу на Буковині,
старший викладач кафедри фізичного виховання П.Г. Раца.
Результати змагань неможливо було передбачити. Ді
вчата з усіх сил намагалися довести, що їхня команда –
найсильніша. Мабуть, зважаючи на юний вік учасниць, ко
манда ДЮСШ посіла ІV місце. Третіми стали колишні
випускниці ЧНУ – збірна ОЛБІ-РОС. Незначною кількістю
балів поступилася наша збірна. У підсумку вона посіла ІІ
місце. А перемогли представниці збірної КНТЕУ ЧТЕІ. Ма

буть, не зовсім задоволені результатами залишилися
наші студентки, проте, гадаю, кращі поєдинки в них ще
попереду. А досвід, здобутий на подібних змаганнях, до
поможе їм у майбутньому.
P.S. Уже не перший рік жіноча збірна університету з во
лейболу бере участь у Всеукраїнському турнірі, присвяче
ному пам’яті Богдана Завальського. Цьогорічний, 15-й за
рахунком, проходив у Івано-Франківську та отримав ста
тус міжнародних змагань, оскільки в ньому брали участь
команди з Польщі. Наша збірна успішно виступила, посів
ши V місце. Усього брало участь 17 команд із різних на
вчальних закладів України та зарубіжжя.
Наталія ПАВЛОВИЧ

Спогад про Вчителя
Футбольний турнір пам’яті П.М. Горлея
Можна по-різному вшановувати
хороших людей, що відійшли у віч
ність: вечором-спогадом, покладан
ням квітів... На фізичному факультеті
вже вдруге проводиться футбольний
турнір пам’яті П.М. Горлея – великого
вчителя, ученого, професора й бага
торічного завідувача кафедри елек
троніки і енергетики. Петро Микола
йович був ідейним натхненником
щорічних змагань із баскетболу, во
лейболу, футболу.
У футбольному турнірі, що прохо
дить за сприяння ректорату, профко
му й футбольного клубу ЧНУ, беруть
участь викладчі та студенти 13 акаде
мічних груп кафедри електроніки і
енергетики.
Відбулися відбіркові ігри у 8-ми
підгрупах, далі – зустрічі у півфіналах.
І, нарешті, фінал. У ньому позмагали

ся команди ІІІ та IV курсів. Спритність і
влучність третьокурсників дали свої
результати. Наймолодші учасники
(ІІІ курс) стали першими, другу сходин
ку п’єдесталу посіли четвертокурсни
ки, а ІІІ місце здобула команда V курсу.
Традиційно відбувся матч між ко
мандами викладачів і студентів кафе
дри. Наставники продемонстрували
молоді, що досвід – велика сила. Тож
у дружній зустрічі святкувала перемо
гу саме команда викладачів кафедри
електроніки і енергетики.
Усі учасники футбольного турніру
пам’яті П.М. Горлея засолодили душу
смачними подарунками. Призерам
вручили медалі, а переможець, збір
на ІІІ курсу, отримав із рук декана
факультету І.В. Гуцула головну наго
роду – кубок.
Наталія ПАВЛОВИЧ

Прокоп І.С. Виховні цілі навчання: історія, теорія, методика: навч. посібник /
І.С. Прокоп. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – 214 с.
У посібнику розкрито теоретико-методологічні засади педагогічного цілепокладання; простежено
генезис поняття "виховні цілі навчання"; здійснено історико-педагогічний аналіз розвитку виховних
цілей навчання в дидактиці загальноосвітньої школи радянського періоду і сучасності; обґрунтовано
наукові підходи до формулювання виховних цілей навчання.
Навчальний посібник рекомендований для студентів вищих навчальних закладів педагогічної освіти.
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3:1 на користь досвіду
Бурхливе студентське життя напов
нене щоденною підготовкою до семі
нарів, практичних занять, відвідува
нням лекцій та іншими формами
навчального процесу. Воно також
пропонує чимало позааудиторних за
ходів. Звісно, студенти нашого уні
верситету мають можливість демон
струвати свої здібності й таланти під
час різноманітних конкурсів та фести
валів. Тим воно й цікаве сучасне сту
дентське життя, у якому вирує макси
мум неординарних подій, зустрічей
та позитивних емоцій.
На філософсько-теологічному фа
культеті дозвілля студентів організо
вують із особливою ретельністю. Там
проводиться низка заходів, у яких

“УВ”

беруть участь як представники сту
дентської молоді, так і професор
сько-викладацький склад факульте
ту. Так, так, вам не здалося. Саме
професори грають з молодими філо
софами, соціологами й теологами в
інтелектуальну гру "Брейн-ринг", га
няють м’яча по полю, аби здобути фут
больну першість Кубка декана, де
монструють свої приховані таланти в
конкурсі "Студент + викладач".
Щодо спортивних протистоянь, то
нещодавно на ФТФ за сприяння
профспілки провели товариську зу
стріч із волейболу. За команду викла
дачів виступали два професори, два
доценти, два кандидати наук, один
аспірант і лаборант. Солідно, чи не

так? Мудрий досвід уже не вперше
взяв гору над молодістю (до цього ви
кладачам вдалося виграти у "Брейнринзі" з рахунком 3:0). Завершилася
гра з результатом 3:1 на користь ви
кладачів. Визначали також кращих
гравців. Ними стали студент І курсу
спеціальності "Теологія" Анатолій Во
лощук, та асистент кафедри соціоло
гії В.В. Кохан. Переможців віншували
кубком, а студентам вручили смачню
чий торт і грамоти. Тож задоволеними
залишися всі учасники.
За словами декана філософськотеологічного факультету В.О. Балуха,
багато їхніх спортивних заходів уже
стали традиційними. Як-от Кубок де
кана з футболу. У майбутньому плану
ють ще й баскетбольні змагання про
водити. Вони зроблять студентське
дозвілля цікавішим і посприяють під
триманню чудової фізичної форми
викладачів.
Наталія ПАВЛОВИЧ

ALMA MATER

Vivat аkademia! Vivant рrofessores!
Щорічно Національна академія педагогічних наук Украї
ни оголошує конкурс на заміщення вакантних посад членів
кореспондентів і дійсних членів НАПН України. 17 березня
нинішнього року відбулися загальні збори всіх членівкореспондентів і дійсних членів, на яких було обрано 17 ака
деміків і 23 членів-кореспондентів НАПН України. За рі
шенням загальних зборів від 19 листопада 2010 року
деканові філософсько-теологічного факультету професо
рові В.О. Балуху було присуджено звання члена-кореспон
дента НАПН України.
Василеві Олексійовичу запропонували подати доку
менти для обрання на посаду члена-кореспондента НАПН
України із загальної педагогіки та філософії освіти. Окрім
цього, треба було ще й пройти співбесіду в першого за
ступника президента НАПН України, рейтингову комісію і
виступити на загальних зборах відділення Академії наук.
Усього налічувалося 5 етапів. Пізніше відбулося рейтинго
ве голосування. Було 23 претенденти на 4 вакантних місця.
Окрім В.О. Балуха, дипломи членів-кореспондентів
отримали ректор Уманського державного педагогічного
університету Н.С. Побірченко, заступник Глави адміністра
ції Президента О.О. Рафальський та заступник Міністра
освіти, науки, молоді та спорту Є.М. Суліма.
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Таблиця 2
№
п/п

% студентів, що отримали за сесію тільки "4" і "5"
Факультет

Загальна к-сть
студентів

д/з, %
(від заг. к-сті)

д/у, %
(від заг. к-сті)

д/з, %
(від к-сті д/з)

д/у, %
(від к-сті д/у)

532

385 (72,4)

147 (27,6)

166 (43,1)

9 (6,1)

1.

Біології, екології та
біотехнології

2.

Географічний

1172

510 (43,5)

662 (56,5)

261 (51,2)

100 (15,1)

3.

Економічний

1567

475 (30,3)

1092 (69,7)

358 (75,4)

356 (32,6)

4.

Інженерно-технічний

453

399 (88,1)

54 (11,9)

137 (34,3)

7 (13,0)

5.

Іноземних мов

888

532 (59,9)

356 (40,1)

306 (57,5)

77 (21,6)

6.

Історії, політології
та міжнародних відносин

1092

420 (38,5)

672 (61,5)

251 (60,0)

165 (24,6)

7.

Комп’ютерних наук

599

342 (57,1)

257 (42,9)

181 (52,9)

28 (11,0)

8.

Прикладної математики

500

428 (85,6)

72 (14,4)

232 (54,2)

8 (11,1)

9.

Педагогіки, психології
та соціальної роботи

839

540 (64,4)

299 (35,6)

300 (55,6)

61 (20,4)

771

716 (92,9)

55 (7,1)

288 (40,2)

8 (14,5)

318

138 (43,4)

180 (56,6)

57 (41,3)

21 (11,7)

12. Філологічний

824

643 (78,0)

181 (22,0)

319 (49,6)

18 (10,0)

13. Філософсько-теологічний

220

172 (78,2)

48 (21,8)

86 (50,0)

6 (12,5)

14. Хімічний

257

230 (89,5)

27 (10,5)

105 (45,7)

2 (7,1)

15. Юридичний

1063

179 (16,8)

884 (83,2)

102 (57,0)

267 (30,2)

11139

6109 (54,8)

5030 (45,2)

3149 (51,5)

1133 (22,5)

10. Фізичний
11.

Фізичної культури
та здоров’я людини
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Таблиця 3
№
п/п

До цієї нагороди професор В. Балух прийшов із чима
лим науковим ужинком: 2 монографії, 9 підручників із гри
фом МОНУ, які були відзначені багатьма нагородами
("Краща книжка 2009 року", "Кращий видавничий проект
2010 р.", "Краще навчальне видання із соціально-гумані
тарних наук" – у конкурсі "Університетська книга – 2010"),
ціла серія наукових статей.
Наталія ПАВЛОВИЧ

Чепель О.Д. Конституційно-правовий статус та професіоналізація
діяльності депутатів парламенту на сучасному етапі (порівняльно-правове
дослідження): Монографія. – Чернівці: Рута, 2010. – 256 с.
Монографія на основі досягнень науки конституційного права, аналізу широкого кола
нормативно-правових актів і відповідної практики державного будівництва містить порівняльноправове дослідження проблем статусу та професіоналізації діяльності депутатів парламенту
в контексті державотворчих процесів як України, так і інших країн. Зокрема, досліджуються
історико-правові аспекти розвитку парламентаризму, юридична природа депутатського мандата
та особливості становлення вітчизняної моделі парламентського мандата, сучасні проблеми
представництва. Розглядаються також професійні вимоги до члена парламенту, пропонується
авторська концепція навчання народних депутатів, уперше обраних до Верховної Ради України.
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2008-2009 н.р.
Факультет

2009-2010 н.р.

2010-2011 н.р.

Загальна
к-сть
студентів

К-сть
відмінників
(%)

Загальна
к-сть
студентів

К-сть
відмінників
(%)

Загальна
к-сть
студентів

К-сть
відмінників
(%)

1.

Біології, екології та
біотехнології

500

47 (9,4)

556

39 (7 )

532

45 (8,4)

2.

Географічний

1264

164 (13)

1293

151 (11,7)

1172

105 (9,0)

3.

Економічний

1778

316 (17,7)

1749

270 (15,4)

1567

253 (16,1)

4.

Інженерно-технічний

413

38 (9,2)

448

43 (9,6)

453

19 (4,2)

5.

Іноземних мов

838

129 (15,4)

879

128 (14,6)

888

120 (13,5)

6.

Історії, політології та
міжнародних відносин

1088

200 (18,4)

1083

171 (15,8)

1092

104 (9,5)

7.

Комп’ютерних наук

569

79 (13,9)

581

75 (13)

599

78 (13,0)

8.

Образотворчого
та декоративноприкладного мистецтва

35

22 (62)

37

13 (35)

44

11 (25,0)

9.

Прикладної математики

511

94 (18,4)

502

92 (18,3)

500

69 (13,8)

10.

Педагогіки, психології
та соціальної роботи

778

128 (16,4)

838

104 (12,4)

839

93 (11,1)

11.

Фізичний

739

107 (14,5)

766

102 (13,3)

771

64 (8,3)

12.

Фізичної культури та
здоров’я людини

283

24 (8,5)

312

26 (8,3)

318

16 (5,0)

13. Філологічний

763

144 (18,9)

813

133 (16,4)

824

81 (9,8)

Філософсько14.
теологічний

180

32 (17,7)

202

22 (11)

220

19 (8,6)

15. Хімічний

280

40 (14,3)

268

29 (11)

257

27 (10,5)

16. Юридичний

943

151 (16)

1016

81 (8)

1063

71 (6,7)

10962

1715 (15,6)

11343

1479 (13)

11139

1175 (10,5)
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ПІДСУМКИ

ЗАГУБЛЕНІ

Роман ПЕТРИШИН, проректор

Аналіз результатів зимової
екзаменаційної сесії 2010-2011 н.р.

Георгіца О.Ю. № 068078
Луцак Ю.М. № 084180
Паламарюк М.Л. № 081603

1.

Біології, екології та
біотехнології

80,4

76,4

79,9

2.

Географічний

89,5

81

71,6

3.

Економічний

77,2

75,2

76,9

4.

Інженерно-технічний

78,9

86,2

77,7

5.

Іноземних мов

79,7

86,7

80,9

6.

Історії, політології
та міжнародних відносин

80,1

81,2

80,6

7.

Комп’ютерних наук

72,6

73,7

68,7

8.

Образотворчого
та декоративно-прикладного
мистецтва

100

100

100

Із 60-річчям:

9.

Прикладної математики

79

78,7

77,4

10.

Педагогіки, психології
та соціальної роботи

86,2

87,2

88,8

Бердегу Василя Федоровича
Ковальова Володимира Івановича
Козлова Олександра Івановича

11.

Фізичний

78,7

85

79,4

12.

Фізичної культури
та здоров’я людини

78

75,8

77,6

13. Філологічний

86,3

88,4

80,8

14. Філософсько-теологічний

88,9

92,6

78,2

15. Хімічний

78,6

78,7

75,1

16. Юридичний

80,6

75,7

77,9

82,6

80,9

79,5

№
п/п

Факультет
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ність – 88,5 %, якість – 36,2 %; 2010-2011 н.р.: успішність –
77,8 %, якість – 37,3 %.
Уже впродовж трьох років тримаємо на контролі ус
пішність тих першокурсників, у яких був високим (≥180 ба
лів із максимальних 200) середній бал сертифіката при
вступі. Результати зимової сесії підтвердили цей рівень.
Однак непокоїть те, що є близько 20 % студентів, у яких
середній бал за сесію нижчий за 4.
Аналіз успішності та якості знань студентів був би не
повним без зазначення кількості відмінників. За результа
тами зимової сесії в університеті навчається 1175 (10,5 %
від загальної кількості) студентів, що склали всі іспити на
"відмінно".
Динаміку кількості студентів-відмінників за результа
тами зимової сесії за останні три навчальні роки ілюструє
таблиця 3.
Нині в університеті навчається 772 студентів освітньокваліфікаційного рівня "Магістр" (денна форма). У 2009 р.
їх було 680, у 2010 р. – 783.
У таблиці 4 простежено динаміку якості знань сту
дентів ОКР "Магістр" (тих, що вчаться на "4" і "5") за три
останні роки.
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Рибій І.І. № 07307855
Терешкін І.В. № 06614751
Якобець К.В. № 07784015
Ящук О.М. № 06030162

індивідуальні навчальні плани:

20102011 н.р.

Волков М.В №070355
Гладковська С.В № 100034
Гнатчук О.С. № 983131
Дидилюк О.І. № 104664
Коваль М.Ф. № 101356
Лазарюк Н.М. № 067508
Мельникова О.О. № 071832
Попович І.В № 082257
Смоленцев А.О. № 065352
Солкан В.І. № 073167

Вишнева О.С. № 07784057
Крячко Т.А. РН № 07784200
Мельникова О.О. № 071832
Помпуш Г.С. № 07504599

20092010 н.р.

Таблиця 1

залікові книжки
на прізвище та за номером:

студентські квитки:

20082009 н.р.

Нинішнього навчального ро
ку зимова екзаменаційна сесія
в ЧНУ проходила з 29.12.10 р.
по 18.01.11 р.
У Чернівецькому універси
теті навчається 19123 студенти (це на 956 студентів мен
ше, ніж минулого року). Маємо 11249 студентів денної
форми навчання, що на 118 студентів менше, ніж торік.
З них за держзамовленням навчаються 6373 студенти, на
договірних умовах – 4876.
До складання іспитів було допущено 11139 студентів
денної форми навчання.
Успішність студентів на етапі закінчення сесії стано
вить 79,5 %, а показник якості знань – 60,3 % (% "4" і "5"
від загальної кількості оцінок) та 38,7 % (% студентів, що
склали сесію лише на "4" і "5").
Найвища успішність на таких факультетах: образотвор
чого та декоративно-прикладного мистецтва (100 %), пе
дагогіки, психології та соціальної роботи (88,8 %). Ниж
чою від загальноуніверситетського показника є успіш
ність на факультеті комп’ютерних наук (68,7 %) і геогра
фічному факультеті (71,6 %).
Порівняльний аналіз успішності студентів за результа
тами зимової сесії за три роки подає таблиця 1.
У таблиці 2 подано показники якості знань студентів
(за держзамовленням та на договірних умовах).
Безумовно, переважну частину показника якості знань
(близько 54,8 %) забезпечують студенти держзамовлен
ня, і лише 45,2 % – студенти, що навчаються на договірних
умовах.
Щодо якості знань студентів у розрізі дисциплін на
факультетах, варто звернути увагу на ті навчальні пред
мети, показник якості знань із яких значно вищий за
акредитаційні вимоги (понад 75 %). Ідеться про еконо
мічний факультет (41 дисципліна), факультет іноземних
мов (40 дисциплін) і факультет педагогіки, психології та
соціальної роботи (27 дисциплін). На факультеті фізич
ної культури і здоров’я людини є всього 2 такі дисци
пліни.
У листопаді минулого року Державна інспекція на
вчальних закладів перевірила якість знань із певних дис
циплін студентів економічного факультету:
– Менеджмент: 61 % – сесія 2009-2010 н.р., 55% –
ректорський контроль 2009-2010 н.р, 52 % – сесія 20102011 н.р., 6 % – перевірка міністерської комісії.
– Мікроекономіка: 40 % – сесія 2009-2010 н.р., 42 % –
ректорський контроль 2009-2010 н.р, 50 % – сесія 20102011 н.р., 17 % – перевірка міністерської комісії.
– Бухгалтерський облік: 80 % – сесія 2009-2010 н.р.,
83 % – ректорський контроль 2009-2010 н.р, 78 % – сесія
2010-2011 н.р., 17 % – перевірка міністерської комісії.
– Статистика: 44 % – сесія 2009-2010 н.р., 53 % – рек
торський контроль 2009-2010 н.р, 50 % – сесія 20102011 н.р., 18 % – перевірка міністерської комісії.
Ось показники успішності та якості знань цьогорічних
студентів-першокурсників і їх попередників: 2007-2008 н.р.:
успішність – 91,2 %, якість – 38,2 %; 2008-2009 н.р.: успіш
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Халус Ю.В. № 093206
Чорненький І.Б № 083580
Ящук О.М. № 072713

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

Вітаємо ювілярів!
Із 70-річчям:
Мацьопу Романа Львовича
Свербивуса Ярослава Андрійовича
Тевтуля Ярему Юрійовича
Із 65-річчям:
Поповича Михайла Михайловича

Із 50-річчям:
Орищука Сергія Васильовича
А також наших чарівних жінок:
Брідкову Мирославу Григорівну
Бузілу Інгріду Вікторівну
Григораш Ларису Іванівну
Качур Ганну Дмитрівну
Костинську Людмилу Давидівну
Польчину Світлану Михайлівну
Процюк Наталію Федорівну
Романенко Ольгу Іванівну
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З Днем народження вітаєм,
Щастя й долі Вам бажаєм,
Здоров’я, небесної благодаті,
Миру й злагоди у хаті.
Осипаються дні пелюстками,
Непомітно спливають роки,
Не сумуйте, гордіться літами,
Бо не марно прожиті вони.
Як для Вас – то прожито ще мало,
Доживіть хоч принаймні до ста,
Щоб усюди Вас щастя стрічало,
А для горя щоб час не настав.
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для Вас усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
Бажаєм Вам життя прожити
Без сліз, без горя, без біди.
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра та завжди!

