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ПІДСУМКИ
Степан МЕЛЬНИЧУК, ректор:

“... Але немає меж
воістину творчому удосконаленню”
Виступ ректора С.В. Мельничука
на конференції трудового колективу 22 грудня 2011 року
Завершується сьомий, останній рік мого контракту на
Таблиця 3 ("Магістр")
посаді ректора Чернівецького національного університету
Денна
Денна
Заочна
Заочна
імені Юрія Федьковича. Точніше – 30 березня. Згідно із закоВсього
(бюджет) (платна) (бюджет) (платна)
нодавством я маю зробити звіт за 7 років діяльності на цій
посаді. Це буде трохи пізніше, а сьогодні дозвольте коротко 2008
405
280
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420
1157
зупинитися на основних характеристиках нашого універси2009
417
389
73
475
1353
тетського життя 2011 року.

▪ Вступна кампанія ▪
Цього року зарахування абітурієнтів до університету
проводилося, як і минулого, за результатами незалежного
зовнішнього оцінювання з трьох предметів, а також брався
до уваги середній бал атестата. Окремі категорії вступників мали змогу складати вступні випробовування в університеті. У Правила прийому відповідно до Умов прийому,
внесені певні корективи. Терміни прийому документів були
значно довшими, ніж торік, і для різних категорій абітурієнтів – різними. Більшість абітурієнтів мали цілий місяць для
подачі документів. До нас надійшло понад 18 тисяч заяв,
тобто стільки ж, як і торік. З огляду на цьогорічну демографічну ситуацію, на ажіотаж у пресі про те, що ВНЗ не вистачає абітурієнтів, це не так уже й погано. Цього року, як і
торік, абітурієнт мав право подавати документи до 5 ВНЗ,
а в кожному ВНЗ – не більше, як на 3 напрями. Ми вчасно
заповнили всі надані нам місця державного замовлення.
Але на кілька спеціальностей факультети не зуміли заповнити місця держзамовлення. Це, зокрема, напрям математика (11 місць) на факультеті прикладної математики,
напрями фізика (6 місць) і прикладна фізика (9 місць) на
фізичному факультеті. Не набрали також групу на напрям
російська мова на філологічному факультеті. Ці місця довелося перерозподілити на інші напрями.
Таблиця 1 демонструє динаміку прийому на бакалаврський рівень за попередні три роки і за 2011-ий.

Таблиця 1 ("Бакалавр")
Денна
Денна
Заочна
Заочна
(бюджет) (платна) (бюджет) (платна)
2008

Всього

1410

1453

181

1323

4367

2009

1311

1491

126

1434

4362

2010

1325

1210

147

1047

3729

2011

1089

1020

96

1006

3211

На V курс здійснювався набір за ОКР "Спеціаліст" і
"Магістр". У таблицях 2 і 3 наведено відповідні дані.

Таблиця 2 ("Спеціаліст")
Денна
Денна
Заочна
Заочна
(бюджет) (платна) (бюджет) (платна)

Всього

2008

720

241

163

1556

2680

2009

685

368

142

1588

2783

2010

696

405

157

1649

2909

2011

757

331

126

1268

2482
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2010

483

298

97

425

1303

2011

377

379

49

531

1336

Отже, у 2011 році ми зарахували на всі форми навчання і за всіма рівнями 7029 студентів, що на 900 менше, ніж
минулоріч. На 1 грудня 2011-го в університеті навчалися
17310 осіб. У тому числі на денній формі – 10610 студентів,
на заочній – 6700. На 1 жовтня 2009-го в університеті навчалися 20165 студентів, а на 1 жовтня 2011 року – 17310.
За два роки кількість студентів скоротилася на 2855 осіб.
Ситуація в коледжі не настільки динамічна, але тенденція схожа. Це спонукало нас провести скорочення кількості ставок і збільшувати навантаження, адже кількість груп
при цьому практично не знизилася.

Таблиця 4
Категорія пільговиків

2009 рік

2010 рік

2011рік

Сироти

31 (29)

31 (28)

43 (43)

Інваліди

61 (56)

71 (65)

45 (33)

4 (4)

8 (5)

5 (5)

Чорнобильці
Інші

3 (1)

7 (1)

2 (1)

Усього

99 (90)

117 (99)

95 (82)

У Таблиці 4 наведені дані за три останні роки про зарахування абітурієнтів пільгових категорій.
Тепер маємо сформовані на основі Умов прийому Правила прийому на 2012 рік, які вже затверджені в Міністерстві. Очевидно, нам доведеться коригувати ці правила,
оскільки, напевно, буде прийнятий новий закон Про вищу
освіту, який внесе багато нового в університетське життя.
Торік ми зробили певні висновки з досвіду вступної
кампанії. Нині їх можемо тільки підтвердити:
1. Зовнішнє тестування – це принципово правильний шлях.
2. Ця система допомагає відібрати кращих абітурієнтів.
3. Пільговим категоріям виділялося тільки 25% місць
державного замовлення. Правда, ця норма недоопрацьована, бо коли виділяється одне або два місця, то її не можна виконати в принципі. А як бути в цьому випадку, Умови
прийому не прописували.
4. Правильне, на мій погляд, додавання балів за успішне
завершення підготовчих курсів, за перемогу на олімпіадах
тощо. Це поліпшуватиме профорієнтаційну роботу.
5. Не варто, як мені видається, приймати вступні іспити
зі спеціальності на рівень спеціаліста і магістра, оскільки
це повторення випускних процедур. Рейтингових даних
додатка до диплома достатньо для конкурсного відбору.
Не треба було б залучати викладачів до предметних комісій,
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Таблиця 5
Шифр напряму
підготовки /
спеціальності

1

5.091504 (5.05010201)

Обслуговування комп’ютерних та
інтелектуальних систем і мереж

50/0

№ 86 від 10.03.2011

2

6.030303

Видавнича справа та редагування

30/0

№ 86 від 10.03.2011

3

6.040105

Гідрометеорологія

30/0

№ 86 від 10.03.2011

4

6.060102

Архітектура

25/0

№ 87 від 25.05.2011

5

7.090802 (7.05080201)

Електронні прилади та пристрої

25/0

№ 86 від 10.03.2011

6

7.090605 (7.05070105)

Світлотехніка і джерела світла

20/0

№ 86 від 10.03.2011

7

7.092101 (7.06010101)

Промислове і цивільне будівництво

20/0

№ 86 від 10.03.2011

8

7.08010101

Геодезія

25/0

№ 88 від 30.06.2011

Назва напряму підготовки / спеціальності

Обсяг
(денна, заочна)

Номер протоколу
рішення ДАК

9

8.090802 (8.05080201)

Електронні прилади та пристрої

15/0

№ 86 від 10.03.2011

10

8.090605 (8.05070105)

Світлотехніка і джерела світла

12/0

№ 86 від 10.03.2011

11

8.092101 (8.06010101)

Промислове і цивільне будівництво

10/0

№ 86 від 10.03.2011

12

8.08010101

Геодезія

15/0

№ 88 від 30.06.2011

№ п/п

ускладнювати роботу приймальної комісії. Ми зверталися
з цією пропозицією в МОНМСУ, але нас не почули. Доведеться знову працювати, як і торік: приймати і випускні,
і вступні іспити.
6. Історично так склалося, що окремі напрями підготовки поділені у нас між двома, а то й трьома кафедрами. Це
призводить до проблем при конкурсному відборі до різних
непотрібних дискусій. Думаю, в перспективі треба мінімізувати такі випадки, а ще ліпше – ліквідувати їх зовсім. Нас до
цього спонукатиме і новий закон Про вищу освіту.
7. Залишилася ще одна проблема: практично на всі напрями подають документи "фантоми". Вони мігрують державою, залишаючи заяви в різних ВНЗ, а потім зникають у
невідомому напрямку. Їх дуже багато. Ці абітурієнти ускладнюють роботу приймальних комісій, самі не знають, чого хочуть. Де вже тут до профорієнтації чи втілення давніх мрій.
Ми повинні вже тепер активно працювати з майбутніми абітурієнтами, щоб вони могли успішно здати тести зовнішнього оцінювання. Треба вести у школах різні гуртки,
запрошувати майбутніх абітурієнтів на підготовчі курси,
приводити їх на кафедри тощо. Ми також маємо уважно
стежити за кон’юнктурою на ринку освітніх послуг.

1

Шифр напряму
підготовки /
спеціальності
6.030501

Приймальна комісія добре попрацювала. Але з іменем
її колишнього відповідального секретаря В.Ф. Холодниць
кого пов’язаний прикрий випадок.
▪ Ліцензування й акредитація ▪
У 2011 році ми підготували низку ліцензійно-акредитаційних справ. Це величезний обсяг роботи, особливо
якщо врахувати зростаючі вимоги до ліцензування й акредитації. Нам треба постійно відстежувати, які зі спеціальностей стають актуальними на ринку праці, і за можливості відкривати їх.
У таблиці 5 наведено дані про ліцензування й акредитацію різних напрямів і спеціальностей, які пройшли через
ДАК у 2011 році.
У таблиці 6 – справи, заплановані на наступний рік.
▪ Навчально-методична робота ▪
Оцінкою роботи кожного науково-педагогічного колективу є якісні показники знань студентів. У 2011 році
Комісія з державної інспекції навчальних закладів до ЧНУ
не завітала. З огляду на зростаючі вимоги життя та Міністерства до поліпшення якості знань студентів, а також на
зміну керівництва Комісії, надалі нам варто її очікувати.
Основні завдання в цьому напрямку:

Назва напряму підготовки / спеціальності
Економічна теорія

Таблиця 6

Обсяг
(денна,
заочна)

Номер протоколу
рішення ДАК

25/0

Наказ МОНСМ
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1. Збільшувати вимоги викладачів до студентів і завіду
вачів кафедр та деканів до викладачів.
2. Кожну дисципліну повинні викладати люди, освіта
яких відповідає цьому фаху як за формальними ознаками,
так і за рівнем компетентності.
3. Кожна дисципліна повинна мати необхідне науковометодичне забезпечення. Наша вже кількарічна робота
над папками науково-методичних комплексів себе виправдала. Значною мірою читання курсів упорядковано,
хоча цю роботу треба проводити постійно.
4. Інформаційне забезпечення курсів шляхом створення "цифрового університету". На недавній нараді з
указаної тематики Перший заступник Міністра Є.М. Сулима відверто сказав, що не може існувати університет
без цифрової складової, і не може бути викладачем ВНЗ
людина, яка не здатна оволодіти комп’ютером для забезпечення цієї складової. Поки що це попередження, але через рік обіцяв перевірки.
Ми вже маємо і тут певні позитивні зрушення. Завершення цієї роботи має зняти питання методичного забезпечення курсів, доступності до контрольних запитань,
формування цілісного підходу до підготовки фахівців. Це
сучасні технології навчання контролю знань. Навчальні
курси в електронній формі мають бути розміщені в нашій
внутрішній електронній мережі. З часом тільки вноситимемо необхідні корективи.
В університеті й надалі систематично проводитиметься
моніторинг якості та успішності знань студентів в умовах
кредитно-трансферної технології навчання, соціологічні
опитування про готовність студентів і викладачів до роботи
в нових умовах. Контрольні заміри знань порівнюватимуться з результатами сесії. Ми вже відпрацювали методики. Є
приклади зворотного зв’язку, коли факультети відмовляються від послуг окремих викладачів. Деканам, завідувачам кафедр після такої відмови треба детально перевірити,
як цей викладач читає лекції, проводить практичні заняття.
Після двох-трьох подібних випадків не варто рекомендувати продовження контрактів із такими фахівцями.
При читанні лекцій необхідно не просто зачитувати тексти
(їх можна знайти в „цифровому університеті”), а вести діалог,
провокувати дискусію. Це приведе до підвищення якості навчального процесу, до необхідності подальшого вдосконалення навчально-методичних комплексів, поповнення банку
тестових завдань дисциплін. Але кожна навчальна дисципліна має свої особливості, і те, що підходить одній, може не підійти іншій. Тут важливіший творчий підхід, а не єдність вимог.
Особливо треба звернути увагу на розробку й затвердження
магістерських програм. Найближчим часом магістри навчатимуться 1,5 – 2 роки, і це спонукатиме нас не просто вдо№
п/п

сконалити, а створити нові серйозні магістерські програми.
Напевно, час запроваджувати читання окремих спецкурсів
для магістрів англійською мовою. Незабаром ми проведемо
моніторинг наших можливостей у цьому та запровадимо безкоштовні курси англійської мови для викладачів.
▪ Кадри ▪
У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на 1 грудня 2011 року працюють
2613 осіб, із них:
– науково-педагогічних працівників – 1248 осіб,
– докторів наук, професорів – 120 осіб,
– кандидатів наук, доцентів – 647 осіб.
Серед науково-педагогічного складу викладачі, які мають
науковий ступінь доктора наук та вчене звання професора,
становлять майже 10%, кандидата наук, доцента – майже 52%.
У 2011 році професорами стали 5 осіб, доцентами –
59. Викладачі з науковими ступенями становлять 62% викладацького складу. На 16 факультетах маємо 88 кафедр,
82 з яких – випускаючі. Доктори наук очолюють 63 кафедри, що складає 72%. В університеті працюють 10 лауреатів державних премій, 37 мають почесні державні звання.
А декан філософсько-теологічного факультету професор
Василь Олексійович Балух став член-кореспондентом
Академії педагогічних наук України.
У Чернівецькому національному університеті імені
Юрія Федьковича підготовка кадрів через аспірантуру ведеться за 46 спеціальностями на 53 кафедрах. За останній
рік відкрито 2 аспірантські спеціальності: "Теорія та історія
політичної науки" та "Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікації". На кінець 2011 року аспірантами університету різних років навчання є 213 осіб, із них 168 – денної
форми навчання та 45 – заочної. Прийом кандидатських
іспитів здійснюється з іноземних мов (англійська, німець-

Таблиця 7
Роки
Випуск
Ефективність.
(захист + подання)

2009

2010

2011

52

49

47

73%

83,7%

59,6%

ка, французька), філософії та 46 спеціальностей. Нині у
списку здобувачів 249 осіб. Аспірантура працює досить
ефективно (таблиця 7).
Усього в університеті 28 докторських спеціальностей.
На кінець 2011 року у ЧНУ 25 докторантів. План прийому
до аспірантури і докторантури виконуємо щорічно. Із 47
співробітників, яким затверджені теми докторських дисер
тацій, 30 є докторантами ЧНУ та інших ВНЗ.

ВНЗ

Таблиця 8

Публікації Цитування

Індекс Гірша
(h-індекс)

2

6.030201

Міжнародні відносини

30/0

Наказ МОНСМ

1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

8686

23552

49

3

6.130102

Соціальна робота

30/0

Наказ МОНСМ

2

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

5312

16632

41

4

6.051701

Харчові технології та інженерія

25/0

На стадії доопрацювання

3

Львівський національний університет імені Івана Франка

3688

11928

33

5

6.020103

Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури

25/0

Підготовлена концепція

4

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

2011

5695

31

6

8.090802 (8.05080201)

Електронні прилади та пристрої

15/0

Готуються матеріали

5

3445

5157

29

8.090605 (8.05070105)

Світлотехніка і джерела світла

Національний технічний університет України “Київский політехнічний інститут”

7

12/0

6

2140

4137

24

8.092101 (8.06010101)

Промислове та цивільне будівництво

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

8

10/0

7

804

2351

24

8.08010101

Геодезія

Донецький національний медичний університет імені Максима Горького

9

15/0

8

Ужгородський національний університет

1236

3154

21

9

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

1418

2731

20

1307

2697

21

2096

2697

19

1137

1592

18

10

7.,8.04020102

Актуарна та фінансова математика

15/0

11

7.,8.18010010

Якість, стандартизація та сертифікація

15/0

12

7.,8.01020303

Фітнес та рекреація

10/0

13

7.,8.05150102

Технології електронних мультимедійних видань

10/0

14

7.,8.03010301

Практична психологія (за видами)

10/0

Підготовлені концепції
на грудень 2011 р.

Національний технічний університет
10
“Харківський політехнічний інститут”
11

Національний університет
“Львівська політехніка”

12 Донецький національний університет
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В університеті працює 11 спеціалізованих учених рад,
з яких 5 – докторські. Захисти проводяться за 24 спеціальностями, з яких 14 – докторські.
У зв’язку з реорганізацією ВАКу затрималося відкриття спецради на економічному факультеті. Але я думаю, що
це питання вже тижнів, а не місяців чи років.
▪ Наукова робота ▪
На вересень 2011 року наш університет посідає 9-те
місце в рейтингу вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus (Таблиця 8).
База даних Scopus містить понад 30 млн. реферативних
записів про публікації з 17 тис. найбільш інформативних
журналів. Наукометричний апарат Scopus забезпечує облік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють,
та статистику їх цитованості.
За останні 5 місяців нам вдалося піднятися на одну
сходинку, випередивши Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Кафедральні НДР викладачі університету виконували
за другу половину робочого часу. Крім того, провідні наукові групи при кафедрах щорічно брали участь у конкурсному відборі проектів наукових досліджень і розробок,
фінансування яких відбувалося за кошти асигнувань із загального фонду державного бюджету. Спеціальний фонд
сформувався завдяки виконанню проектів за конкурсними програмами міжнародного співробітництва, Державного фонду фундаментальних досліджень та за конкурсами за державним замовленням і державними цільовими
програмами, а також відповідно до госпдоговірної тематики та субвенцій з обласного бюджету. Кількісні показники виконання НДР за останні 3 роки наведені в Таблиці 9.
Кількість публікацій у 2009 – 2011р.р. наведені в таблиці 10.

Таблиця 9
2009 р.
1

Загальна кількість НДР

2010 р. 2011 р.

129

124

131

1.1 Кафедральних

75

74

82

1.2 Загальний фонд бюджету

27

30

30

1.3 Спеціальний фонд бюджету

27

20

19

5171,3

5277,7

3978,6

2.1 Загальний фонд

2790,6

3128,3

3156

2.2 Спеціальний фонд

2280,7

2149,4

822,6

2

Загальний обсяг
фінансування, тис.грн

Таблиця 10
Типи публікацій

2009 р. 2010 р. 2011 р.

Монографії

57

83

85

Підручники

24

22

24

Навчальні посібники

191

237

254

Статті у міжнародних журналах

320

275

331

Публікації у наукових виданнях

3385

3428

3482

На базі університету щорічно проводяться міжнародні,
всеукраїнські наукові конференції та студентські науковопрактичні конференції регіонального, всеукраїнського і міжнародного рівнів. Зокрема, у 2011-му проведено:
Міжнародні наукові конференції:
– "Стан та перспективи лінгвістики фахових мов та термінознавства в Україні";
– "Гуманітарно-наукове знання: становлення парадигми";
– "Класична філологія у контексті сучасності";
– "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці";
– "Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє";
– Міжнародна конференція "Кореляційна оптика", яка
відбувається кожні два роки.

Всеукраїнські наукові конференції:
– "Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія";
– "Актуальні проблеми українського віршознавства";
– "Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки".
Всеукраїнські конференції молодих учених і студентів:
– "Актуальні проблеми зовнішньої політики України”;
– "Регіон у системі світогосподарських зв’язків: перспективи та проблеми";
– "Національна економіка України у світовому інтеграційному процесі" (присвячена 120-річчю з дня народження
Й. Шумпетера).
▪ Наукова бібліотека ▪
Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича є культурним та інформаційним центром університету, виконує важливу роль у
навчальному процесі. Бібліотека розташована у 2-ох приміщеннях: основна будівля (вул. Лесі Українки, 23) та галузевий відділ у студмістечку (абонемент і читальний зал,
вул. Стасюка, 4-в). Загальна площа приміщень – 6845,9 м2,
у тому числі для зберігання фондів – 3941,9 м2, для обслуговування користувачів – 957,4 м2.
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Основоположним для розвитку автоматизації та інформаційних технологій у бібліотеці є створення електронного каталога. Електронний каталог НБ ЧНУ складається
із власне електронного каталогу книг та баз даних (аналітичні описи журналів, наукових вісників, матеріалів конференцій тощо).

Діаграма 2

Таблиця 11

Бібліотечні ресурси, всього :

2 629 168

за видами: книги

1 860 648

періодичні видання: журнали

638 832

газети (комплекти)

1 518

за цільовим призначенням: наукові видання
навчальні видання

1 224 443
201 950

літературно-художні видання

97 231

Абонементів – 5; читальних залів – 7 на 480 місць для
читачів. Ресурси наукової бібліотеки представлені в таблиці 11.
З метою збереження бібліотечних фондів проводиться перевірка бібліотечного фонду згідно з перспективним
планом роботи на 2008 – 2012 рр.
У зв’язку з формуванням інформаційного середовища
в університеті з 2008-2009 навчального року всі дипломні
та магістерські роботи студентів університету передають
до Наукової бібліотеки лише в електронному вигляді згідно
з умовами положення "Про порядок передачі дипломних і
магістерських робіт до Наукової бібліотеки ЧНУ".
▪ Автоматизація та інформатизація бібліотечних
процесів ▪
Починаючи з 2003 року, коли бібліотека отримала перші
16 комп’ютерів та було придбано Автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему ІРБІС, розпочалося впровадження інформаційних технологій у бібліотечну справу.
На нинішній час технічний парк бібліотеки становлять 64 комп’ютери, 18 лазерних принтерів, 1 струменевий принтер, 2 сканери; комплект для штрих-кодування
бібліотечного фонду (1 принтер, 12 сканерів); комплект
обладнання для пропускної системи, 1 мультимедійний
проектор (Діаграма 1).

Діаграма 1
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На 1 листопада 2011 року електронний каталог бібліотеки містить 323250 записів. Зростання кількості записів
за роки звітного періоду представлено на діаграмі 2.
Користувачі мають також можливість скористатись
електронним каталогом у локальній мережі університету з
комп’ютера в будь-якому навчальному корпусі.
На кінець 2011 року завершена рекаталогізація в читальних залах наукової та навчальної літератури, завершується ця робота в абонементі №3, розпочато в абонементі
№ 2. Також триває каталогізація фонду відділу рідкісних
і цінних книг. З 2009 р. розпочато штрих-кодування книг,
що уможливить автоматизацію книговидачі документів та
проведення перевірки фондів і, відповідно, зменшить затрати часу на ці процеси.
Одночасно з формуванням традиційного фонду в Науковій бібліотеці ЧНУ розпочалося формування фонду
електронних ресурсів і доступу до баз даних.
▪ Міжнародне співробітництво ▪
Економічна криза дещо затягується, і великої фінансової підтримки для розвитку науки від Міністерства очікувати не варто. У зв’язку із цим повинні активніше долучатися
до міжнародних проектів і грантів. Ми маємо досить добре розвинене міжнародне співробітництво із зарубіжними університетами. Крім того, в багатьох наукових напрямах є вагомі здобутки. Це основа для розширення участі в
міжнародних проектах і грантах. Треба сказати, що зусилля наших працівників і тут увінчалися певними успіхами.
У 2011 році університет як заявник (аплікант) та партнер виграв такі проекти:
Програма Еразмус Мундус. У рамках Програми Еразмус Мундус цього року переможцями стали два консорціуми: один – під керівництвом Університету Турку, Фінляндія, інший – Університету Олександру Іоана Кузи, м.
Ясси, Румунія. Учасниками другого консорціуму є чотири
українські університети: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Національний
технічний університет України "Київський політехнічний
інститут", Національний університет "Києво-Могилянська
академія"; два університети з Білорусі та три з Молдови,
а також сім вищих навчальних закладів з Австрії, Бельгії,
Іспанії, Німеччини, Нідерландів, Польщі та Франції. Загальний бюджет проекту на 2012 – 2014 рр. становить
3,5 млн. євро, що призначені для організації та здійснення
міжнародної мобільності студентів, аспірантів, викладачів
і співробітників університетів-учасників.
Спільні багатонаціональні ТЕМПУС-проекти:
1. Проект "Розбудова партнерства між університетом
та підприємством задля навчання на основі компетентно-
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го підходу в Вірменії, Грузії та Україні". Партнери від України: Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича, Національна металургійна академія України,
Одеський національний політехнічний університет, Торговельно-Промислова Палата України.
2. Проект "Національна система забезпечення якості
вищої освіти на засадах взаємної довіри". Партнери від
України: Харківський національний університет радіоелектроніки, Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича, Український католицький університет
(Львів), Національна академія керівних кадрів культури
і мистецтв, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
України, Державна акредитаційна комісія, Вища атестаційна Комісія, Національна академія педагогічних наук
України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Українська асоціація студентського самоврядування,
Парламентський комітет з питань освіти та науки.
Програма Жана Моне.
Проект "Всебічне вивчення європейської інтеграції"
(бюджет – 30 096,00 євро).
Спільна операційна програма Румунія – Україна – Республіка Молдова 2007 – 2013 рр. за фінансової підтримки
Європейського Союзу:
1. Проект "Історико-етнографічна спадщина – складова сталого розвитку туризму на Буковині". Аплікантом
проекту є ЧНУ в співпраці з Сучавським університетом
(Румунія) з бюджетом 1 486 721,82 євро.
2. Проект "Партнерство заради розвитку культурних
традицій серед молоді". Аплікантом проекту є Асоціація
Мугурел м. Дорогой Ботошанського повіту (Румунія) з бюджетом 90 810 євро.
3. Проект "Транскордонний освітній обмін в галузі Європейських студій як сприяння зменшенню ефекту кордону на східному рубежі ЄС". Ясський університет А.І. Куза
(Ясси, Румунія) – головний партнер, партнери: Молдовська академія економічних студій (Кишинів, Республіка

Молдова), Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича. Бюджет проекту – 165 тис. євро.
Торік поглиблювалися партнерські стосунки із зарубіжними навчальними та науковими установами, загальна
кількість угод з якими – 74. Міжуніверситетські угоди створюють можливості для академічних обмінів викладачами,
студентами, аспірантами, докторантами. Такі обміни здебільшого здійснюються на паритетних умовах.
У 2011 році за кордоном побувало близько 250 представників ЧНУ. Важлива і нова компонента міжнародної
діяльності університету – проходження практики студентами за кордоном, зокрема в Німеччині. Маємо вже перший досвід часткового виконання магістрантами та аспірантами частини науково-дослідних робіт в університетах
Польщі, Румунії, Німеччини, Австрії.
Серед окреслених планів розвитку міжнародної діяльності нашого університету можна виокремити такі:
• Розширення діапазону пошуку іноземних партнерів
Це стосуватиметься насамперед таких країн, як Туреччи-
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на, Китай, країни Балтії, Словаччина, Італія, Іспанія, Франція, скандинавські та латиноамериканські країни.
• Пошук можливостей запровадження спільних проектів з партнерами, освітніми організаціями та фондами, які
надають фінансову допомогу для реалізації цих проектів.
• Удосконалення системи інформування викладачів,
співробітників та студентів ЧНУ про існуючі програми за
кордоном шляхом публікації інформаційних матеріалів і
проведення інформаційних заходів.
• Вивчення питання можливого створення Центру балтійських студій та Інституту Конфуція.
• Пошук та відкриття магістерської програми з можливістю отримання подвійного диплома спільно з вузамипартнерами, насамперед з Німеччини та Польщі.
• Запровадження окремих навчальних програм у ЧНУ
іноземними мовами, насамперед англійською.
▪ Виховна робота ▪
Пріоритетним завданням сучасного університету було
й залишається формування громадянської позиції студентства. Для досягнення цієї мети влаштовано низку заходів, зокрема: святкування 65-ої річниці з Дня Перемоги, університетське Свято вишитої сорочки, яке тривало
впродовж тижня, конкурс читців Шевченківської поезії,
акція "Запалимо свічку пам’яті" та багато інших. Для ветеранів університету 8 травня у Мармуровій залі проведено
урочистості "Великій перемозі присвячується".

Не втрачають актуальності традиційні загальноуніверситетські заходи мистецького спрямування. Найулюбленіший конкурс студентів – "Студент / студентка університету". Журі конкурсу об’єктивно, виважено і толерантно
намагається відшукати кращого серед кращих. Згідно з
Положенням у конкурсі беруть участь лише студенти, середній бал навчання яких – 4,5.

Із Сучавським університетом тепер співпрацюємо і в
мистецькій та спортивній галузях. Відбувся черговий футбольний матч між студентами нашого і Сучавського університетів, у якому перемогла дружба. Ансамбль "Неогалактика", квартет філософсько-теологічного факультету
та окремі виконавці виступили з концертною програмою
в новому Палаці культури Сучавського університету. Такі
поїздки не лише сприяють зміцненню дружби і взаємо-
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розуміння молоді, а й допомагають глибше проникнути у
культуру та побут студентства сусідньої країни.
Уже стали традиційними загальноуніверситетські свята – День університету та вручення дипломів випускникам-магістрам. 28 червня, у День Конституції, традиційно
відбувається вручення дипломів випускникам-магістрам,
яких нинішнього року понад 800.
Цьогоріч університетові минуло 136. У рамках святкування відбулися спортивні заходи, літературні вечори,
мистецькі дійства, дискотеки, виставки. Урочисте засідання з нагоди ювілею відбулося 6 жовтня в Обласному
академічному українському музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської.
▪ Студентське самоврядування ▪
Спостерігається тісна співпраця органів студентського самоврядування університету зі студентським профкомом, який за найменшої можливості намагається сприяти
у роботі та фінансово допомагати студентському самоврядуванню. Студентський клуб творчої молоді "Контакт"
став їхнім спільним дітищем.
Наші лідери беруть активну участь у міжнародних і
всеукраїнських конференціях з питань роботи органів
студентського самоврядування, є членами різноманітних
організацій.
Традиційними стали зустрічі ректорату зі студентським активом університету, на яких обговорюються нагальні проблеми і перспективи студентського життя. Раніше молодь в основному акцентувала увагу на розв’язанні
соціально-побутових проблем у гуртожитку. Сьогодні все
більше уваги приділяється навчальному процесові, науковій роботі, Інтернетові тощо. Кілька останніх зустрічей відбулися в "Контакті" та студентському центрі.
▪ Превентивна робота ▪
За ініціативи факультетів біології, екології та біотехнології і хімічного вже втретє проведено акцію "Кидай палити! Не забирай у друзів можливість відчути весну!" Біля
всіх університетських корпусів на великій перерві студенти-волонтери обмінювали цигарки на цукерки. І якщо у
попередні роки це викликало сміх, то нині студенти із розумінням і підтримкою сприймають акцію.
Чернівецький благодійний фонд "Нова сім’я" за підтримки органів студентського самоврядування провів у
СКТМ "Контакт" перегляд фільмів із серії "Ми обираємо
здоровий спосіб життя". 1 грудня у "Контакті" відбулася
акція та благодійна дискотека, присвячені Всесвітньому
дню боротьби зі СНІДом.
▪ Робота з найбільш соціально незахищеними категоріями студентства ▪
В університеті навчається 87 студентів-сиріт та 113
студентів-інвалідів І –ІІІ груп. На початку року проведено
їх зустріч із працівниками бухгалтерії, юридичного відділу,
Студентської соціальної служби з метою ознайомлення з
правами й обов’язками під час навчання. Університет намагається надавати таким студентам посильну допомогу.
Студентський актив університету виступив координатором всесвітньої акції "Піднімись проти бідності", у якій
взяло участь майже 1000 студентів, всеукраїнської – "Від
серця до серця", загальноміських – "Милосердя" та "Біла
тростина".
Студенти юридичного факультету, факультету історії,
політології та міжнародних відносин, географічного, інженерно-технічного факультетів кілька років поспіль опікуються, регулярно відвідують, надають матеріальну допомогу дітям шкіл-інтернатів міста, Оршівському дитячому
будинку та геріатричному пансіонатові.
▪ Соціально-побутова сфера ▪
Середньоуніверситетський відсоток забезпечення студентів місцями у гуртожитках становить, як і минулоріч, 39%.
Огляд-конкурс гуртожитків показав, що санітарно-гігієнічний стан гуртожитків поліпшився, зокрема, найкраще
вже другий рік поспіль виглядає гуртожиток № 4, у якому
мешкають студенти економічного факультету та факультету прикладної математики. Студентські ради гуртожит-
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ків намагаються більше уваги приділяти не лише покраще
нню соціально-побутових умов, а й поведінці мешканців.
Хоча є непоодинокі факти нарікань на студентів як адміністрації студмістечка, так і містян.
Вагомою проблемою залишається харчування студентів
у навчальних корпусах. Результатом соціологічного опитування, проведеного студентським активом, став висновок
щодо невідповідності роботи їдалень і буфетів низки навчальних корпусів вимогам до закладів громадського харчування. Студенти незадоволені якістю страв, асортиментом,
вартістю, обслуговуванням, оформленням інтер’єру. Звісно,
це зобов’язує робити певні висновки. І ці висновки зроблені.
Не продовжено договори орендаторам у корпусах №№ 2,
4, 6. Зрозуміло, що виникли певні труднощі, але законодавство про оренду має свої вимоги, і ми мусимо їх дотримуватись. Тепер перебуваємо на стадії оголошення конкурсу.
Потужнішим стає університетський сайт. Його наповнюваність (оголошення та новини) дає змогу оперативно
відстежувати, ознайомлюватися та реагувати на різноманітні події в ЧНУ. Але й тут нам треба вносити корективи, і
вони будуть зроблені найближчим часом.
▪ ЮНЕСКО ▪
У звітній доповіді минулого року йшлося про те, що підготовлене номінаційне досьє надіслане до Центру всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО в Париж. Нині ми можемо констатувати, що мета досягнута: 28 червня, в День Конституції України, ансамбль будівель Резиденції митрополитів Буковини і
Далмації на 35-ій сесії Комітету ЮНЕСКО внесено до списку

всесвітньої спадщини. Це стало знаковою подією не тільки
для університету, міста чи Буковини, а й держави. Створена
в університеті відповідна робоча група впродовж кількох років
працювала дуже плідно, тож маємо гідний результат.
▪ Фінансово-економічний стан закладу ▪
У 2011 році пріоритетами у фінансуванні основної діяльності університету були соціальні виплати та видатки
розвитку за рахунок загального та спеціального фондів
держбюджету.
Доходи загального фонду – 123 млн. 133 тис. грн. Найбільшу частину поточних видатків склали:
– оплата праці та нарахування на заробітну плату –
52 млн. 691 тис. грн;
– стипендії, виплати дітям-сиротам та інші поточні трансферти студентам – 45 млн. 726 тис. грн;
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2 млн.
471 тис. грн;
– придбання матеріалів та інші послуги – 818 тис. грн.
Розпорядженням Кабінету Міністрів від 25 травня 2011
року № 493-р через Міністерство освіти, науки, молоді та
спорту України виділено 12 млн. грн. для ремонтно-реставраційних робіт даху Митрополичого корпусу. На 19 грудня
кошти освоєні майже в повному обсязі. Постановою Кабінету Міністрів у жовтні виділено також 9 млн. 800 тис.
грн. на будівництво навчального корпусу. На жаль, на
19 грудня кошти на будівництво на рахунок університету
не надійшли.
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Основними джерелами надходжень до спеціального
фонду у 2011 році були:
– навчання в університеті – 71 млн. 989 тис. грн.;
– інші освітні послуги (перепідготовка кадрів, навчання
на військовій кафедрі, підготовчих курсах, курсах іноземних
мов, гуртках фізичного оздоровлення, в аспірантурі, академії
CISCO, здача кандидатських іспитів) – 4 млн. 137 тис. грн.;
– господарська діяльність (проживання в гуртожитках,
проведення екскурсій, видавництво, реалізація рослин ботсадом) – 5 млн. 682 тис. грн.;
– здача майна в оренду – 980 тис. грн.;
За рахунок спеціального фонду здійснено виплати на:
– заробітну плату з нарахуваннями – 52 млн. 133 тис. грн.;
– придбано предметів, матеріалів та обладнання на
суму 3 млн. 533 тис. грн.;
– оплачено комунальні послуги та енергоносії – 4 млн.
611 тис. грн.;
– відрядження – 300 тис. грн.;
– інші послуги та податки – 3 млн. 946 тис. грн.;
– стипендії – 101 тис. грн.;
– інші поточні трансферти – 584 тис. грн.
Значна частина капітальних видатків також була здійснена за рахунок спеціального фонду:
– поповнено бібліотечний фонд на 222 тис. грн.;
– придбано обладнання на 1 млн. 421 тис. грн. (у тому
числі комп’ютерна техніка – 601 тис. грн., друкувальна машина – 96 тис. грн., спортивний інвентар – 16 тис. грн., меблі для новостворених навчальних лабораторій та Австрійської бібліотеки – 233 тис. грн., електрокардіографічний
комплекс – 26 тис. грн.);
– проведено капітальні ремонти корпусів – 3 млн.
410 тис. грн., житлового фонду – 432 тис. грн., реставраційні роботи – 279 тис. грн.;
– реконструйовано оранжерею – 1 млн. 193 тис. грн.;
– здійснено роботи з капітального будівництва корпусу
на 10,5 млн. грн.
Упродовж 2011 року університет також отримував кошти
на виконання окремих доручень – 384 тис. грн. (грошові виплати дітям-сиротам, обдарованим студентам, стипендії Кабінету Міністрів молодим ученим, кошти на проведення конференцій), благодійні внески та дарунки – 1 млн. 109 тис. грн.
Надійшли кошти від виграних міжнародних грантів –
1млн. 234 тис. грн., зокрема:
– "Транскордонні освітні обміни в галузі Європейських
студій як сприяння зменшенню ефекту кордону на східному рубежі ЄС" – 232 тис. грн.;
– "Партнерство заради впровадження культурних традицій серед молоді" – 106 тис. грн.;
– "Якість вищої освіти" – 628 тис.грн.;
– у рамках Програми навчання впродовж життя: Еразмус, Жан Моне – 268 тис.грн.
Від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках у банківських установах університет отримав
1 млн. 334 тис. грн., що дало змогу придбати матеріали,
здійснити закордонні відрядження, оплатити частину поточних і капітальних господарських робіт, перерахувати
650 тис. грн. профспілковій організації для придбання путівок на оздоровлення співробітників університету. За рахунок фонду соціального страхування університет отримав путівки на 112 тис. грн.
Фінансування коледжу університету за рахунок загального фонду становило 1 млн. 826 тис. грн. та платного
навчання – 2 млн. 58 тис. грн.
Крім основної освітньої діяльності, університет також
отримав доходи від наукової діяльності за рахунок загального фонду держбюджету – 3 млн. 180 тис. грн., спеціального фонду – 1 млн. 226 тис. грн.
Відповідно до Закону про Державний бюджет України
у 2011 році заробітна плата працівників університету підвищувалась поетапно:
– з 01.01.2011 року – на 2,2 %,
– з 01.04.2011 року – на 2 %,
– з 01.07.2011 року – на 1,6 %,
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– з 01.09.2011 року – на 0,9 %,
– з 01.10.2011 року – на 2,9 %,
– з 01.12.2011 року – на 6,6 %.
Загалом заробітна плата зросла за рік на 17,3 %.
У таблиці № 12 відображено середню заробітну плату
на грудень 2010 та 2011 років.
Заробітна плата та стипендія студентам, аспірантам,
докторантам виплачувалася вчасно з урахуванням індексації доходів.
Доплати за науковий ступінь та вчене звання викладачам і науковцям університету виплачувалися 100 % від
граничного обсягу.
Наші фінансові можливості дали змогу виплачувати
за рахунок власних надходжень університету 30 % викладацького складу надбавки за високі досягнення у праці
згідно з рейтинговими оцінками:
– 10 % викладачів мають 30 % доплати до посадового
окладу;
– 10 % – 20 % доплати до посадового окладу;
– 10 % – 10 % доплати до посадового окладу.
Надбавки за складність і напруженість у роботі отримують:
– асистенти, які працюють в університеті менше трьох
років, – 10 %;
– завідувачі кафедр професори – 20 %;
– завідувачі кафедр доценти – 10 %;
– професори – 20 %.
Крім того, надбавки за складність і напруженість у роботі виплачувались:

– навчально-допоміжному персоналові, секретарямдрукаркам, методистам;
– адміністративному персоналові, персоналові ботанічного саду, бібліотеки;
– господарському та обслуговуючому персоналові, охороні.
З метою підвищення престижності праці, відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України, педагогічним працівникам (завідувачам лабораторій, методистам) установлено 20% надбавки до посадового окладу.
Продовжували виплачувати 50 % надбавки за особливі
умови роботи працівникам бібліотеки.
Упродовж 2011 року науково-педагогічним і педагогічним працівникам університету виплачувалася матеріальна допомога на оздоровлення при наданні чергових
відпусток (2 млн. 298 тис. грн.), а іншим працівникам – матеріальна допомога на поліпшення соціально-побутових
умов (386 тисяч грн.).
За рахунок економії фонду заробітної плати виплачено
премій на 3 млн. 170 тис. грн.
Відповідно до "Порядку використання коштів, передбачених на виплату стипендії", виплачено матеріальну допомогу та премії студентам, аспірантам, докторантам на
946 тис. грн.
Практично відсутня дебіторська заборгованість по платі
за навчання, але існує 45 тис. грн. кредиторської заборгованості аспірантів, що були відраховані з аспірантури за
грубі порушення та невиконання плану.
Тільки завдяки дотриманню пріоритетності у плануванні, жорсткій економії та ефективному використанню всіх
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надходжень фінансовий стан університету на тлі складної
економічної ситуації в країні залишався стабільним: вдалося виплатити збільшені на 17,3% зарплату та надбавки
за високі досягнення у праці, за складність і напруженість
у роботі, премії та матеріальну допомогу, збільшити (порівняно з минулим роком) видатки розвитку на 95 %.
▪ Господарські справи ▪
Урядом виділено 12 млн. грн. на заміну черепиці даху
V корпусу. Роботи близькі до завершення. Треба сказати,
що досвід перекриття VI корпусу не змарновано. На даху
V корпусу роботи вели значно організованіше, оперативніше і, сподіваюся, будуть завершені вчасно.
Міська рада виділила майже 40 соток землі по вул.
Олега Кошового для господарського двору університету. Тепер виготовляється акт на володіння цією землею.
Надалі треба буде приводити наш всесвітньовідомий ансамбль у належний вигляд. Уже готова проектно-кошторисна документація на оновлення ситеми водопостачання і водовідведення, на перекриття IV корпусу.
2011 року продовжували роботи з гідроізоляції фундаментів V та VI корпусів і паркового муру з боку вул. Главки.
Ми провели і продовжуємо ремонтно-будівельні роботи на низці об’єктів.
Уже завершено фасад корпусу по вул. Рівненській. Повністю закінчено внутрішні роботи на VI поверсі, майже –
на V, IV, III поверхах. Залишилися І і ІІ поверхи.
Треба сказати, що Чернівецька обласна адміністрація
досить активно допомагає нам. Зокрема, голова ОДА Михайло Папієв звернувся до Кабміну із проханням виділити
кошти на добудову цього корпусу. Кабмін прийняв постанову за номером 748 Р від 25.07.11 про виділення 9,8 млн.
грн. Загалом у 2011-му нам виділено 22 млн.грн. із державного бюджету. Їх треба освоїти до кінця року.
Це безпрецедентний випадок в історії університету.
Таких коштів ЧНУ ще не отримував. У нас вірять, нам довіряють, і ми не можемо підвести.
Серйозні роботи виконано у ІІІ корпусі, який поки що
залишається проблемним. Тут відремонтовано системи
опалення, водопостачання та водовідведення, реконструйовано значну частину вентиляційної системи, утеплено горище. Проблемним залишався дах. Заходи з його
часткового ремонту виявилися малоефективними. Уже
завершено ремонт даху. Залишилася система електропостачання, яка також потребує суттєвого ремонту. Після
цього можна буде братися до сходової клітини, коридорів
і, нарешті, фасадів.
Повністю замінено вікна і котли у ІХ корпусі, відремонтовано коридори, аудиторії й лабораторії на кафедрі радіотехніки фізичного факультету та кафедрі оптики і спектроскопії інженерно-технічного факультету, частково – на
кафері оптоелектроніки. Відновлена й оснащена фізична
лабораторія, в якій майбутні вчителі фізики зможуть виконати самостійно всі лабораторні роботи шкільної програми. Такі ж лабораторії мусимо зробити на біологічному,
хімічному, географічному факультетах.
Завершені ремонтні роботи в бібліотеці: туди зараз не
соромно зайти. Там також розмістилася Австрійська бібліотека, комплектується комп’ютерний клас із доступом до Інтернету, примножуються електронні інформаційні ресурси.
Продовжуються роботи з реконструкції великої оранжереї ботанічного саду. Відновлений дах, реконструйований
зовнішній фасад. Далі треба замінити систему опалення, розділити внутрішній простір оранжереї на різні кліматичні зони.
Створена й оснащена криміналістична лабораторія на
юридичному факультеті. Розпочато створення бази практики в Мигово для підготовки фахівців із туризму. У корпусі № 4 відремонтовано кілька аудиторій та лабораторій.
На черзі – заміна черепиці та вікон, утеплення горища.
У корпусі № 11 відремонтовані санвузли ІІ поверху, замінено вікна, завершується ремонт коридорів і заміна дверей.
Зроблено досить багато для створення спортивних
майданчиків на вул. Стасюка. На черзі – встановлення
штучного покриття.
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Крім того, виконано чимало робіт з ремонту аудиторій,
лабораторій і місць загального користування господарським способом, силами наших працівників – ремонтників та експлуатаційників.
Замінено половину із 1600 вікон у гуртожитках. На
решту підготовлена тендерна документація. Завершена
програма ремонту санвузлів у корпусах і гуртожитках.
Але у студмістечку ще дуже багато роботи: треба завершити програму реконструкції санвузлів у І гуртожитку.
Необхідно провести роботи з реконструкції систем водовідведення в усіх гуртожитках.
Ми вчасно і в повному обсязі здійснювали розрахунки
з усіма організаціями, з якими маємо відповідні угоди на
виконання робіт чи послуг. Вчасно платили податки та вносили інші платежі до бюджету і Пенсійного фонду. У 2011
році не було жодної затримки у виплаті зарплати, стипендії
та в оплаті за комунальні послуги та енергоносії. Постійно
проводився моніторинг за споживанням води, газу, тепла,
електроенергії та вживали заходи для їх економії.
Орендні відносини підтримувалися тільки за умови їх
необхідності для життєдіяльності університету. Усі орендні платежі здійснюються вчасно і без затримки.
▪ Висновки ▪
Ще на початку 2009 року озвучені основні завдання
на найближчий час для колективу університету. Це великі
і складні завдання. Деякі з них виконані, деякі – у процесі
виконання, але більшість залишаються пріоритетними на
найближчі роки:
1. Підвищувати якість фахівців, яких випускає університет. Вакантні викладацькі посади заміщувати тільки
на конкурсній основі. Досягти такого рівня, коли на всіх
штатних викладацьких посадах – кандидати та доктори
наук (виконується).
2. Розробити за всіма спеціальностями унікальні магістерські програми, оскільки саме вони створюють освітнє обличчя університету (виконується).
3. Стати членом Європейської асоціації університетів,
долучитися до університетів, які підписали Magna Charta
Universitatum. Кожен факультет повинен мати свою програму міжнародного співробітництва (виконано).
4. Наукову роботу треба проводити на рівні світових
стандартів. Публікація результатів – у рейтингових міжнародних виданнях із відповідною міжнародною оцінкою
(виконано значною мірою).
5. Постійно брати участь у боротьбі за гранти і проекти із солідним державним та міжнародним фінансуванням
(виконано).
6. Сформувати університетську електронну мережу й
охопити нею всі гуртожитки (виконано за винятком 2-ох
гуртожитків).
7. Вивести електронну частину бібліотеки на рівень
світових стандартів (виконано).
8. Реконструювати велику оранжерею в ботсаду (в
основному виконано).
9. Завершити будівництво корпусу по вул. Рівненській,
процес реставрації дахів Резиденції та виконати реставраційні роботи найбільш уражених місць комплексу (роботи близькі до завершення).
10. Суттєво вдосконалити спортивну базу університету (виконується)
▪ На завершення ▪
Для університету минулий навчальний рік був у цілому успішним. Усе, що робилося, мало на меті поліпшити умови для навчального, наукового і виховного процесів.
Колектив університету працював злагоджено. Але немає
меж воістину творчому удосконаленню, попереду – нові, ще
складніші завдання. Я бажаю всім нам успіхів у їх виконанні.
Дякую моїм найближчим колегам – проректорам, членам ректорату, деканам, профкому і його голові Миколі
Івановичу Боднаруку та всьому колективу за плідну спів
працю в минулому році. Бажаю здоров’я, успіхів, щасливого Нового року і приємних свят.
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Таблиця 2

ПІДСУМКИ

Олег АНГЕЛЬСЬКИЙ,

Кафедри

декан інженерно-технічного факультету

Звітує прикладна математика,
або Про комплексний моніторинг
якості підготовки фахівців
Згідно з планом роботи Вченої ради університету та розпорядженням по університету з
1.11.11 р. по 22.11.11 р. проведений комплексний моніторинг стану підготовки фахівців на
факультеті прикладної математики та проаналізовано
діяльність факультету за період з 26.10.2006 року до нинішнього дня.
Вивчення стану, проблем та перспектив подальшого
розвитку факультету здійснювалось комісією у складі 9
осіб, представниками з різних структурних підрозділів університету.
Комісією проаналізовані матеріали паперових носіїв
(плани, протоколи, звіти, програми тощо), проведені деканатом та кафедрами факультету різні заходи, обговорення їх результатів, проблем тощо. Зокрема, за цей
період відбулися:
– 4 відкриті заняття, з них 3 лекційні та 1 практичне;
– контрольні роботи для перевірки якості залишкових
та поточних знань;
– анкетування студентів.
Проілюструємо концептуально, відповідно до акредитаційних норм, результати моніторингу за наступними
напрямами:
I. Структура факультету, кадровий склад
(зміни за період, що підлягав моніторингу)
1.1. Історична довідка
Викладання математичних дисциплін у Чернівецькому
університеті розпочалося у грудні 1876 року. Тоді ж на філософському факультеті почав функціонувати семінар з
математики і математичної фізики (кер. Леопольд Ґеґенбауер).
За час функціонування університету тут працювали математики зі світовим іменем: словенський Йосип
Племель, австрійський Ганс Ган, румунські Сіміон Стоїлов, Мирон Ніколеску (згодом академік і президент Румунської академії наук), член-кореспондент АН України
М.М.Боголюбов та інші.
Математичний факультет виділився із фізико-математичного у 1968 році. Серед його 44 викладачів 1 доктор
фізико-математичних наук, професор і 17 кандидатів фізико-математичних наук, доцентів. За 36 років своєї діяльності математичний факультет став одним із провідних в
університеті. У 60-90 роках на математичному факультеті
працювали професори Ейдельман С.Д., Фаге М.К., Рубаник В.П., Царков Є.Ф., Фодчук В.І., Нагнибіда М.І., Кириченко М.Ф.
У 2004 році математичний факультет перейменовано
на факультет прикладної математики. Деканом у 1968 –
1995 рр. був доцент В.В. Крехівський, у 1995 –1999 рр.–
доцент В.Т. Мартинюк, у 2000 – 2005 рр. – професор
P.I. Петришин, а з 2005 факультет очолює професор
І.М. Черевко.

Факультет розміщується у найстарішому корпусі ЧНУ,
в якому 4 жовтня 1875 року відбувся урочистий акт відкриття університету.
1.2. Кількість кафедр, напрямів підготовки
та доцільність їх функціонування
Нині факультет складається з 6 кафедр:
• математичного аналізу (завідувач проф. Маслюченко В.К.);
• диференціальних рівнянь (завідувач проф. Пукальський І.Д.) ;
• алгебри та інформатики (завідувач проф. Городецький В.В.);
• прикладної математики (завідувач проф. Бігун Я.Й.);
• математичного моделювання (завідувач проф. Черевко І.М.);
• стохастичного та системного аналізу (завідувач проф. Ясинський В.К.).
Кафедри достатньо добре і кадрово укомплектовані:
всі завідувачі доктори наук, є кафедри, де 100% викладачів із вченими ступенями.
На ФПМ функціонує чотири комп’ютерні класи та 3 лабораторії з інформаційних і комп’ютерних технологій , які
обладнані сучасною технікою і програмним забезпеченням та мають доступ до мережі Internet; кабінет математики, де є понад 8000 книг та журналів.
Факультет здійснює підготовку фахівців за ОКР "Бакалавр", спеціаліст, магістр із напрямів: математика, прикладна математика, інформатика, системний аналіз (відкрито у 2010 р.)
1.3 Контингент студентів
На 1.09.2011р. на ФПМ навчається 634 студенти (466 –
денної форми навчання та 168 – заочної форми). Динаміка зміни чисельності студентів на ФПМ наведена в таблиці 1.

Таблиця 1

Рік

Денна форма

Заочна форма

Всього

2009

503

225

728

2010

502

213

715

2011

466

168

634

Спостерігається скорочення чисельності студентів на
ФПМ за останні роки. На напрям "Системний аналіз" набір складають тільки студенти державного замовлення,
що призводить до нечисленних груп на стаціонарі ( 10 ст. –
207гр., 8 ст. – 107гр.).
1.4 Кадровий склад ФПМ
Професорсько-викладацький склад факультету нині
нараховує 88 викладачів. З науковими ступенями, вченими званнями – 67 осіб (76,1%), серед яких 15 докторів наук,
професорів (12 штатних: Бігун Я.Й., Городецький В.В., Житарюк І.В., Літовченко В.А., Матійчук М.І., Маслю-ченко
В.К., Михайлюк В.В., Петришин Р.І., Пукальський І.Д., Попов М.М., Черевко І.М., Ясинський В.К.) та 52 кандидати
наук, доценти (з них 50 штатних), 21 асистент без наукового ступеня.
Віковий ценз працівників: до 30 р. – 20 чол., 30-45 р.
– 40 чол., 45-60 р. – 17 чол., понад 60 р. – 11 чол. Середній
вік викладачів ФПМ 41,7 року. Кадровий склад кафедр
ФПМ наведений у таблиці 2:
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Всього науковопедагогічних
працівників
(з них штатних)

З науковими ступенями, вченими званнями

докторів наук,
професорів
(з них штатних)

кандидатів наук,
доцентів
(з них штатних)

Асистентів
(з них
штатних)

Прикладної математики

20/14

3/1

9/9

8/4

Алгебри та інформатики

13/13

2/2

9/9

2/2

Диференціальних рівнянь

13/12

4/3

7/7

2/2

Математичного аналізу

14/13

3/3

11/10

0/0

Математичного моделювання

17/14

2/2

9/8

6/4

Стохастичного та системного аналізу

11/10

1/1

7/7

3/2

Всього по факультету

88/76

15/12

52/50

21/14

II.Організація навчального процесу
та методичної роботи на факультеті
Комісія виявила наявність на відповідному рівні плануючої, облікової та контролюючої документації, що дає
право констатувати про вироблену на факультеті певну
систему в організації та управлінні навчально-виховним
процесом. Плануючі заходи розглядають на засіданні
методичної ради та відображають відповідними рішеннями (протоколи № 3 від 25.10.10, № 5 від 27.12.10, № 9
від 18.04.11, № 10 від 30.05.11, № 1 від 30.08.11, № 2 від
21.09.11, № 3 від 19.10.11). Наявні та своїм оформленням
відповідають нормативним вимогам:
- розклади занять студентів та викладачів за кожен семестр;
- журнали обліку відвідувань академічних груп;
- оформлення відомостей рубіжного контролю та
підсумкового обліку успішності за результатами сесій;
- індивідуальні плани студента;
- графіки проведення модульного контролю;
- графіки проведення консультацій викладачами;
- проведення ректорських контрольних робіт;
- графіки відкритих занять викладачами на факультетському
рівні,
- графік роботи навчально-допоміжного персоналу кафедр,
- відомості про рух контингенту студентів;
- журнали відвідування заступником декана з навчальнометодичної роботи навчальних занять викладачів;
- вхідна та вихідна документації.
Перевірено матеріали плануючої і контролюючої документації та навчально-методичного забезпечення з дисциплін кафедр. Представлено типові (із відповідними рецензіями) та робочі навчальні програми дисциплін, плани
лабораторних, практичних занять та завдань до самостійної роботи студента, пакети комплексних контрольних робіт з дисциплін (із відповідними рецензіями), методичне
забезпечення державних іспитів, тематика дипломних та
магістерських робіт, критерії оцінювання вмінь та знань
студентів.
На факультеті наявні інформаційні стенди з підготовки
та проведення перевідних та державних екзаменів, рейтинги студентів за останній навчальний семестр та за всі
роки навчання тощо.
Перевіркою встановлено, що на факультеті розроблені наскрізні програми практичної підготовки студентів, на
основі яких складені робочі програми окремих практик.
Представлені методичні рекомендації до проведення
практик.
Із аналізу протоколів засідань Вченої ради ФПМ видно,
що в роботі факультету значна увага приділяється розгляду результатів екзаменаційних сесій, аналізу результатів
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контролю залишкових знань та якості підготовки спеціалістів, методиці викладання та методичному забезпеченню ряду курсів, методичній та науковій роботі кафедр факультету, агітаційній роботі до вступу на ФПМ тощо. Треба
відзначити факультетський сайт, де розміщується багато
оперативної інформації для викладачів та студентів.
III. Якість підготовки фахівців
на факультеті прикладної математики
Аналіз якості підготовки фахівців здійснений у розрізі чотирьох напрямів:
1. Динаміка показника якості знань студентів у розрізі
відповідного напряму підготовки за останні три роки.
2. Показники якісної підготовки фахівців з дисциплін
різних циклів (за результатами літньої сесії 2010-2011 навчального року).
3. Аналіз результатів проведення контрольної роботи з
вияву залишкових знань за результатами літньої сесії.
4. Поточний контроль. Аналіз результатів проведення
контрольних робіт за результатами першого модуля першого семестру відповідного навчального року.
Аналіз результатів навчальних досягнень студентів
у динаміці за останні три роки відображає середній показник 47,4 % (46,7 %, 50,3 %, 45,2 %).
Щодо аналізу показника якості знань студентів з навчальних дисциплін різних циклів у розрізі напрямів підготовки констатуємо, що в основному якість знань студентів
відповідає акредитаційним вимогам, тобто не менше 50 %,
за винятком напрямів: системний аналіз (цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 45,5 %, природничо-наукової підготовки – 27,3 %, професійної та практичної підготовки – 45,5 %); соціальна інформатика (цикл
природничо-наукової підготовки - 44, 1%).
Також проведено заміри поточних навчальних досягнень із 3 навчальних дисциплін, результати яких порівнювались з показниками першого модуля відповідного семестру навчального року.
IV. Виховна робота
Наявність системи виховної роботи на факультеті
Плани виховної роботи факультету прикладної математики за останні роки містять заходи як організаційно-методичного, національного виховання, так й індивідуальної
роботи зі студентською молоддю та органами студентського самоврядування. Структура планів відповідає загальноуніверситетським вимогам до змістового наповнення планів такого роду. Факультетські плани сформовані в
контексті і відповідно до загальноуніверситетських планів
навчально-виховної роботи за зазначений період.
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Зусиллями викладачів та студентів факультету успішно
проводяться:
– посвяти першокурсників у студенти;
– Дні факультету;
– літературно-мистецькі вечори;
– заходи на відзначення свят та присвячені річницям
важливих подій;
– тематичні виховні заходи, приурочені до певних дат
(ювілеїв) відомих особистостей;
– відвідування театрів, музеїв міста та екскурсії рідним
краєм.
Студенти факультету щорічно беруть участь у загальноуніверситетських конкурсах: "Студент-студентка ЧНУ",
"Університет має талант", а раніше у конкурсі художньої
самодіяльності, у міжвузівському конкурсі естрадних та
народних пісень імені Назарія Яремчука, "Брейн-рингу" та
у щорічній студентській спартакіаді. Студенти випускають
факультетські стінгазету та фотогазети.
Співробітники та студенти факультету брали участь у
проведенні лекцій та семінарів, присвячених літературній
діяльності Т. Шевченка та Лесі Українки, організації і підготовці бесід, присвячених Дню здоров’я, та бесід про
традиції і звичаї нашої країни. За ініціативи парламентської групи факультету налагоджено зв’язки зі студентами математичного факультету Донецького національного
університету. Відбувається обмін делегаціями на святкування Днів обох факультетів.
За час перевірки на факультеті проведено:
– історичний екскурс "Буковинське народне Віче";
– тематичні бесіди для студентів 104 групи "Буковина –
земля українська"; бесіда і виставка плакатів на відзначення Дня української писемності та мови, "100-річчя скаут
ського руху в Україні";
– випущено фотогазету "Як першокурсники МатО лімп
підкоряли” про посвяту першокурсників у студенти;
– участь студентів факультету у фіналі конкурсу "Студент, студентка ЧНУ – 2011";
– конкурс на кращу стінгазету до Дня студента;
– гра "Брейн-ринг" між командами студентів кафедри
математичного моделювання;
– тематична бесіда для студентів 303 групи "Історичні
місця рідного міста Чернівці".
Діє рада кураторів, до складу якої входять заступник
декана з навчально-виховної роботи та старші куратори
всіх кафедр факультету. Кожен куратор належним чином
веде журнали кураторів. Найповніше заповнені журнали
у кураторів кафедри математичного моделювання і алгебри та інформатики – заповнені звіти про роботу, зафіксована індивідуальна робота зі студентами. Упродовж звітного періоду в академічних групах регулярно відбувалися
виховні години, в тому числі і тематичні.
Функціонують осередки студентського самоврядування: студентська парламентська група (голова – Ватаманюк Ольга), студпрофком (голова профбюро – Павлюк
Олена) і студрада (голова – Мартинішин Тарас).
Упродовж звітного періоду органи студентського самоврядування брали безпосередню участь у всіх факультетських та загальноуніверситетських заходах. Окрім
культурно-просвітницької роботи, органи студентського
самоврядування провадять різноманітні акції милосердя. У
системі взаємовідносин керівництва факультету та студентського загалу панує атмосфера демократичності, відкритості до запитів студентів, заохочення студентських ініціатив.
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дачів, співробітників, докторантів, аспірантів та студентів,
підготовка науково-методичних видань та інтеграція наукової діяльності у навчальну і виховну роботу зі студентами з метою формування конкурентоспроможних кваліфікованих фахівців.
Наукова робота факультету діє за кафедральними та
держбюджетними науковими тематиками. Тематики робіт, що виконуються на факультеті, відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки в державі. До
виконання наукових тем на факультеті залучаються як
доктори й кандидати наук, так і аспіранти та студенти.
Студенти факультету беруть активну участь у студентській науковій конференції, яка щорічно проводиться в
університеті. Також, спільно з викладачами кафедри, свої
роботи студенти представляють на Всеукраїнських та Міжнародних конференціях. Обдарованих студентів залучають до наукової роботи на факультеті через наукові гуртки,
які функціонують на кафедрах. Результати роботи –
у здобутих призових місцях на студентських наукових конференціях та олімпіалах, конкурсах. Зокрема:
– студенти кафедри прикладної математики під керівництвом доцента Сопронюк Т.М. здобули призові треті місця на міжнародній конференції "Современные проблемы
вычислительной математики и математической физики"
(ст. Мельничук В.Ю., Кваснюк А.А.);
– на Всеукраїнському науковому конкурсі з програмування під керівництвом асистента Дудницького П.Д. студенти факультету прикладної математики посіли 1 місце
(Олександра Осіпова, Іван Осіпов), 2 – (Богдан Лисак, Іван
Сорочан, Віталій Арич, Вадим Дейнега, Олександр Крушельницький, Роман Рудник).
Для представлення своїх наукових здобутків на факультеті видається "Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Математика" (головний редактор професор Городецький В.В.).
У подальшому є намір перетворити вісник на провідний
науковий журнал. Професори Ясинський В.К., Петришин
Р.І, Бігун Я.Й, Черевко І.М., Попов М.М., Маслюченко В.К.,
Матійчук М.І., Пукальський І.Д., Ленюк М.П., Житарюк І.В.,
Городецький В.В. активно працюють у редколегіях багатьох наукових видань.
У рамках наукових зв’язків на факультеті практикується
обмін викладачами для читання лекцій. Так, професор кафедри математичного аналізу М.М. Попов був запрошений для
читання лекцій в університетах м. Гранада (Іспанія) та м. Маямі (США). На кафедрі прикладної математики прочитано
курс лекцій професором Братусь В.В. із факультету ВМК
Московського університету. У рамках співпраці між ВНЗ та
науковими установами України для читання лекцій запрошувалися академіки Самійленко А.М., Королюк В.С. з Інституту
математики НАНУ, член-кореспондент Чикрій А.О. та професор Царков Є.Ф. з Ризького технічного університету.
На факультеті діє спеціалізована рада із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей: математичний
аналіз, диференціальні рівняння, математичне моделювання та обчислювальні методи, плідно працюють аспірантури та докторантури кафедр. Показники цієї роботи:
за звітний період захищено 5 докторських та 21 кандидатська дисертації. На факультеті складено перспективний
план підготовки фахівців до 2020 рр., виконання якого
забезпечить факультет якісним та кількісним добором науково-педагогічного складу.

V. Науково-дослідна робота і міжнародні зв’язки

VI. Якість підготовки фахівців
та їх конкурентоспроможність

Плани наукової роботи факультету прикладної математики – це теоретичні аспекти наукової роботи викла-

На ФПМ активно працюють над працевлаштуваванням випускників, про що свідчить їх стовідсотковий роз-
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поділ за 2 останні роки. Цьому сприяє добра співпраця
факультету з основними замовниками випускників – провідними комп’ютерними фірмами Чернівців ("Дісайд", "Юкон",
"СофтСерв"), вони є базами виробничої практики студентів
факультету, проводять факультативи з технологій Java, C# та
інших для студентів старших курсів, з метою підготовки їх до
реальної праці . У 2010 році аналогічна Академія за підтримки
компаній Ukon, Dysayd були проведена для молодих викладачів, що забезпечило покращення їхнього фахового рівня. На
старших курсах значна частина вибіркових курсів має професійну спрямованість, що також сприяє підвищенню якості
підготовки фахівців.На факультеті упродовж усього періоду
проводиться відповідна профорієнтаційна робота.
Викладачі факультету постійно працюють з учнями
шкіл, з якими укладено угоди про співробітництво (Чернівецький ліцей № 1 математичного та економічного профілю;
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Берегометська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Вижницької райради Чернівецької обл.; Карапчівський ліцей ім. Емінеску Глибоцької райради Чернівецької обл.; Глибоцький ліцей Чернівецької області; Черешенська ЗОШ І-ІІІ ст. Вижницької
райради Чернівецької обл. та ін.).
Плідно працює БМАН (секції математики, інформатики
та прикладної математики), кожного року на відбір приходить понад 60 учнів. У 2011 році 2 учасники всеукраїнського етапу стали призерами. Викладачі факультету щорічно беруть участь в обласних та державних олімпіадах
з математики та з інформатики, а також у підготовці обласної команди для участі у державних олімпіадах. Систематично відбуваються Дні відкритих дверей на факультеті
(із організацією олімпіади з математики), виготовляють
та пропагують буклети, подають відповідні матеріали до
газет регіону щодо вступу.

З боку парку? Як у душу дивишся
його.
А це що? Біля національного прапоУ житті таки можна осягнути висоти мудрості і краси світу білого
ра… Чи ввижається? Ніби постать люЙдемо на факультет іноземних мов, щоб зустрітися на горищі з будівельниками. Вони стелять на крокви плівку, яка не промокає, а за цим дини. На найвищому "п’ятачку". Півкроку вліво, півкроку вправо – і
покриватимуть черепицею. Із кетягами винограду. Програму-мінімум
можливий політ. Ще й вітрисько до
уже, по суті, завершують. Залишається найголовніше завдання.
того ж.
(Фоторепортаж на стор. 40)
Напружую зіниці. Так і є – людина.
Мабуть, у ременях безпеки. Іншого не
дано.
Силует ворухнувся. Гейби звірив усі
о майстровитих добираємоПригадую, як ректор Степан Мель- свої почування блакитно-жовтій свяся з їх допомогою. Стрімкий ничук наголошував: майстри клали за тині. Досі – як у невагомості.
Треба йти на іншу позицію. Через
скат даху застелили. "Протаранює- день 100 цеглин і не більше. Без помося» крізь невелике умовне "вікно", спіху, по-господарськи. Тому й вивер- вітер. Дивина! Дихаю Буковиною, її
аби благополучно і вони, і ми ступили шили унікальне диво! Співрозмовники історією. І чомусь на згадку спадає
на горище.
слухають. Як і одну притчу, яка народи- вірш Миколи Лиходіда із теренів коРвучкий вітер на висоті 16 метрів мало лася у першій столиці Буковини – селі зацької вольниці – острова Хортиця:
Коли пролітає острів
не жбурляє. Хлопці звикли, адже тут, Василів, що на початку ХІІІ століття
Мостища залізна рука, –
під небом, чимало днів. Професійні вважалося містом. Понад 70 церков
Це наче на відстані пострілу
рухи, така ж рівновага на риштуван- ясніли у небеса високими банями.
Стояти від материка.
нях захоплює з першого погляду. Воно
Отже.. Іде подорожній. Запитує перКоли вже, подібно до грому,
й зрозуміло, бо команда покрівельни- шого майстра: "Що робиш, чоловіче
Обложать з усіх боків, –
ків – це переважно юнь і молодь.
добрий?"
Тримай кругову оборону
Знайомимося. Віталій Романюк, ВаХіба не бачиш, що камінь кладу?"
Від впертих бетонних биків.
силь Мосорюк і дещо старший КосДругий: "На хліб заробляю!"
Тримай оборону, острове,
тянтин Марку. Тут на краях верхівки,
Третій мовив так: "Храм будую!"
Мурашкою, шанцем, стеблом,
аж дух забиває.
Це ж – університетська святиня – і є
Коли боронитись непросто
– Це нічого, – хтось із покрівельни- храм. Науки. Аби не забирати часу у
Звичайним людським теплом.
ків. – Он на самій гребінці наш брига- будівельників, просимо Василя проКозацькі шаблі не гостряться,
дир Ілля Мосорюк і Юрій Кузнецов. вести на найвищу точку, де, зрештою,
Та пам’ять не без голови –
Всього – п’ятеро!
можемо й побути. Для фотокора – неГукни Святославовим, Хортице:
Не так легко зійти до "двійки" на абияка знахідка.
"О зодчі, іду на ви!"
гребінці. Однак бесідуємо на так зваНадивившись на довкільну красу,
Як добре, коли через віки не міліють
ній золотій серединці. Бригада має він спускається "трапом". Його застуріки воістину чи не найблагороднішої
досвід роботи на висотах, тому зна- паю з цікавості.
добилися університету. Майстри з
Своєрідна гвинтоспіраль сходинок. після хліборобської – праці майстроБоян і Магали.
У великодньому костюмі не випадає витих. Тобто зодчих. Як у цьому вірші.
…Стіни шарпають за плечі. Повер– Розумні були ті, хто будував цей витирати стіни. Але мати такий шанс і
величезний комплекс, – це вже Віта- не скористатися подарунком долі?! таюся із піднебесся тієї точки, яка дає
лій. – Мудро і продумано все робили. Металеві двері і засув – епоха серед- змогу осягнути життя і свої дії у ньому
– Скільки тобі років? – звертаюся до ньовіччя. По суті, кадри із кінофільмів насправді по-глибинному щиро тільки зі святої високості, де покрівельВіталія.
про цю добу.
– 20!
Очі шукають тої висоти, де закінчу- ники покривають дах, а Покрова зем– А Йозефові Главці, архітекторові, ється драбина. І – диво! На висотці лю милу і розкішно-мальовничу.
Висот збагнімо мудрість і красу із
тоді ще й 29 не було, коли таке збудував. «приклеєна» ще одна. Треба брати їх»
– Я ще маю 8-9 років…
Тут, на найвищій точці, не те що не власних пагорбів життєвих.
І ми щиро усміхаємося отут, під, захоплює подих і дух, але й… жбурляє
На найвищій точці Чернівців побували:
здається, близькими небесами. Що західний вітер. Фантастичні Чернівці!
журналіст Василь ДЖУРАН
нам залишається?
Доокільні!
і фотокор Роман ПАЗЮК.
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О зодчі, ідемо на "ви"!
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Очільники звітують

рамках першої ректор Степан
Мельничук підсумував досягнення і втрати року, що минає, в житті
університету, накреслив основні тенденції, зорієнтував присутніх на виконання найбільш актуальних завдань.
Очільник ЧНУ проаналізував результати
вступної кампанії, наукової, навчально-методичної та виховної діяльності,
міжнародної співпраці, звернув увагу
на кадрову ситуацію, стан господарських справ тощо.
За словами Степана Васильовича,
2011-ий загалом видався успішним
для нашої alma mater. Найвагоміший
аргумент "за" – входження Резиденції
до списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У конференції трудового колективу взяв участь студентський актив.
Окрім звіту ректора, до сфери зацікавлення молоді потрапила доповідь
начальника юридичного відділу Наталії
Савосюк. Невипадково, адже зміни й
доповнення до Статуту університету,
про які мовила Наталія Палладіївна,
пов’язані переважно зі студентським
самоврядуванням. Серед тих, що стосуються іншого, – перейменування
відділу гуманітарної освіти і виховання у відділ з навчально-виховної роботи та гуманітарної освіти.
Без перерви, щоб не проводити
перереєстрацію делегатів, – засідання ХХVІІ звітно-виборної конференції
профспілки працівників ЧНУ. На порядку денному – звіт голови профкому і ревізійної комісії, вибори членів
профспілкової організації, її ревізійної

комісії, голови та заступника голови. Не зазначена
й не винесена на голосування, проте одностайно
підтримана – хвилина мовчання. Ушанували тих, хто
пішов із колективу, бо пішов
із життя у 2007 – 2011 роках.
Докладний звіт голови
профкому Миколи Боднарука знайшов вдячних слухачів, що
засвідчило жваве, насправді зацікавлене обговорення. Чи не кожен із промовців наголосив на винятковій функції
профспілкової організації – забезпеченні балансу з адміністрацією.
– За радянських часів в університеті було дві структури – партком і

ректорат, – говорить професор кафедри загальної фізики Роман Венгренович, делегат від інженерно-технічного факультету. – Вони якщо не
ворогували між собою, то доповнювали одна одну. Існував баланс. Коли
розпався Радянський Союз, роль проф
кому звелася нанівець. Залишилася
єдина влада – ректорат. Нині ж в університеті народжується структура,
яка хоче посісти місце парткому. Вважаю, що це дуже добре. Є стримуюча
організація, що забезпечує баланс.
Зі словами Романа Дмитровича
погодився директор Наукової бібліотеки Михайло Зушман. До речі, його
колектив – один із найпотужніших у
ЧНУ за кількістю спілчан (104 працівники).
На основну точку дотику діяльності ректорату і профкому вказав декан
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У наших друзів із Сучавського університету

Дві конференції поспіль відбулися 22 грудня у Мармуровій
залі. Щорічна – трудового колективу та звітно-виборна,
яку проводять раз на п’ять років.
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20 січня проректор Тамара Марусик і завідувач
кафедри української літератури Володимир Антофійчук відвідали Сучавський університет "Штефан
чел Маре" (Румунія).

П

юридичного факультету професор
Петро Пацурківський:
– Головну формулу нашого виробничого успіху, якщо говорити уособлено, успіху ректора, можна сформулювати так: кадри плюс гроші.
А профспілкового лідера – люди плюс
умови праці. Тобто хоча би в одному
інтереси адміністрації та профспілки
співпадають, причому на п’ятдесят
відсотків.
Недоліком стратегічної політики
Петро Станіславович вважає те, що
університет зостається доцентським.
Він закликає переглянути місце й
роль професора і доктора наук у ЧНУ.
Зокрема, подвоїти заробітну плату, як
то практикують інші заклади вищої
школи. Юридичних перепон немає, а
щодо матеріальних... На це треба
близько мільйона на рік.
– Розумно використаний мільйон
за п’ять – сім років може принести не
одну сотню мільйонів, – упевнений
декан юрфаку.
На проблему перевантаження викладачів звернув увагу завідувач кафедри неорганічної хімії професор
Петро Фочук. 700 – 750 годин на рік
та ще дві-три статті для наукових видань – чи це не поєднання роботи
вчителя і працівника Академії наук?
А яка винагорода? Отож-бо й воно.
Діяльність профкому впродовж
2007 – 2011 років оцінили на "задовільно". Член ЦК профспілки працівників освіти і науки України Володимир Дудчак назвав її принциповою та
розважливою, наголосивши на важливій ролі компромісу.
Дослухатися до всіх конструктивних зауважень і побажань належить
насамперед Миколі Боднаруку, який,
за одностайним рішенням делегатів
звітно-виборної конференції, головуватиме у профспілковій організації
ще п’ять років, а також його ново
обраному заступнику Русланові Беспальку, доцентові кафедри землевпорядкування та кадастру.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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ід час зустрічі з ректором Адріаном Грауром
йшлося про різні аспекти співробітництва двох
навчальних закладів: науково-освітні, культурно-мистецькі, спортивні. Зокрема, розмова стосувалася поліпшення
викладання на українському відділенні румунського університету, забезпечення його навчально-методичною літературою, можливої спільної підготовки підручників і навчальних посібників, читання лекцій чернівецькими фахівцями. Також у зустрічі взяли участь Генеральний консул
України в Сучаві Василь Боєчко, консул Василь Неровний,
заступник голови Союзу українців Румунії Іван Боднар, викладачі та студенти Сучавського університету. Бібліотеці
дружнього університету була передана наукова та навчально-методична література, зібрана філологами ЧНУ.

Завершився візит відвіданням фотовиставки київського митця Володимира Репіка та участю науковців Чернівецького університету в засіданні круглого столу до Дня
соборності і Дня Свободи України, організованому Буковинською філією Союзу українців Румунії.
Наш кор.

ранскордонний проект "Історико-етнографічна спадщина –
складова сталого розвитку туризму
на Буковині" розробляли шестеро
наших науковців: декан географічного факультету професор Валерій Руденко, заступник декана з наукової
роботи та міжнародних зв’язків геофаку доцент Жанна Бучко, доцент кафедри

(Закінчення. Поч на стор. 1)

проекту, наймолодший доктор наук у
ЧНУ. – Нашу пропозицію обрано
з-поміж сотень інших. То винагорода
за важку працю. Адже людина, що
пише проект (близько півтори сотні
сторінок основного тексту, документи, додатки англійською мовою), понад півроку, так би мовити, не належить собі, тобто повністю віддається
втіленню ідеї.

євро. Чернівецька ОДА вже пообіцяла
виділити ці кошти. Є навіть відповідний гарантійний лист.
До речі, облдержадміністрація (зокрема відділи культури і туризму) є асоційованим партнером проекту, як і Чернівецький обласний краєзнавчий музей,
Сучавська повітова рада та музейний
комплекс "Буковина" (м. Сучава).
Грант виграний за операційною
системою"Румунія – Україна – Республіка Молдова 2007 – 2013" і розрахований на два роки. За цей час треба
встигнути чимало: створити Центр
розвитку історико-етнографічного туризму на Буковині (V корпус ЧНУ),
спеціальний сайт, електронну базу
туристичних об’єктів і нових маршру-

економічної географії та екологічного
менеджменту Ольга Данілова, завіду
вач кафедри етнології, античної та
середньовічної історії професор Сергій Пивоваров, професор цієї ж кафедри Георгій Кожолянко і заступник
декана з міжнародних зв’язків факультету історії, політології та міжнародних відносин доцент Антоній Мойсей.
"Заявки для отримання гранту подавали різні організації з України, Румунії та Республіки Молдова, – розповідає Антоній Мойсей, координатор

Особиста підтримка ректора професора Степана Мельничука і проректора з наукової роботи професора
Олександра Ушенка, що розглядають
проект із державницької позиції, мали
вирішальне значення у цій справі".
Кошти гранту розподілять поміж університетами-партнерами: Чернівецький
отримає 900 тисяч євро, Сучавський
(м. Сучава, Румунія) – 600. Обидва
ВНЗ зобов’язані вкласти у проект
10 відсотків від суми. Тобто наш університет має виплатити 90 тисяч

тів історико-етнографічного туризму,
влаштувати триденний міжнародний
етнофестиваль за участю закордонних фольклорних колективів і народних майстрів, видати рекламну літературу для туристів тощо.
Туристична інфраструктура нашого
краю поповниться новими об’єктами.
Якими саме, стане відомо вже незабаром, після підписання контракту
між Чернівецьким і Сучавським університетами, а також Євросоюзом.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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Євросоюз подбає про розвиток
туризму на Буковині!

Т
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"Google" заввиграшки вгадує його прізвище. Миттю пропонує адреси, за якими "мешкають" досягнення авторитетного науковця. Зокрема й нещодавнє – вихід книги під назвою "Solar Cells" ("Сонячні елементи"). Кореспондент "УВ" зустрівся з її редактором
професором кафедри оптоелектроніки Чернівецького університету Леонідом Косяченком, аби привітати із черговим міжнародним визнанням.

Учений-фізик
Чернівецького університету
знає, як зупинити глобальне
потепління
– Леоніде Андрійовичу, мас-медіа
начувані про вашу участь у Консорціумі Сьомої рамкової програми Єврокомісії. Щедро фінансований трирічний проект, спрямований на виготовлення приладів для
контролю радіаційної безпеки на
митницях Європи, завершується
цього березня. Вочевидь, він вимагав чимало часу та сил. Однак
ви все ж відгукнулися на запрошення міжнародного видавництва
"InTech" (м. Відень, Австрія).
– Спочатку я відмовився від пропозиції стати редактором "Solar cells".
Проте Відень наполягав: "Подумайте,
адже це авторитет, рейтинг, контакти,
врешті, ваше фото й біографія на
форзаці". Відповідь не забарилася:
"Ну якщо буде світлина, то я погоджуюся" (усміхається. – С.Т.).
– До того, як оцінили гумор, мусили оцінити вашу значимість як
науковця. Чому звернулися саме
до Леоніда Косяченка?
– Книгу присвячено оптоелектронним
приладам, які перетворюють енергію
сонячного випромінювання безпосередньо в електричну, причому без
шкоди для навколишнього середовища. Думаю, читачі погодяться, що це
надзвичайно актуальна тема.
Свого часу я зацікавився енергетикою, яка базується на роботі напівпровідникового сонячного елемента,
так званою фотовольтаїкою. Уже близько семи років на кафедрі оптоелектроніки ЧНУ проводяться дослідження у цій галузі. З нами активно спів
працюють кафедра фізики напівпровідників і наноструктур фізичного факультету (професор Іларій Раренко,
завідувач кафедри професор Андрій
Савчук) та кафедра оптики і спектроскопії інженерно-технічного факультету (доцент Стефан Гумінецький, завідувач кафедри професор Олександр
Ушенко), а також колеги із закордону
(Інститут проблем хімічної фізики Російської АН, Білоруський державний
університет, Дослідницький центр енергії Мексиканського університету, Інститут конверсії енергії США).
За підтримки адміністрації університету та особисто ректора Степана

Мельничука кафедра оптоелектроніки виконала дослідження у рамках
двох спільних українсько-білоруських
проектів. Триває робота над українсько-російським проектом (20112012 рр.). За результатами досліджень
захищено дві кандидатські дисертації, ще одна – у процесі підготовки.
Науковці кафедри оптоелектроніки
доповідають на спеціалізованих міжнародних наукових і науково-технічних конференціях у Польщі, Мексиці,
Франції, США, Німеччині, публікуються у спеціалізованих міжнародних наукових журналах. Назву найбільш авторитетні: "Solar Energy", "Solar Energy
Materials and Solar Cells", "Thin Solid
Films", "Semiconductor Science and
Technology", "Proceedings of Photovoltaic
Specialists Conferences". Ми регулярно рецензуємо рукописи, подані в
міжнародні наукові видання із фотовольтаїчної тематики.
– Варто сподіватися, що світову
енергетичну кризу буде подолано?
– Забезпечення енергією – одна із
найзлободенніших проблем людства.
Нині Земля перебуває у загрозливому становищі. Основним джерелом
енергії у всьому світі є викопне паливо. Проте запаси вугілля, нафти і природного газу щодень меншають, а їх
видобуток та споживання негативно
впливають на екологію, ведучи до катастрофічних змін клімату.
Ресурси гідроелектричної, геотермальної, вітрової енергії та енергії з
біопалива обмежені. Звісно, людство
може задовольнити свої енергетичні
потреби з допомогою розширення
мережі ядерних електростанцій. Та чи
це прийнятно? До прикладу, якщо
нині Україна має 15 діючих реакторів
на чотирьох АЕС, то для повного забезпечення енергією треба збільшити цю кількість десь у 10 разів. Хіба
можна жити в країні з такою мережею
ядерних блоків?
– Навряд чи. Має бути альтернатива.
– Альтернатива є. Ще й яка! Сонце
дає Землі у формі випромінювання
приблизно в 10 тисяч разів більше
енергії, аніж потрібно людству. Залишається лише освоїти це загально-

доступне, безпечне й невичерпне
джерело енергії.
– Наскільки активні наші спроби?
– Перетворення сонячної енергії у
теплову застосовується здавна. У
найпростішому сонячному водонагрівачі випромінювання концентрується
на поверхні котла за допомогою дзеркал, що підвищує температуру води.
Так обігрівають приміщення і постачають гарячу воду.
Можна перетворювати енергію сонячного випромінювання і в електричну. Однак не відразу. Спершу – в
теплову, далі – в механічну і аж тоді –
в електричну. За допомогою потужних концентраторів випромінювання
нагрівається рідина, утворена пара
забезпечує роботу турбіни, яка й
обертає електричний генератор.
– Надто складний процес, як на
мене.
– Та ще й з обов’язковими втратами
енергії при перетворенні одного її
виду в інший. Саме тому останнім часом бурхливого розвитку набула фотовольтаїка. Вона виникла ще у 50-ті
роки минулого століття у зв’язку з необхідністю забезпечення енергією
штучних супутників Землі, а згодом –
стаціонарних космічних апаратів і
станцій. Ключовим елементом фотовольтаїки є напівпровідниковий сонячний елемент, у якому здійснюється
пряме перетворення сонячної енергії
в електричну. Наголошую, саме пряме перетворення сонячної енергії в
електричну. До того ж, фотовольтаїка
не потребує обслуговування, є надійною (ресурс – не менше 25 – 35 років), нешкідливою й безвідхідною.
– Переваги – відчутні, та чи багато в неї прихильників?
– Достатньо. Але, незважаючи на
багаторічні зусилля вчених і спеціалістів, нині внесок напівпровідникових сонячних елементів у світову
енергетику менший одного відсотка.
Це спричинено високою вартістю сонячних елементів та низькою продуктивністю виробництва. Адже для їх
виготовлення потрібен якісний кремній – напівпровідник № 1, який застосовують для створення електронних
приладів та мікросхем.
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До того ж, для роботи сонячного
елемента потрібен товстий шар
кремнію, тобто кремнієва фотовольтаїка потребує значних витрат матеріалу. Бо ж ідеться про великі площі
сонячних батарей – сотні гектарів за
середньої потужності електростанції.
Зазвичай розміри кремнієвого сонячного елемента становлять 12 смх12 см.
Видається концептуально неправильним будувати потужні сонячні електростанції з таких малесеньких "цеглинок".
– Тобто кремній глобальну проблему не вирішить?
– Аж ніяк. Необхідність збільшення
обсягів виробнитва сонячних елементів спонукало появу й розвиток
так званих тонкоплівкових сонячних
елементів. У них замість кремнію застосовується надтонка плівка іншого
напівпровідника. Такий шлях веде до
зменшення витрат матеріалів, спрощення технології їх виготовлення, автоматизації та збільшення продуктивності виробництва, а отже, здешевлення сонячних батарей. Найкраще себе зарекомендували розробки
сонячних елементів на основі телуриду кадмію.
Уже не перший рік на конвеєрі одного із заводів Німеччини кожні 2,5 години на цьому матеріалі "викочується" сонячна батарея площею приблизно в сто разів більшою порівняно
з кремнієвим елементом.
Усе сказане пояснює, чому сонячні
елементи на телуриді кадмію стали
сферою зацікавлення кафедри оптоелектроніки.
На телуриді кадмію вже побудовано
сонячні електростанції потужністю
кілька десятків мегават у США і Європі, підписано урядові угоди про будівництво таких електростанцій потужністю кілька сотень мегават у США і
кілька тисяч мегават – у Китаї. Зазначу, ініціатива їх створення у пустельних районах штатів Каліфорнія й Арізона у США належить колишньому губернатору Каліфорнії Арнольдові Шварценеггеру та нинішньому Президентові Америки Бараку Абамі, а не ентузіастам-одинакам.
До розвитку тонкоплівкових технологій, особливо на основі телуриду
кадмію, докладають зусилля працівники таких відомих установ, як Національна лабораторія відновлювальних
джерел енергії США, Національна Брукхейвенська лабораторія США, Інститут енергії Об’єднаного дослідницького центру Європейської комісії.
– Як щодо України?
– У нас виробництво сонячних батарей такого типу, набагато дешевших,
порівняно з кремнієвими, не представлено зовсім. Інформація про фотовольтаїку на основі телуриду кадмію замовчується. Люди вклали чимало грошей і сил у дослідження й
розробку традиційної кремнієвої фотовольтаїки. Що їм залишається?
Коли доповідав у Академії наук, вислухав закид на свою адресу: мовляв,
Леонід Косяченко хоче отруїти Україну токсичними телуром і кадмієм. На
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що я відповів: "А ви не пробували доторкнутися до натрію? Або вдихнути
хлор?" Опонент, до речі, член-корес
пондент АН України, заусміхався, бо
прекрасно зрозумів, до чого веду.
Самі по собі натрій і хлор є отруйними, а хлорид натрію, тобто кухонну
сіль, ми вживаємо щодня з їжею. Так
от, сполука токсичних телуру й кадмію
є безпечною. Це доведено результатами досліджень уже згадуваних національних лабораторій при уряді
США, які є безперечними авторитетами в усьому світі. Уявіть лише, в Національній Брукхейвенській лабораторії працюють чотири лауреати Нобелівської премії!
– У "Selar Cells" звучить ваша наукова думка?

– Противники поширення сонячної
енергетики на телуриді кадмію мають
у своєму арсеналі два аргументи.
Перший – токсичність кадмію і телуру.
Цей аргумент, як я вже зазначав,
спростований спеціалістами найвищого рівня. Другий аргумент – обмежені промислові ресурси кадмію і телуру. Але ж і телур, і кадмій ми використовуємо для виготовлення термоелектричних холодильників, електрич
них батарей для побутової техніки
(наприклад, мобільних телефонів) тощо.
Кадмій отримують як побічний продукт при виробництві цинку, а телур –
міді. Причому, наприклад, телуру зберігають лише 300 – 400 тонн із двох
тисяч тонн видобутого. Решту "хоронять" під бетоном як токсичну речовину.

► На фото: Сонячна панель (батарея) на основі CdTe

– Так, я автор вступної глави першого тому "Тонкоплівкова фотовольтаїка – магістральний напрямок сонячної енергетики" (38 сторінок книжкового формату).
– Що ще належало зробити редакторові?
– Усе почалося із надсилання від
мого імені запрошень написати глави
книги із зазначеної тематики. За задумом видавництва, книга мала містити 25 – 30 розділів. Проте відгукнулося аж 120 (!) спеціалістів у галузі
фотовольтаїки. Видавництво вирішило, що нехай замість одного буде чотири томи. Із отриманих розгорнутих
тез я відібрав 81.
У книгу ввійшли матеріали, надіслані з 41 країни світу. Чимало з цих держав мають багаторічні традиції в дослідженні й розробці сонячних елементів (Іспанія, Італія, Китай, Республіка Корея, Німеччина, США, Тайвань,
Франція, Японія). Авторами низки
праць є представники Австралії, Бразилії, Греції, Індії, Малайзії, Мексики,
Сінгапуру – країн, де цей напрямок
з’явився порівняно недавно, проте
швидко розвивається і поширюється.
Кілька робіт надіслано із СНД (Україна, Росія, Молдова, Естонія).
– Чи є негативні сторони в найперспективнішого напрямку фотовольтаїки?

Якщо ми використовуватимемо хо
ча б ресурси кадмію і телуру як побічних продуктів при виробництві
цинку й міді, процес пришвидшеного
розвитку напівпровідникової сонячної енергетики на основі CdTe може
продовжуватися декілька десятиліть.
Зі зрозумілих причин досі телур, якого видобувається набагато менше, ніж
кадмію, не був у центрі уваги геологічної розвідки. Проте вже з’явилися
повідомлення про родовища, збагачені телуром, у Латинській Америці,
Мексиці, Китаї. Результати досліджень останніх років свідчать: цим елементом збагачені також підводні хребти Тихого океану. Причому настільки,
що здатні забезпечити потреби всієї
світової енергетики!
– Тим часом ми через незнання
чи байдужість утилізуємо те, що
за розумного підходу здатне принести величезну користь.
– Так, користь очевидна. І останнім
часом людство впевнюється, що саме
з допомогою тонкоплівкової фотовольтаїки, зокрема на основі телуриду кадмію, а не традиційної кремнієвої, можна трансформувати існуючу
енергетичну систему в екологічно чисту
й зупинити глобальне потепління на
планеті. Сподіваюся, що Україна незабаром долучиться до цього процесу.
Розмовляла Світлана ТЕЛЕШМАН
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Світло книги, що навпроти серця,

або Як майже 160 років тому у Чернівцях щедрі люди відкрили перше вогнище культури
Дві події, одна з яких уже у минулому – 205 років з Дня народження Михая Зотти, –
а 160 з Дня заснування Крайової бібліотеки у вересні ц.р., мають зв’язок як в історії, так і
в самому часі. З тим, аби глибше збагнути суть взаємопов’язаних речей, "УВ" наприкінці
2011-го проклав телефонний міст між Науковою бібліотекою університету, Вікнянською
сільською і Заставнівською районною бібліотеками. Найголовніше – що на сьогодні відомо
про вікнянського поміщика Михая Зотту, котрий далекого 1850 року в колі друзів у Чернівцях зініціював створення Крайової публічної бібліотеки. І чернівецький бомонд підтримав
ідею. На жаль, про цього культурного діяча і високоосвічену людину надто мало інформації. Навіть нема суто автобіографічних деталей. Де народився – не знати.Однак гра вартує свіч. Світло осяває минуле, за лаштунками якого у Наддністров’ї – у Вікні – була чи
не перша на Заставнівщині бібліотека. Якщо образно – книга навпроти серця.
Отож, що підкаже телефонний міст?
МІСТ

• ТЕ Л Е ФОННИЙ

Директор Наукової бібліотеки
Михайло Зушман:
– До 160-річчя заснування нашого закладу вишукуємо можливості, щоб свято стало справжнім і
цікавим. Дякувати редакції за телефонний міст, бо є
змога почути про Михая Зотту, вікнянського поміщика, котрий виступив у культурних колах Буковини
з такою ініціативою. Почуємо, що нині ж у Вікні, у
Заставні. Спільними діями можемо зробити чимало. Навіть незначна, на перший погляд, деталь
може знадобитися вельми потрібній справі. Телеміст дасть змогу глибше вивчити цю проблему – пошуку інформації про Михая Зотту. 205 років з дня
народження – доволі помітний відрізок на дистанції
життя. За одними джерелами, він помер 1877, за
іншими – 1882 року. Тобто 130 років тому.
Розмову директора підтримує його заступник з
наукової роботи Настасія Загородна:
– Я трохи землячка
Михая Зотти, оскільки народилася у с. Василів Заставнівського району.
Вважаю, що після телемосту треба обмінятися творчими поїздками.
З Вікном і Заставною.
Особливо першим. Кажуть,
аби якомога більше довідатися про великих людей, неодмінно годиться
побувати на їх малих
батьківщинах. Хоча про
колиску, в якій народився
наш "хрещений батько",
нема жодної достовірної інформації. Однак разом
шукатимемо.

Кореспондент:
– Сільський історик Микола Гнеп дотримувався
думки, що Михай Зотта – друге відгалуження баронівського осідку у Вікні. Першим став барон Вільбург. У
часовому вимірі – це приблизно 1775-1800 роки.
Сьогодні кажуть: Палац Зотти. Тут, мабуть, помилка, бо цей архітектурний шедевр розпочали будувати
1809-го, а Зотта народився 1806-го. Відомо, що він
відставний капітан. У вікнянські краї забрів з однієї
причини – одруження з донькою Вільбурга Катериною. Мабуть, саме тому тесть передав зятеві своєрідну резиденцію. Такого архітектурного дива у цілій Буковині не доводилося бачити.
– Це справді диво, – в’яже шовкову ниточку до
ниточки зацікавленої бесіди завідувач відділу рідкісних
та цінних книг Тетяна Антонова:
– Сподіваюся віднайти у
нашій бібліотеці, під будівництво якої – Крайової – Михай Зотта викупив земельну ділянку, сліди фундатора.
На сьогодні є дві книги з
його екслібрісом. Тобто на
виданнях, які пан Михай читав. Доволі солідні. Є таке
відчуття, що натрапимо й
на інші книжки. І це було б
неабияким подарунком до
160-річчя заснування бібліотеки, яке випадає на 29
вересня цього року.
Тим часом на телефонному мості провідний бібліограф Тетяна Жуківська із
Заставнівської ЦРБ (очолює
Леся Стасюк):
– Так, будівництво Палацу у Вікні припадає на
1809 рік. З роками, у 1860-му,
закладено парк, особливо
28 видів рідкісних саджанців.
У нашій бібліотеці є відповідна література, у якій почасти згадується прізвище
Михая Зотти, деякі деталі про
баронівський будинок. Місцеві автори – М. Гнеп, Т. Гнеп,
Ю. Кушнір та інші намагалися
бодай коротко згадати про
засновників палацу. Якщо про
Михая Зотту є бодай щось,
то про його попередника
Вільбурга анічогісінько. Тільки одне прізвище. А ім’я? Писали про Зотту газети
"Молодий буковинець", "Доба", "Голос краю" та інші.

На зв’язку Вікно. Сільський голова
Ярослав Котик і завідуюча філіалубібліотеки Заставнівської ЦБС Галина
Попадюк:
– Насправді, – каже пан Ярослав, –
у споминах старожилів чимало фактів,
але йдеться про численні покоління. Наприклад: Вільбург, Зотта, Кантакузіно,
Ранда тощо. Вважаю, що спомини стосуються пізнього періоду. Щось мовити
про давні часи, пов’язані з Михаєм Зоттою, не наважуюся через брак достовірної інформації. Якби Зотта дожив до
1887 року, коли у Вікно прийшов учитель
і директор Іван Бажанський, ми б, певно,
знали більше. Зате віримо, що після телефонного мосту ще щось проясниться.
У Бажанського є щоденник про Першу
світову війну. Якби хоч фрагментарні дані
про Вільбурга і Зотту. Треба шукати.
– Про сам інтер’єр палацу, – це хранителька книгозбірні Галина Попадюк. – Тут, де бібліотека, колись була спальня. Де ротонда – гості
пили каву. А велика зала, яка довгодовго служила для демонстрації кінофільмів, певно, бачила багатьох світил
мистецтва. Навіть, може, і піаніста Кароля фон Мікулі. Думаю, якщо він перший зголосився підтримати Зотту 1030
флоринами, то інакше й не могло бути.
З іншого боку, така просторінь для чого
ще потрібна в селі?
Є каталог пам’ятників архітектури.
Палац Зотти за №1753. Як і план першого і другого поверхів та фасаду.
Свого часу колгосп "Зоря" – місцеве
господарство – був його замовником.
Виготовили у Львові в архітектурнореставраційній майстерні.
Кореспондент:
– У часі майже не уціліло нічого.
Проте віриться, що "віднаходить той, хто шукає". Чималі надії годиться покладати на відділ рідкісних та цінних книг. Відомо, що
з-поміж 200 книг, які Михай Зотта подарував бібліотеці, має бути

► На фото: Вікнянська резиденція Зотти,

у якій і філіал-бібліотека

додаткова інформація. Два екслібриси вікнянця є на книгах-раритетах тих часів, коли на Буковину прийшла "Весна народів".
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► На фото: Наукова бібліотека ЧНУ

Дасть Бог, настане і "весна спільних пошуків". Якби ж то до 29 і
30 вересня цього року – 160-річчя з Дня заснування Крайової бібліотеки, яка згодом стала університетською, і професійного свята хранителів найціннішого скарбу на землі – КНИГИ.
І ще одне. Про цей скарб. Книга, а не золото, – уречевлене багатство. Логіка очевидна. Юні і молоді
"штурмують" університети. Йдуть по
науку життя.
Утім, сюжет будь-чого, що є важливим, тільки у двох словах: "треба?"–
► На фото: Михай Зотта
"буде!" Знаємо ж про Александрійську
бібліотеку. На 100 верблюдах евакуйовували 30 000 (!!!) книг. Тварини гинули у пустелі. А як бути зі скарбом? Віддавати на поталу гарячим піскам.
Вихід? Скорочували зміст. Останній
верблюд до місця призначення доставив суть бібліотеки у єдиному томі тез.
Передбачливий бібліотекар збагнув, що у дорозі може трапитися будьщо. Тоді вивчив цей талмуд і вивів
свою формулу: "Нема Бога, крім Бога,
і Магомет пророк Його". Це – про
том, як і всю бібліотеку.
Михай Зотта читав книги в оригіналах мов світу. Він знав, що вони –
► На фото: книжковий раритет
це цитування дум серця; це коли ти
весь у галактиці його величності
Слова.
P.S. Від автора
Перше. Добре було б, аби до
160-річчя з Дня заснування наукової бібліотеки відкрити на її будівлі
меморіальну дошку Михая Зотти як
ідейного натхненника.
Друге. У Чернівцях є бібліотеки
імені Михайла Івасюка, імені Анатолія Добрянського. Чому б і не третя:
імені Михая Зотти.
Третє. Кімната-музей, або експозиція. Заслужено і справедливо.
Телефонний міст проклав
Василь ДЖУРАН

“УВ” № 1 (1734)

► На фото: Заставнівська бібліотека
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ІНТЕРВ’Ю

Степан Костишин:

“Плекати юні паростки, направити, допомогти,
пропустити через свої лабораторії і виховати
науковців, переможців!”
На розширеному засіданні президії та методичної ради Буковинської Малої академії
наук учнівської молоді обговорено здобутки 2011-го та плани на рік нинішній. Нагадаємо
читачам, що минулоріч Академія відсвяткувала 15-ий день народження і запрацювала як
окремий позашкільний навчально-виховний заклад. З-поміж останніх успіхів – найбільший за всю історію набір першокурсників, серед найактуальніших завдань – активніше
залучення молодих і зацікавлених до наукової роботи. Про це та інше – у розмові з Президентом БМАНУМ, радником ректора, завідувачем кафедри екології та біомоніторингу
доктором біологічних наук, професором Степаном Костишиним.
– Степане Степановичу, 2011-ий став для БМАНУМ
знаковим: вона отримала незалежний статус. Це вселяє сподівання на світлу перспективу, приємні зміни
попереду. Вочевидь, науковий потенціал області зростатиме. Скажіть, як розпізнати у звичайному учневі,
слухачі Академії, майбутнього науковця?
– Опишу найтиповішу ситуацію. Сьогодні учень задає
запитання по лекції, завтра теж. Викладач відповідає і має
на увазі: школяр зацікавлений. Наступного разу вони розмовляють після занять. Тепер викладач бачить не тільки
ентузіазм, а й певний рівень знань учня. Пізніше знайомить його з науковою роботою кафедри. Так встановлюється контакт, зав’язується дружба. Треба мати чуття на
обдаровання.
Урешті, це і є мета Академії – знаходити молоді таланти і залучати їх до наукової діяльності. Інша річ, що до минулого року роль БМАНУМ, як правило, зводилася до підготовки абітурієнтів. Викладачі читали лекції відповідно до
своїх програм. Учні були їм за це вдячні, бо отримували
додаткові знання з певних дисциплін і згодом органічніше
вливалися до університетської родини. А переможці конкурсу науково-дослідних робіт упродовж певного часу
мали пільги при вступі до ВНЗ.
До прикладу, коли учениця Чернівецького медичного
ліцею і слухачка БМАНУМ Марина Комісарова виборола І
місце у Всеукраїнському конкурсі науково-дослідних робіт з екології, журі запросило її навчатися у Києво-Могилянській академії. Зауважте, без вступних випробувань!
– Здебільшого діяльність викладача була схожою
до репетиторства?
– Так, дуже. Причому йдеться про безкоштовне репетиторство. Вважаю це позитивним досвідом. Ми, викладачі, готували для університету гідне поповнення, готували собі хороших студентів. Утім, віддачу навряд чи можна
назвати значною. Слухачі Академії навчалися, вступали у
ВНЗ, успішно закінчували його – і все. Від цього кількість
науковців майже не зростала.
– І все ж були винятки?
– Коли учні виявляли ініціативу. Таких зірочок наші викладачі ловили, як то кажуть, на льоту. Результати не забарилися. Серед них – і найвищі. За весь період існування
БМАНУМ маємо три здобутки світового рівня. Останій, минулорічна "бронза" у ХХІІ Міжнародній олімпіаді з біології
(м. Тайпей, Тайвань), є командним успіхом, тож перемогу,
окрім нашого Андрія Волкова, святкують представники ще
кількох областей України. Дві попередні – індивідуальні.
У 2002 році учениця Чернівецького медичного ліцею
Христина Павлович посіла третю сходинку на Міжнародному конкурсі екологічних проектів у Стамбулі, Туреччина.
Її дослідження стосувалося біомоніторингу негативних

чинників нашої області. До речі, доти Україна не мала подібних досягнень із природничих наук.
Однак уже за рік учень другої гімназії Максим Соколов
виборов "срібло" тих же змагань. Тема його роботи –
"Вплив кислотних дощів на урожайність сільськогосподарських культур у мікрокосмних моделях". Хлопець зацікавився явищем кислотних дощів, слухаючи лекції у
БМАНУМ. Щодня після занять у школі приходив до лабораторії. Штучно створював кислотні дощі, впливав на
рослини, фіксував результати на фото. Приходив і у вихідні. Викладач був поруч.

► “Бронзові” призери ХХІІ Міжнародної олімпіади

з біології. Другий справа – Андрій Волков.

– Надзвичайно важка й самовіддана праця не тільки учня, а й педагога.
– Якраз за неї наставниця Христини й Максима доктор
біологічних наук, професор кафедри екології та біомоніторингу Світлана Руденко отримала з рук Президента посвідчення "Заслуженого працівника освіти України".
Я завжди кажу викладачам: коли ви хочете виховати
переможця, знайдіть того учня, що з великим бажанням
приходить на заняття, захоплюється предметом, багато
читає, ще й просить додаткової літератури, і приділіть
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йому якнайбільше уваги. Не зважайте на час. Якщо він
приходить у лабораторію, то й ви приходьте. Залучайте
школяра до наукової роботи кафедри, до того, що є актуальним, дайте частинку свого дослідження, поділіться
власними досягненнями. Якщо він братиме з книжки прописні істини, нічого не відкриє. Допоможіть йому. А допомогти – значить вкласти душу.
– Найуспішніші вихованці БМАНУМ пов’язали життя з нашим університетом?
– Ні, батьки спрямували в інші ВНЗ. Та не це головне.
Для нас важливо сформувати задатки майбутнього на
уковця. Аби людина згодом реалізувала їх у обраній сфері
діяльності. Я переконаний, можна стати Людиною у будьякій професії. Головне – цілеспрямованість і праця.
– Учителі спрямовують найздібніших до Академії?
– Школи сьогодні, як ніколи, зацікавлені в цьому. Головне
управління освіти і науки спонукає їх готувати не тільки абітурієнтів, а й майбутніх науковців. Мовляв, шановні вчителі, ми
оцінюватимемо роботу за кількістю олімпійців і слухачів Малої академії. Від цього залежатиме ваша атестація.
Контакт із дитиною через її шкільного наставника можливий. До прикладу, ви, як, скажімо, вчителька біології і,
до того ж, наша випускниця, спрямовуєте: "Степане Степановичу, оці двоє школярів добре вчаться і цікавляться
тим-то й тим-то. Зверніть на них увагу".
– З іншого боку, я зацікавлена готувати своїх вихованців до олімпіади. Для мене це амбітніший проект.
– Олімпіади не завершуються науковою роботою. То
звичайний конкурс. Мала академія ближча до науки, до
наукового проекту, до експерименту. Звісно, той, хто бере
участь в олімпіаді, має базу. Його б тільки спрямувати за
межі шкільної програми! Тобто можна розумно поєднувати олімпіаду з конкурсом науково-дослідних робіт.
Це чудово вдається Анастасії Перун, вихованці доцента кафедри романської філології та перекладу Романа Вацеби. Минулого року дівчина виборола аж дві нагороди із
французької мови державного рівня – "срібло" олімпіади і
"золото" конкурсу науково-дослідних робіт. Вона стала
стипендіаткою Президента України. До речі, учні Романа
Васильовича систематично перемагають на всеукраїн
ському етапі конкурсу. Назву кілька прізвищ: Інна Бурдейна (ІІІ місце), Юлія Матійчак (ІІІ місце), Аліса Котляр (ІІ місце), Анастасія Гордашко (ІІ місце). Аліса й Анастасія теж
стали Президентськими стипендіатками.
– Минулорічний набір – найбільший у історії БМАНУМ.
Тобто кількість слухачів Академії суттєво зросла.
– Зросла й кількість власне науковців. Якщо раніше наукові роботи писало п’ятеро-шестеро наших слухачів з
усього університету, то нині – по двоє-троє з кожної кафедри. А в нас їх – понад вісімдесят.
– Справжній "бум". Здогадуюся, що пов’язаний із
новими вимогами до викладачів.
– Так. Наше Міністерство та Головне управління освіти
і науки ЧОДА вирішили серйозно взятися за долю Малої
академії. Педагогів зорієнтовано на результат. Вони мають працювати з учнями так, як із дипломниками, магістрами. Наразі затверджено програми для кожного викладача з кожної спеціальності. Ми читаємо лекції, даючи
учням концентрат науки на сучасному етапі, та заохочуємо їх до експериментів.
Усі відомості про виконання наукових робіт – на контро
лі. Це вперше. Раніше ми не знали, скільки учнів з якого
напрямку працюють над дослідженнями. Лише, підбиваючи
підсумки, отримували певну інформацію про учасників
конкурсу. Словом, 2011-ий став переломним у конкретизації роботи учнів і підвищенні відповідальності викладачів.
– Разом із відповідальністю підвищили заробітну
плату?
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– Вона незначна. Дехто з педагогів говорить: "Не треба
мені цих грошей. Не змушуйте працювати ще й у БМАНУМ,
бо не маю часу". Проте варто зауважити, що наставників
переможців ректорат всіляко заохочуватиме. До того ж,
це ввійшло в рейтинг викладачів. Треба активно працювати, інакше нічого не вдасться.
– Як стимулювати потяг до наукової роботи у школярів?
– Ми їм пояснили: перемога додасть балів при вступі.
Це – по-перше. По-друге, якщо ти мрієш відбутися як науковець, логічно дотримуватися такої лінії: БМАНУМ, до-

► Переможниця Всеукраїнського конкурсу науково-

досліднх робіт з французької мови 2011 року Анастасія
Перун на Всеукраїнському форумі МАН.

слідження, конкурс, пільговий вступ до університету,
успішне навчання, аспірантура, захист кандидатської, викладацька праця.
Ми вказуємо слухачам Академії на яскраві приклади.
Моя аспірантка Аліна Жук свого часу була другою в обласній олімпіаді з біології та на конкурсі наукових проектів.
Серед її досягнень – лауреатство Міжнародного симпозіуму "Дотик природи" (м. Київ). До нашого університету
вступила на пільгових умовах, а згодом закінчила з відзнакою. До речі, отримувала стипендію імені Тараса Шевченка за відмінне навчання і активну наукову роботу. Як
аспірантка брала участь у наукових конференціях. Пізніше –
конкурс молодих науковців, оголошений Кабінетом Міністрів України. Нині, окрім заробітної плати асистента,
отримує стипендію Кабміну.
Вона була ученицею БМАНУМ, а вже викладачка нашого університету. Отже, маєш мету – здобувай її! Можеш
починати зі шкільної парти, студентської.
– Мала Академія допоможе.
– Так. Випускників вищих навчальних закладів в Україні
чимало, а відкриттів світового масштабу, Нобелівських
лауреатів? Часом набагато менші держави перевершують
нас за цими показниками. Чому? Тому що працюють на
кінцевий результат. От і Академія, місток між закладом середньої освіти та університетом, повинна плекати юні паростки, направити, допомогти, пропустити через свої лабораторії і виховати науковців, переможців!
Розмовляла Світлана ТЕЛЕШМАН
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Два форуми

на диханні одному наче,
або Жанна д’Арк у Чернівцях
Подію розпочав декан філологічного факультету
Борис Бунчук. І подумалося: 20-річчя – мова про ювілей "Буковинського журналу" – так просто не минає,
коли після літературної вечірки наступного ранку
головний редактор цього видання Мирослав Лазарук
зі своїми друзями відвідав ЧНУ. Літературний критик Євген Баран з Івано-Франківська, письменники
Роман Киселюк з Яремчі і Леся Степовичка з Дніпропетровська виступили перед учителями української
літератури Глибоччини, які завітали до 66 аудиторії.

І пішло-поїхало. У пресі. Мовляв, на Буковині появилися галичани як вороги тодішньої влади.
Пам’ятаю телефонний дзвінок із Дніпропетровська:
"Хочемо до вас приїхати з хором". Це – Леся Степовичка.
Порадилися з профкомом, адже треба поселити людей.
1 грудня 1991 року. Філармонія. Перший прапор, перший
Гімн і "Ще не вмерла Україна".
Побачив тоді, як ця людина, Леся Степовичка, – досить відважна Жанна д’Арк! – горіла ідеєю. Те, що вона
тоді вчинила – це зразок, це еталон.
Пані Леся вдруге побувала у нас на Шевченківські дні
2009-го, але ми не зустрілися у силу певних обставин.
Наступного дня делегації письменників поїхали далі.
Леся Степановича – на Тернопілля. Зате щиро радий, що
знову, після 20 років, Жанна д’Арк у Чернівцях.

В

ів першу імпрезу Мирослав Лазарук. Про те, як
почувається вітчизняна література у річищі третього тисячоліття, мовив прикарпатський критик. Для філологів цікаво було почути інтонації поглядів на ту чи іншу
проблему літературознавчого характеру, взагалі, як розвивається цей процес у супрязі з низкою інших.
У тло зворушливого заходу украпився виступ пані Лесі.
З’ясовується, вона ще до зорі Української незалежності
відвідала столицю Буковинського краю у складі дніпропетровців. Точніше – академічного хору. Зізналася через
роки, що боялася одного. Річ не у тому ідеологічному розкладі, його пануванні, а… Так-так, пані Леся боялася перед від’їздом одного: чи не подумають буковинці, що у
складі дніпрян нема справжніх українців. 20 літ берегла цю
думку, щоб нині причастити своєю радістю науковий світ
Буковини. Уже – утретє.
І це видалося за щиру духовну велич. Ось тут, у президії, і ректор тих часів – Степан Костишин. Український ректор. Гостя – за вдачею, видно, справжня Степовичка! –
могла б і натякнути на слабинку будь-якого керманича тих
часів, у цьому випадку – нинішнього радника ректора ЧНУ.
Але не було такого. Навіть штриха. Пані Леся не лестить.
Степан Степанович готується до виступу. А поки що
гостя "піарить" свій журнал "Січеслав". Каже, що дарує НБ
університету.
– Тут, у Буковині – демонструє яснопромінним поглядом, – національний змаг, тут наша воля, вітер свободи.
Знаєте, поїздка та пам’ятна. Я зробила, що мала зробити.
Гурт дніпрян на власні очі побачив Західну Україну. Хоча й
наштовхнулася на непорозуміння з рідного парткому Дніпропетровського державного університету. А у Чернівецькій філармонії… Не рекомендували виконувати "Ще не
вмерла Україна"! Ми ж заспівали.
Ректор тих часів:
– Шановні друзі, те, що зараз скажу – це вперше.
Останнє десятиріччя 80-их. Підійшли студенти з проханням: "Степане Степановичу, не дозволите підняти наш національний прапор в університеті?" Після: "І на Центральній площі міста?" Географи підняли прапор. Для тих часів
це велика, водночас і велична, подія.
Через день – прапора нема. Другий стяг протримався
4-5 днів. І знову те саме. Довелося залучати воєнізовану
охорону. Нашу, університетську. На жовтневі і травневі
свята їм видавали табельну зброю. Сказав: віднині зброя
вам! І що? Навіть за такого підходу хтось наважився зійти
на дах, але, почувши два вистріли на попередження, назавжди відмовився од власної затії.
Другий факт. Інша група мала намір створити товариство ім. Т. Шевченка.

Мирослав Лазарук представив яремчанця, котрий
4 рази підкорив Говерлу.
За словами мовця, Романа Киселюка, поезія має силу.
Читав вірші, ділився враженнями від Чернівців, університету, цієї зустрічі, що також залишає певний відбиток на літературній творчості, оскільки поет має змогу почути колег.
А Степовичка? Видно, що з академічного хору. Встає у
президії і "Віват, академіє!" Справді, вогонь духу. Так несподівано! І через 20 років.
Перший форум завершується. Перерва нетривала, бо
триває-кільчиться унікальне дійство… друга частина за тієї
ж аудиторії. Цього разу у президії Володимир Антофійчук,
завідувач кафедри української літератури (ведучий), голова обласної організації НСПУ Василь Васкан, письменники
Богдан Мельничук, Володимир Вознюк, Андрій Фаріон.
Близько президії відомі університетські – і не тільки! – Світлана Кирилюк, Інна Кейван, Лариса Бережан та інші.
Володимир Іванович схиляє шальки терезів до цього,
вельми потрібного і правомірного заходу, що має пізнавальне, наукове і літературне значення, оскільки вони є
своєрідним центром тяжіння у серці науково-методичного
семінару під назвою "Проблеми викладання літератури
рідного краю у загальноосвітній школі" за участі учителівсловесників Глибоцького району, буковинських письменників і кафедри української літератури ЧНУ. Що характерно, перша ластівка "прилетіла" до університету першого
зимового місяця і, схоже, уже вістує весну.
Йдеться про неформальне вивчення творчості і біографій письменників Буковинського краю, а глибочизну їх
творчої праці. Річ у тім, що вони близько, з ними можна зустрічатися і спілкуватися, знати в обличчя, запрошувати на
уроки. Тоді можна говорити про умовний літературний
комплекс. Адже віддалене не сприймається так, як те, що
є змога побачити. Що це дасть? Мабуть, не годиться забігати наперед. Одначе про ефективність такого триєдиного
взаєморозуміння скаже – і віриться! – близький час.
Найнагальніше нині – допомога, яка дасть змогу підвищити кількість годин з цієї теми як для учнів, так і для їх
наставників. Розробити програми, можливо, чекати літераторів у школах тощо. А такий варіант прийнятний. Є за-
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цікавленість – трипільна. Очільник письменницької облорганізації Василь Васкан згадав про
усіх письменників, які творять на теренах краю, над
чим працюють, які теми в полі їх зору. Коротко –
і про біографії кожного. Зосередив увагу на ювілеях
колег. Не обійшов словом і літературні премії. Їх піклувальники не згортають своєї діяльності у часи
нинішньої скрути.
І ніби зримо викронюється буковинське літературне диво-дерево. Професор ЧНУ Богдан Мельничук вплітає у цей перлинний урок – ба! пару – роздум
про переклад (майже зникла ця робота у літколах –
В.Д.), зустрічі з відомими постатями вітчизняного
письменства. Дійшло аж до каламбурів. Літератор
згадав про статтю "Олесь Гончар знову переходить
Прут", наголосив: научитися читати – у житті це не
остання штука.
Від імені глибочанок теж глибоко копнула Марія
Косован, зіславшись на ті мінуси, які стоять на перешкоді
учителям: застаріла програма. А це очевидно – небезпечний маневр. Сьогодні є чимало молодих письменників,
твори яких не введені до шкільних посібників. Навіть тих,
які ще у позаминулому сторіччі писали у рідному краю.
Вдячна організаторам (декан філфаку Борис Бунчук і завкафедри української літератури Володимир Антофійчук).
У сув’язь плетива розмов про літературу украпили свої
враження майстри слова Володимир Вознюк, Андрій Фаріон. Зрештою, як і Василь Васкан, Богдан Мельничук і Борис Бунчук.
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Були на святі і подарунки книг. Хіба це на перших порах
не багатообіцяюча дещиця? Це – перші кроки взаємодопомоги. Про наступні із зазначенням і наголосом на
"першопроходцях"-глибочанках "Університетський вісник"
напише для читачів ЧНУ і шкіл прикордонного району.
По суті, два форуми літературного значення, які звістили Слово – викладачів, учителів і письменників. Слово
високохудожнє – джерело надбань народу, який уміє шанувати свою історію, яку супроводжує наймудріший Наставник – література.
Василь ДЖУРАН

З іншого боку, важко не помітити,
що за останні роки архітектурне обличчя Чернівців змінилося. Десь позбулися бруківки, пооббивали ліпнину, а десь – понасаджували новобу-

требує капіталовкладень? Стовідсотково! Чи чекають об’єкти на реставрацію? Стовідсотково! Чи необхідно
підвищувати кваліфікацію архітекторів? Стовідсотково! Над цим треба
працювати.
Результати не забаряться. Те, що
сьогодні здається неможливим, завтра здійсниться. Головне, за словами ректора Степана Мельничука, –
мати високу мету. Її виконавці обо
в’язково знайдуться.
– Скептики не вірили, що Резиденція потрапить до списку об’єктів

дов. Не загубити б історії в історичному центрі. Відреставрувати, зберегти, примножити! Треба праці.
– Чернівці – це наша спільна колиска, наша спільна спадщина, – говорить доцент кафедри будівництва
та архітектури Ірина Коротун. – Немає бездоганних речей. Чи місто по-

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, – зазначає головний архітектор міста
Сергій Гомонович. – Сьогодні ж іще
дехто не певен, що історична частина
Чернівців може стати архітектурною
перлиною. Запевняю: мине час – і це
все-таки відбудеться!
Світлана ТЕЛЕШМАН

ДИСКУСІЯ

Це місто варте наших зусиль!

Ф

Обговорено проблеми збереження
історико-культурної спадщини Чернівців

акультет історії, політології та
міжнародних відносин, кафед
ра будівництва та архітектури і фонд
"Буковина інноваційна" організували
"круглий стіл" "Чернівці: історичноархітектурна перлина України?" Його
учасників – істориків, архітекторів та
представників мас-медіа – гостинно
прийняла Блакитна зала Резиденції.
Думки легко снуються, думкам просторо серед вишуканої блакиті. Важко уявити, що не так давно у цих стінах грали в баскетбол. Нинішній
інтер’єр, на щастя, замовчує історію
спортивних буднів. Прогрес очевидний, бо сьогодні обговорюють цінність архітектурної споруди, проникаються її важливістю, зазначає очільник університету Степан Мельничук,
відкриваючи захід.
Творіння Главки знову є самим собою. Відроджуємося, відроджуючи. І світ
вітає це, вітає нас із самоусвідомленням. Улітку Резиденцію митрополитів
Буковини і Далмації – серце освіти,
науки й культури Буковини – внесено
до списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
А чому б історичному центрові
міста не претендувати на таке ви
знання? У нас є чимало важливих
пам’яток архітектури. Фахівці намагаються зберегти їх. Тоді знак питання у
назві "круглого столу" можна розцінювати як провокацію.
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ПОДІЇ

11 січня влада краю, делегація ЧНУ, яку очолював перший проректор
Роман Петришин, творча інтелігенція, просвітяни взяли участь у вшануванні 124-ої річниці з дня смерті великого українського письменника,
"піонера"-редактора першої демократичної газети національного спрямування "Буковина", громадського діяча Юрія Федьковича.

еред величчю його образу,
що постав у колоритному
пам’ятнику, виступили директор літе-

ратурно-меморіального музею Ю. Федь
ковича Ольга Філіпчук, перший заступник голови облдержадміністрації
Георгій Галиць, професор ЧНУ Ніна

Пані Ольга пригостила присутніх
поманою і запросила до музею на
"Федьковичеві читання" при двох свічах, при віршах і при співах "Дзвону"

ДОБРА СПРАВА

Різдвяний маршрут
милосердя

Живі квіти – у вінок живої пам’яті
про Буковинського Соловія

Гуйванюк. Мовці акцентували увагу на колосальному значенні подвижника усього, що українське,
його хрестоматійному імені, пись
менниц ькій, журналістській та
громадській роботі.
На місці вічного спочинку славетного земляка отець Олег відправив панахиду, скропив свяченою
водою могилу, хрест і пишну-пишну смерічку, що береже спокій
у блаженній тиші.
Священослужитель виголосив
промову при запалених свічах,
якою підкреслив, що Ю.Федькович у нелегких часах зародження
і становлення національної ідеї
на Буковині став одним з її перших поборників і захисників, а
полум’яним літературним і журналістським словом закликав земляків до широких лав борців-патріотів за права народу, здійснення
його мрії – довгоочікуваної волі.
На думку отця Олега, Ю. Федькович бачив глибинні основи рідного: там де народився, там і мій
край. Літературне і духовне слово у
поета були на одних терезах.
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"Давайте допоможу!" – трирічна дівчинка з готовністю береться за важезний ящик. Знає, що там
подарунки для неї та її друзів. І від того очі світяться, а в маленьких ручках прибуває сили.
Вони приїжджають і від’їжджають, ці чужі
люди, не зостаються тут, не беруть до себе, багато
усміхаються і часом трохи плачуть. Привітні такі,
лагідні. Не претендують на роль батьків, ні братів, ні
сестер... Але чому ж так хочеться зустрічати їх біля
воріт і довго-довго не відпускати?

(капела ЧНУ). І – колядках та широкоплановому портреті Ю. Федьковича (робота львівського художника В. Резнера).

Господиня музею оголосила про
другі "Федьковичеві читання" під назвою "Запалімо поминальну свічу".
Розпочали цей захід дві маленькі
сестрички Ангеліна та Неоніла Хоравські, а продовжили голова обласної
організації НСПУ Василь Васкан, головний редактор газети "Буковина"
Анатолій Ісак, новеліст Анатолій Томків,
колишній директор цього музею Дмитро
Тащук, поет Віктор Обдуленко, відповідальний секретар Чернівецького обласного об’єднання ВУТ "Просвіта" Марія
Пелех, тележурналіст Василь Селезінка.
Колядки і пісні у канву вечора-пам’я
ті вкраплював "Дзвін" – співочий колектив університету. Відлуння "Дзвону",
самої імпрези – це традиційно-символічне дійство, у яке щиро і органічно вплелися сонцепереливні барви
буковинської закутини, що її Ю. Федь
кович якщо не спішкував, то об’їхав.
Цей чи подібний захід – поклик
творчих сил до нової роботи, нових задумів та ідей, бо у вінок живої пам’яті
про Буковинського Соловія щедро лягли січневої пори живі квіти.
Василь ДЖУРАН.
Фото Романа ПАЗЮКА
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овориш із сиріткою, а вона так міцно тулиться!
З усієї сили, щиро-щиро... Ідеш, а дитина за тобою хвостиком", – із дня на день лише глибшають враження у Алли Сімак, асистента кафедри практичної психології Чернівецького університету,
куратора 304-ої групи.
Студенти Алли Анатоліївни за сприяння
завідувача кафедри практичної психології
Валентини Радчук організували благодійну
акцію. Вони наповнили духом Різдва дев’ять
осель. 5 січня побували у Хотинській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті № 1,
Хотинській спеціальній загальноосвітній школіінтернаті № 2, Чернівецькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті № 4, Чернівецькій загальноосвітній школі-інтернаті для
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської
опіки, Чернівецькому обласному дитячому
протитуберкульозному санаторії "Садгора" і
Магальському дитячому будинкові-інтернаті
для розумово відсталих людей. 8 січня студенти відвідали Оршівський дитячий будинок, Селятинську загальноосвітню школуінтернат і дитячий притулок Служби у справах дітей
Чернівецької обласної державної адміністрації.

Добра справа об’єднала факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. Кожен прагнув допомогти:
хтось дав дві гривні, дехто – п’ять, а бувало, й п’ятдесят. Із
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радістю приносили одяг, нехай і вживаний, проте в хорошому стані. Студентка-сирота придбала для дітей три
мішки взуття: односельчани допомогли коштами.
До різдвяної акції долучився підприємець нашого міста. Чоловік попросив, аби його імені не називали: мовляв,
то справа не для розголосу. Отакі є люди поміж нами! Однак трапляються протилежності. Для рівноваги, напевно.
До прикладу, працівники Калинівського ринку не поступилися благодійникам і копійкою. Чи то не вірили, що
продають одяг для сиріт, чи просто зчерствіли...
Не всі охочі змогли відвідати сиротинці. Десь із десяток помістилися в автобусі посеред бананово-апельсинових гір. Окрім фруктів, прихопили з собою іграшки,
канцтовари, нижню білизну, засоби особистої гігієни,
взуття тощо.
Вихованців Магальського дитячого будинку-інтернату
потішили кубики, шахи й іграшкові автомобілі. "Розмальовки – найрозумнішим!" – скеровує директор. У студентів – душевне потрясіння, бо ж ідеться про дорослих
чоловіків...
Хотин теж треба пережити. Для тамтешніх діток чи не
найкращий подарунок – пазли. Вони урізноманітнять до-

звілля. Телевізора ж немає. А ще немає постільної білизни, води, газу. Туалет – на вулиці. Власне, барак із трьома
дірками у бетонній оправі.
"Сільські школи катастрофічно бідні, –
розповідає Алла Сімак. – Мало того, що в їхніх вихованців дефіцит любові, так ще й гедонічні потреби залишаються незадоволеними.
Хотинські сиротинці найменш забезпечені.
Погана ситуація і в Селятинській школі-інтернаті. Складається враження, що міські спонсори бояться доріг, тому обмежуються відвідинами чернівецьких інтернатів".
А директори сиротинців не втомлюються
запрошувати: "Приїжджайте частіше, просто так, без гостинців. Наші вихованці цінують увагу понад усе. Дайте дітям відчути, що
вони комусь потрібні!"
Поколядували, надарували – та й прощатися. Повертатися додому, до родинного затишку. У нових знайомих його обмаль. Виростають, не зазнаючи дитинства. Чи колись
зітреться з пам’яті картинка, де 15-річні дівчата терпляче стоять у черзі за лялькою?
... Дорогою до міста студенти обережно пропонують
куратору: "А давайте на Великдень знову поїдемо?"
Світлана ТЕЛЕШМАН
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ВИСОКИЙ ГІСТЬ

Архієпископ Київський і всієї України, архієрей православної старо
обрядницької церкви Саватій:

“Ми завжди старалися бути на концертах
Назарія і Василя!”
У спецвипуску "УВ" до 60-річчя від дня народження Назарія Яремчука Їх Високопреосвященство мовили про солістів "Смерічки". На "круглий стіл" не мали змоги завітати зі столиці. Проте редакція газети скористалася нагодою, і нещодавно
зустріч таки відбулася.
– Ваше Високопреос– Чи, бува, це не від давнини, коли режими зневященство! З Божої ласки
важали скарбницю мудрості?
у ті далекі роки Ви разом
– Так, книга – це святе. Як і та зустріч, коли ми переіз першим поетом-піснябували, як і в юначі роки на теренах Буковини, під глиборем "Смерічки" Анатолієм Фартушняком і Василем
ким враженням.
Зінкевичем переступили поріг Вижницького училища
Якщо хочете, два спільні проекти – два дебюти саме у
прикладного мистецтва. Анатолій і Василь влилися
такому форматі.
до ВІА. Хто-хто, а друг може розповісти чи не найбіль– Вінницький журналіст Федір Шевчук розповіше? Розкажіть детальніше про це.
дав, як Ви писали передмову до "Акордів..." Наголо– Справді! Мабуть, сам Бог велів, аби з маленького присили, що пан Анатолій майстерно володів двома
карпатського містечка Буковини у світ полилася естрадна
скальпелями мистецтва – пензлем і ручкою.
пісня. Ви навіть не можете уявити, яке то було піднесення!
– Було таке. Як щирі друзі, що у такий спосіб ідемо
Два хлопці – і одразу до основи "Смерічки". Ще й із одного
життям, так само бережемо святість дружби, що народинашого училища. Ми, із навчального закладу, завжди старалася у Вижниці.
лися бути на концертах Назарія і Василя. Про себе вже й
– Ваше Високопреосвященство! Фотозахопленмовчу. Я приїхав до Вижниці із Кіровоградщини, Анатолій – із
ня – це...
Вінниччини. Василь, здається, із Хмельниччини (тут наро– ...мистецтво подорожнього. Скільки подорожую,
дився), насправді, із Волині. Як на ті часи, коли про естраду
стільки і беру з собою фотоапарат, адже не можу змиримайже ніхто не думав, під орудою Левка Дутківського у сетися з тим, що на тій чи іншій відстані був прекрасний сюредовищі зродилося незбагненне явище. Ніби сам час чекав
жет, а ти не скористався через... відсутність фотоапараслушної нагоди, аби ось у такий спосіб сповістити усім
у Радянському Союзі про нове тлумачення в музиці. Зі
звичайних студентів виростали таланти, сама естрада.
Це ж не ті навчальні заклади, які сприяють самоутвердженню в музиці, пошуку власного "я". Це – самодіяльна сцена! Але яка? Без жодних розмірковувань на час
становлення. Одразу зворушити РС і планету як новою
музикою, так і шедевральним співом.
– Перше, кажуть, має глибокий слід, що залишає відбиток чи не на все життя. Що Вам закарбувалося із тієї барвистої палітри і, по суті, неочікуваної новизни?
– Здавалося б, звичайний вірш Толі, який він написав до Нового, 1967 року. Композитор Левко Дутківський попросив розширити, так би мовити, тему. Суть
у тім, аби текст відповідав більш широкому поняттю.
Ішлося про пісню. І коли настала 12 ночі, думаю, усі
збагнули, що за диво народилося на сцені Будинку
культури. Музика, слова – вишуканий лад, якесь світле
віяння, чого, власне, душа й не сподівалася у найширшому розумінні цього слова. То їх "Сніжинки". Здавало► Світлина з колекції архієпископа Саватія
ся, з неба прилетіла сама казка. Утім, цей твір для мене
та. Хочу, щоб і всі люди знимкували те, що може побачити
найулюбленіший. Ти ж був свідок народження не лишень пісу дорозі творча душа. Вони мають змогу по-іншому
ні, колективу, а й української естрадної пісні.
сприймати світ, який створив Бог: непростим і не до кінця
– Ви, друзі, розлетілися після навчання. По суті,
збагненним, зате гармонійним і прекрасним.
жоден із трьох вижницьких побратимів не знадобився
– З’ясовується, Ви експонували свої фотороботи
прикладному мистецтву: Василь подався на естраду,
і в Чернівецькому художньому музеї.
Анатолій обрав журналістику (певне, піснетворча
– Так. Чимало фотосюжетів мають буковинську... пропраця у цьому розпорядилася), Ви...
писку. Це було перед Бершаддю.
– Мене покликав Бог. До речі, у Бершаді, на Вінниччині, де
– Ми поволі підходимо до Вашої конкретної роботи.
мешкає мій друг, найчисленніша в Україні старообрядницька
Фото – своєрідний місток від красивого до духовного.
громада. Звісно, частіше, ніж зазвичай, зустрічаємося, згаду– І це так. Світ прекрасний у своїй подобі. Коли люди
ємо роки юності. А це – неабиякий стимул. За плечима досвід,
бідкаються зі своїми проблемами, то кажуть, що світ лироки, багаж. Гріх не скористатися дарунком. Тобто подивитихий. Це – помилка. Світ, на щастя, іще білий. Тільки краса
ся на творчі доробки ніби збоку. Якщо мова зайшла про Берйого врятує. Краса природи, краса людської душі, краса
шадь, скажу наступне. Тут ми презентували книгу "Акорди
віри. На Буковину приїжджаю. Тут Біла Криниця – центр
життя" і фотовиставку. Перше – Анатолієве. Друге – моє.
буковинського старообрядництва. Оце і зараз у ЧернівЗауважу ось на чому. Перший поет-пісняр ВІА "Смерічка"
цях. Якщо ви хочете продовжити тему двох соловейків наАнатолій Фартушняк побачив своє дітище аж 2010 року.
ціональної естради, зрештою, "круглий стіл" під назвою
Скільки коштів марнується, а на книгу скупляться. Ті, хто міг
"Родина, родина – це вся Україна", я приймаю умови.
би допомогти. Тим паче, піонерові української естрадної пісні.

“УВ” № 1 (1734)

Січень 2012

29

– Оскільки ми на вулиці Кобилянської, зайдімо до
краєзнавчого музею, де господарює Євдокія Антонюк-Гаврищук.
– Гаразд, ідімо!
– Тут теж є фотоекспозиція. У залі зі світилами
"Смерічки". Ви зустрінетеся з Назарієм і Василем.
– Дякую!
... Господиня гречно відкланялася і повела у світ історії, споминів. Коли із зволоженим поглядом Їх Високопреосвященство залишали запис у Книзі відгуків, автор цих рядків усе збагнув: первопочаток у Вижниці звичайних хлопців з часом вивів
на Німчич Життя їх творчі стезі, аби уже звідти, з висоти, чарувати людство Словом – пісенним, журналістським, духовним.
Рівною мірою вони троє цього заслужили у Всевишнього.
– Ну, як, скажімо, обминути університет, коли Ви в
Чернівцях? Ходімо. Побачите, де навчався Назарій
Яремчук, побуваєте на філологічному факультеті, кафедрі журналістики.

“УВ”

Архієпископ Київський і всієї України Саватій неспішною ходою міряли подвір’я ЧНУ, який торік увійшов до
списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
І той же схвильований погляд очей, як і в краєзнавчому музеї. Дивилися у високість, під якою геофак, відтак на університетську церкву. Архітектурний стиль Йозефа Главки вражав.
Ще владика зустрівся з професором Володимиром Антофійчуком, заступником декана Олександром Поповичем і
професором Любов’ю Василик. І... ще утішив-подивував.
З’ясовується, Їх Високопреосвященство пишуть вірші. Навіть є присвята Володимирові Івасюку. І не скажи, що Вижниця не відіграла своєї ролі у становленні студентів, про яких
заговорив світ. Усі вони з блаженної колиски воріт Карпат.
Насамкінець, владика запросить журналістів "УВ" до
Білої Криниці.
З їх Високопреосвященством архієпископом Саватієм
спілкувався Василь ДЖУРАН. Фото Юлії ПОПОВИЧ

ПУБЛІЦИСТИЧНІ РОЗДУМИ

Дві пісні лебедині української нації
За столом власних володінь, що чітко визначені категорією часу чи його
землеміром, рік 2012. За родинним столом із кутею батьки і діти. За письмовим столом журналіст. Пише про дві лебедині пісні української нації.
А що перша – то Різдво
Соборності Святої
а порозі року в світлому колі
низки релігійних свят, що беруть свої початки із сивої минувшини,
звучать разом із колядками і щедрівками і ці мелодії заспівні Соборності і Подвигу.
22 січня і 30 січня.
Соборність. Собори душ… Скільки світлоносної енергетики у цьому
слові?! Найкращі і найволелюбніші
почування наших попередників гейби
скристалізовано у незвичному слові,
оскільки на усіх перехрестях історії,
епох і віх українство боролося за
свою державність. Код слова – збір,
гурт, єднання. Процес об’єднання
тривав віки. Але ця дія була недоконаного виду. Ми у центрі Європи. Ми
із світовими запасами першосортного гумусу, чорнозему, золота і т.д. Сусіди тільки й думали, як захопити ту
чи іншу етнічну землю, аби насититися ласими шматами. Вони чи ми самі
поділили Україну на Схід і Захід, аби
планомірно "штрикати" в очі, аби чвари не згасали довкола центральної у
Європі країни. Кажуть, часи змінюються – і люди з ними. Ця ситуація,
яка давно набила оскому, залишається і надалі. Її, як правило, використовують під ті чи інші події. Але змінюється світ, змінюється Європа – і ми з
ними, як би цього комусь не хотілося.
Змінюємося, бо аж занадто дорогу ціну виставила історія за втрати
українського народу буквально скрізь
і всюди, коли це стосується тих чи інших епох. У себе вдома. За межами
України. Як не ясир і полони, то інші
підступні дії проти нас.
Бог дав Україні Шевченка. За Шевченком рясно розкронилася плеяда
наступників. За цим – перші, другі,
треті кроки-спроби до об’єднання,
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до захисту своїх кордонів. Той, хто виношував лиховісні плани проти України, знав, що, насамперед, у волелюбного хліборобського народу треба
відняти основу всіх основ – МОВУ. Ту
музику душі, яка посідає друге місце в
світі. За італійською. А мова – це з молоком матері. А мати в усьому світі –
це, незалежно від мов, з тієї ж таки літери "м".
Власне, найперш боротьба з неприятелем точилася за мову. У гіршому випадку, зайди мали так званий запасний
варіант: з чварами і розбратом сіяти у
нашу свідомість зерна суржику. Усіма
засобами безцеремонного впливу: технічними, методичними, політичними.
І суржик зародив.
Олесь Гончар прийшов із романом
"Собор". Варіант – самвидавівський.
Той, що написав "Прапороносці", без
боязні звістив те, що у ті гнітючі роки тоталітарної системи вважалося для Майстра пера підписанням – власноруч –
вердикту. Проте імперія не зважилася.
Роман волав про порятунок душ.
Порятунок України. "Собор" – це два
напрямки доріг Шевченкової держави, але які воєдино злиті, бо духовне і
приземлене це – храм і гурт. Це –
мова. Ліна Костенко правильно підкреслила: нації не вмирають від інфарктів, спершу їм одбирають мову.
Бережімо мову!
А що друга – то дитячі
героїчні Крути
оборність України захищали і
захищають її сини. Історія
знає чимало трагічних сторінок, коли
через суцільні помилки тих чи інших
зверхників безповоротно втрачали
здобуті позиції-рубежі. Така драма
виникла і тоді, коли молода Українська держава могла взяти владу у свої
руки і захистити мрії волелюбних
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предків. Не судилося! Керманичі УНР
вирішили не розквартировувати військо, а відправити по домівках. І ворог
ризикнув до Києва, довідавшись про
такий "подарунок". Шеститисячна "армія" муравйовців мала неабиякий шанс
скористатися з цього. Та зупинити чужинецьку орду відважилися учні й студенти Києва. Був з-поміж них і одинєдиний буковинець (родом із с.Самушин Заставнівського району) Крисантій Спринжинат. Діти зайняли позиції
неподалік залізничної станції Крути.
Це – за 18 кілометрів од Ніжина.
Що таке 300 (мов спартанців) дітей проти 6000 солдафонів-муравйовців?
У хлоп’ят ще жевріли надії на своє
офіцерство. Та воно зрадило. І на полі
бою залишився червоний цвіт нації – на
тлі снігу гаряча кров вірності і сердець.
А яких утрат зазнала столиця? Ворог убивав людей, лютував, що крутяни затримали їх на... геройському
відрізкові.
У Самушинській школі завше, уже
впродовж багатьох років відбуваються уроки пам’яті, приурочені подвигу
односельчанина, а заставнівські школярі майже одразу, з-за "круглого
столу" (тема – Крути) 19 березня,
коли в Україну повертаються із теплих
країв лелеки, відвідали Аскольдову
могилу, де поруч покояться 28 героїв.
Певно, родом зі столиці.
Наступного разу ці учні таки приїздили і до Крут, де низько схилили голови перед Подвигом дітей. На високу
могилу, насипану за почином козаків,
східці. Немов до висоти героїзму.
Східці – тільки на дитячу стопу. Аби ті,
хто тут буватиме, задумалися, до чого
може призвести непоміркованість.
23 травня цього року Крисантієві
Спринжинату було б 112. Як мудрому
і стійкому Петрові Калнишевському,
котрому судилися Соловки. Скільки
їх, соловчан, у нашій солов’їній Україні?! 20 років Незалежності – становлення, на позиціях якого маємо дійти
згоди – це ж так легко! – аби виконати
волю Тараса Шевченка: "Обніміться,
брати мої!" Ми родом з України – Соборної і Героїчної.
За столом публіциста писав
Василь ДЖУРАН
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СЕСІЇ

Перша...

Андрій ВОЛКОВ, першокурсник
факультету біології, екології та біо
технології:
– Моя перша сесія видалася успішною: середній бал – 98. Роботи при
підготовці дуже багато, але якщо цілий семестр не байдикувати, то з нею
можна легко впоратися. Секретами
вдалого складання іспитів не поділюся, тому що їх немає. Просто треба
зрозуміти, що коли вчишся в університеті – справді вчися, приділяй цьому максимальну увагу, не гай часу.
Мені, звісно, допомогла ще й хороша
база, але це – не головне.
Щодо викладачів. Кожен із них виконує свою роботу. Дають навіть можливість отримати додаткові бали. Поганого ставлення до студентів не помітив.
Що мене раніше вражало і ще й
тепер обурює, так це позиція колег.
Прикро, однак дев’ять із десяти студентів прийшли на біофак не вчитися,
а просто одержувати стипендію та по
закінченні – диплом із "трійкою".
Майже нікому та біологія не потрібна,
мало хто справді хоче щось робити!
Я задоволений першою сесією і намагатимусь наступну скласти краще,
чого бажаю і всім іншим студентам.

“УВ”

...і остання!

Перед нашим першим іспитом ос
танньої зимової сесії ми з одногрупниками згадували нашу першу сесію. Це
іспит з історії України 3 січня 2008 року
в Тадея Степановича Яценюка. Після
було відчуття "пройдення хрещення"
на факультеті. Тоді були і перші "відмінно", "добре" і навіть перші сльози…
А зараз…наші бажання, стимули та
приорітети дають зрозуміти, що все
відносне, все минає, і кожний справжній студент має через це пройти.
Вперше за п’ять років навчання в
університеті у нашій, уже дружній
групі, звучало спокійне слово "сесія"
з певною ностальгією. З усмішкою
звучали фрази: "А пам’ятаєте..?"
Вся група мала питання до іспиту,
і практично всі знали, як треба відповісти на останні 15 питань, до яких
зрідка доходили в останню ніч з деяких предметів.
Цьогорічна успішність не тішить хі
ба що держбюджет, бо всі "державники" отримують підвищену стипендію, а
більшість з платників завжди вчилися

не гірше, тому на п’ятому курсі, "підковані" групи можуть тільки подякувати
болонській системі за попередні роки
змагання, і лише зараз, після останньої
сесії та 2-місячної практики з впевненістю в травні одягнути чорні мантії,
отримати омріяний диплом з червоним
написом і з усмішкою заплакати про
найкращі роки кожного студента….
З 16 студентів групи, куратором
якої є доцент Павло Молочко:
• Державники – 6 – отримують підвищену стипендію,
• Не було жодної перездачі, є 1 чи 2
трійки!!!
• Обов’язковим ритуалом цієї сесії
стали посиденьки після кожного складеного іспиту, так зване святкування
оцінки. Як показують результати –
допомогло.
• Такої легкої та бажаної сесії магіс
три – політологи 512 групи бажають всім
справжнім студентам.
Мар’яна ДОВГАНЮК,
староста 512 групи

БРЕЙН-РИНГ

Єдина зброя – інтелект
у боротьбі за місце під сонцем перемоги
та омріяний Кубок
Саккад – це дуже швидкі рухи очей. Доктор біологічних наук Філін писав: "У екстремальній ситуації, коли людина схвильована, саккад багато, і вони
великої амплітуди – очі переміщуються на великий
кут щодо осі. При великій амплітуді саккад безперервно переміщуються відблиски очей". За приклад
Філін наводить учасників гри... Якої?

Щ

ойно отримують хвилину на роздуми, вони, шановні знавці, демонструють відповідь. У перші
секунди особливо виразно. Причому навіть не здогадуються
про свою "кмітливість". У тому й родзинка: тіло показує
розв’язок, поки розум інтенсивно шукає. Очі шукають...
Якби ж тільки університетські ерудити бачили себе збоку! От кого мав на увазі Філін – їх! І їхню гру – "Що? Де? Коли?"
За підтримки студентського профкому й парламенту,
а також Наукового товариства студентів та аспірантів ЧНУ
в університеті вперше відбувся комбінований турнір інтелектуальних ігор. Традиційний "Брейн-ринг" урізноманітнили змаганням "Що? Де? Коли?"
Це нововведення надало конкурсові неабиякої жвавості. Ерудитам не довелося нудьгувати в очікуванні своєї
черги сісти за якийсь із двох ігрових столів. До чвертьфіналу і власне "Брейн-рингу" таких столів було п’ятнадцять –
стільки, скільки й команд-учасниць. Тобто до "Що? Де?
Коли?" залучено всіх одночасно. Три тури по десять запи-
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тань визначили авангардну "вісімку". Найкраще впоралися економісти, комп’ютерники, математики, представники факультету історії, політології та міжнародних відносин,
інженерно-технічного і філософсько-теологічного.
– Починаючи з першого університетського турніру
(а це вже шостий за ліком), ще ніколи не спостерігав такої
рівної гри, – зазначає ведучий Сергій Бостан. – Долю
учасників вирішувало кожне запитання. Усі чвертьфінальні та півфінальні зустрічі завершувалися перемогою з мінімальним відривом. Це високий показник.
Уже втретє поспіль "золотий" Кубок вибороли ерудити
факультету історії, політології та міжнародних відносин.
Міцно тримають перемогу! У фіналі їм поступилася перспективна та цілеспрямована команда факультету комп’ю
терних наук. "Бронза" змагань – у хіміків. Усіх учасників
турніру нагородили солодкими подарунками.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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ДО 137-РІЧНИЦІ ЗАСНУВАННЯ: ТВОЇ ЛЮДИ, ALMA MATER!
(Закінчення. Поч на стор. 2)

...І доля “нахімічила” йому мистецтво
музики, що вічна
або Про те, як героя цієї розповіді врятував не хто інший,
як Дмитро Гнатюк, але сусід, не співак

О

тож далеко їхати не треба, бо до Педагогічного
коледжу у Чернівцях можна й пішкувати.
Зацікавило одразу: як усе розпочиналося диригентові,
про якого буковинці чули доволі.
Співрозмовник поринає у спомини. Сум за чимось віддзеркалився у його погляді. Підґрунтя для хвилювань багатошарове. Із поглядами ? – чомусь більше тривог і їх гіркот.
Батька, Дмитра Григоровича, репресували 1947. "Постарався"... хрещений батько (???). На 25 років плюс 5
без права повернення додому. ... Воркута, Норильськ,
шахти. Готували етапом і до Соловків, але... І цього виявилося достатньо.
Тато просльозився, коли говорив про Норильськ, що
стоїть на наших українських кістках.
Син, що втратив свого неня 1985 року, а життя присвятив учителюванню, пронизує поглядом рядки розгорнутої
брошури "Чоловіча хорова капела "Дзвін", ніби читає. Але
це тільки здалося. Насправді витає у глибинах спогадів.
Мати, Віра Іванівна – теж учителька, одне для одного
були правою рукою. І вистояли. Аби нічим незатінити дитинство Тараса. Малий у Ленківцях, що біля Пруту, звернув увагу на завідуючого клубом М.М. Войцехівського.
Відтак музикант навідався до школи, аби агітувати охочих
до мистецтва. Стінковий був зразком. Відвідування переросло у зацікавленість. Це і побачив наставник. Проте вороняче крило великого людського горя впало із небес
Долі на Стінкових. Коли забрали батька, захоплення музикою годилося відкласти, оскільки ішлося про кошти. Мати
розуміла, що "божевільні" треба щось протиставити. І вона
купує синові спершу балалайку, згодом – мандоліну. Горе
пришвидшило курси з музичної науки. Це ж хлопчині
тільки-но 6 років.
Він, Т. Стінковий, ніби вибирається незримими лабіринтами своєї одвічної печалі, яку дитинство всотало в
його душу всіма фібрами, дещо просяває: "А мандола то
ленінградська. Звук ніжний, ніжний...".
Брав активну участь у створеному М.Войцехівським
оркестрі народних інструментів. Можна було і на люди, як
мовиться, виходити. І не лишень у Ленківцях. Протоптали
стежку до Садгори. Відтак – "ГАЗ"оном: поперечні лави і
готово! Навіть шанувальники ленківські їхали. Подивитися
збоку – як це відбуватиметься за... готарем.
Основи Войцехівського нашаровували інші педагоги,
коли Тарас підростав. У "рідній школі" – це учитель музики
Віктор Сухацький, Феодосій Гончаренко – у СШ № 19 на
Хотинській. Другий учив: "Хлопці, знайте, що є сім нот і вісім інтервалів...". Після школи – у ЧДУ на хімічний факультет. Викладач Абрам Вейцман захопив цією дисципліною.
Непоталанило... через фізику. Довелося повертатися на
"круги своя". Подав документи до педучилища.
... І влітку буде 55 років, як тут, зокрема, 40 із них викладачем хорового класу та диригування, – уже переходить на світлу ноту Тарас Дмитрович. За плечима – 70. А з
чоловічою капелою "Дзвін" 25. Одні ювілеї...
Бачу, як розпросторюється думка, що досі неволилася
минулим.
У цьому часі пан Тарас уже давно наставник.
То хто ж вони, його учні? – Директори шкіл – Юрій Макаренко та Юрій Чорней, викладачі педколеджу – Антоніна

Сапєгіна та Ада Якимчук, заступник директора з виховної
роботи педколеджу – Василь Процюк, доцент кафедри музики ЧНУ – Олександр Залуцький.
А за межами зеленої Буковини?
– Вадим Чернігівський і Юлія Мосович – випускники
Одеської консерваторії, Любов Боднар – випускниця
Львівської, Тетяна Калініченко – Київської консерваторій,
тепер диригент Президентського симфонічного оркестру.
Якщо ж врахувати випускників, що пройшли школу хорового співу у Тараса Дмитровича, число "досягне" й тисячі.
Неабиякі дружні зв’язки з Героєм України, академіком, професором Київської консерваторії Євгеном Савчуком. Він же народний артист України, керівник національної капели "Думка".
Коли йдеться про творчу співпрацю, то чималу роль у
житті Т. Стінкового відіграли народний артист України, професор Андрій Кушніренко, голова облвідділення Національної Всеукраїнської музичної спілки, а також її відповідальний
секретар Едуард Алексєєв. У творчому доробку не просто
здобутки, а ціла спадщина: вітчизняна та світова класика і
українські народні, козацькі, стрілецькі, УПівські пісні. Репертуар теж претендує... на ювілей (більше 250-ти), а 65 із них у
програмі чоловічої хорової капели "Дзвін". Про колектив мовити, тим паче виділяти, не випадає, оскільки він – одна
душа. Лист, що його отримала редакція "УВ" – яскраве тому
підтвердження. Цікаво, які плани виношує Тарас Стінковий,
котрий у турботах про музику. Іншими словами, що хотілося
б іще зробити? З’ясовується, плани неабиякі. Є мрія виконати об’єднаним хором студентів педагогічного коледжу та
капелою "Дзвін" кантату М. Лисенка, на слова Т. Шевченка,
"Іван Гус". Прем’єра – в ЧНУ ім. Ю. Федьковича.
Обставинами обумовлені кілька десятків обробок,
гармонізацій та перекладів.
Ленківські вулиці замузичено вивели спершу до Садгори, відтак – Чернівці і т.д. і т.п. Географічно – це... від столиці
Буковини до Києва і далі, митниці відкривали свої обійми у
закордонні перед Т. Стінковим. 1994-1995 роки – це спільна
праця у Хорватії із колективами української діаспори за програмою Товариства зв’язків з українцями за кордоном. Там
тоді тривала війна, жив у Загребі. Коли почув сурму, забув
про війну. Мав розмову і творчу практику у "Союзі українціврусинів". Вивчив 24(!) українські і русинські пісні.
– Це наші пісні, – оживає душею після споминів із минулого під... акомпанемент репетиції студентів (різноголосся низки інструментів долинає до кабінету із аудиторій педколеджу!). Це не просто наголос на «наші пісні».
Швидше за все – інтонація душі, серця, вболівання за обраний фах, який сформувався отам, біля Пруту, про який
іще згадував Сидір Воробкевич. Це й матусина передбачливість отими струнними інструментами, що втілили
творчі надбання у крейдоване кредо, як на педколеджівській дошці, і стали "Дзвоном".
У ньому усе: оті струни перших інструментів, що лягли
на струни душі, яка багато виповідає через пісню, що звучить як удома, так і за кордоном.
Підтримка з боку сім’ї – золотий промисел на ниві
творчості, де ніколи несходимі усі путі мистецькі. Дочка
Ксенія, вихованка музичної школи № 2 та педколеджу,
нині магістр ЧНУ та бакалавр КМУ. Дружина, Дарія Іллів-
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на, свого часу закінчила музичний відділ педучилища. А його
найбільша любов, внучка Діана, долає труднощі програми
другого класу гімназії № 4. Яка вона, коронація трону воістину творчої людини? Увінчана лавровими вінками?
Його, члена хорового товариства імені Леонтовича з
1969 року, всеукраїнської національної музичної спілки з
1971 року удостоєно медалі "Ветеран праці" (1989 р.), обласних літературно-мистецької ім. С.Воробкевича (2007 р.)
та освітянської ім. О.Поповича (2011 р.) премій, Почесних
грамот управлінь освіти, науки та культури облдержадміністрації, Міністерства освіти України.
Уважний читач запитає: "А як із Дмитром Гнатюком?"
Рівно 60 років тому… А було це так. Село готувалося до
Водохреща. На річці сельчани мали вирізувати із товщі льоду
хреста до церкви. Малий Тарас вибіг із хати, нікого не попередивши, що іде на Прут. Ніхто не чув і не сподівався, що хитрун
візьме бабусині валянки. Одначе це взуття мало не стало
пасткою для шибайголови."Керувати" такими взувачками
було не під силу хлоп’яті і він, послизнувшись, з’їхав у ново-
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як... народжуються сорочки. Це тривалий процес: спершу
коноплі замочували у Пруті, прикладали камінням, аби течія
не забрала, за цим сушили, ламали бердом, вичісували чесалом, сукали нитку кожівкою (сам малий іще крутив веретено). Виростали нитки, з них ткали полотно завширшки 5060 см., а завдовжки 8-10 м. Потім у зольний розчин,
споліскували і – на сонце сушити та відбілювати. Шили сорочку, вишивали, цирували рукави та ґарло. Яке то було
диво для Тараса, коли на ллянній сорочці бачив національні
символи! Бабуся вишивала історію України і їхнього роду, і
він, малюк, на все життя збереже оті священні коди-знаки, у
яких оживає і живе його рідна і мила серцю Вітчизна. Зв’язок
безперервний у цьому ритмо-часовому колообігу життя,
коли чи не на кожного колись чатувала біда. Він і на схилі
своїх літ зримо відчуває, як живильна основа усього, що національне, впивається у його кров, нортує у ній. Тому й чи не
перший у Буковині, разом із творчими побратимами, виконали заборонений тоді твір "Ще не вмерла Україна" у Літньому парку відпочинку, що нині імені Тараса Шевченка. Це
ще за радянської доби. Скомандував диригент – і... хлопці
ніби того й чекали. Для представницької делегації із Канади,
де чи не всі українці. Вдруге "Дзвін" "вистрелив" уже, так би
мовити, на офіційному рівні 3 листопада 1990 року, коли студенти ЧДУ підняли над Митрополичою резиденцією національне полотнище. Було й на Театральній площі.
Утретє – надалі – запротореною стежиною і нині, якщо
зробити своєрідний експеримент із двома шальками терезів, то, мабуть, музика "перемогла" і хімію. Тарас Стінковий довів це нестандартним баченням, власними підходами до роботи і філософською аналітикою.
Пісня – рушійна сила задумів і планів, які віджнивували, як бабуся-льонарка, і постали перед диригентом золотими снопами ювілейних ужинків, які з допомогою його
музики витають над Прутом у лузі, як у Сидора Воробке-

Фото Володимира АНТОФІЙЧУКА

утворену катку. Тільки шубовснув. На щастя, зостраху вчепившись пальцями за кригу, почав репетувати: "Вуйку, рятуйте!".
Сусід, Дмитро Гнатюк, прожогом кинувся на поміч, витягнув
малого, без одного валянка, дав копняка і гримнув: "Марш
додому!". Поки доплівся до хати, з одежі зробився льодяний
комбінезон. Бабуся Євдокія відігріла і висушила на печі.
Малий цікавився, чому Ленківці? Невже від льону? Отримував ствердну відповідь. Бабуся посвячувала онука у те,
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вича, але з чітким підтекстом і географічним вказівником:
Ленківці. Своєрідна Батьківщина буковинського льону,
дитинства – і поготів. Музика – це й пісня:
А льон цвіте синьо-синьо,
А мати жде додому сина.
Сина, котрому колись купила для долі мандоліну.
Лист покликав у дорогу Василя Джурана
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Інтелігент у поглядах, вчинках, творчості:

Літературознавцю, критику,
почесному голові Товариства “Просвіта” на Буковині
Віктору Косяченку – 80!
Над Південним Бугом у Гайворонському районі на Кіровоградщині хурделив голодний січень страшного лихої
пам’яті 1932 року. У білих вододілах
за селом Червоне на багатих чорноземах жалібно скрипіли ліси.
Нині воно Червоне, перша згадка
про яке датована 1895 р., а до 1934 р.
було Темне: за однією версією, тому,
що навкруги темніли ліси, інша оповідає, що першим поселенцем був сліпий
(темний) козак на прізвище Цимбал.
Над курною, на відшибі, хатою учителя і колгоспниці з родини репресованих, тоді під назвою Темне, тягнувся димок з пічки, у яку кидали ломаки,
принесені з ліску, щоб мороз не студив хату, де лежала хвора мати, а біля
вікна на канапі - молода Наталія колихала крихітку Вітю, який благословився на світ перед Різдвом Христовим,
4 січня, за християнським календарем –
Анастасії, Богдани, Федота.
Мама не долучилася до церковного
наречення, і назвали сина Віктором…
Тому, що не завжди тепло й радісно їй
від сімейного життя. А "Віктор" з латинської – "переможець".
Її серце чутливе до принижень, зневажань, але й горде. Не стерпівши байдужості до сім’ї, образливої жорстокості чоловіка, покинула його. Із шестимісячним синком, клунком сяких пожитків ступала грунтівкою, змахуючи пекучу сльозу, дибала до радгоспу сусідньої області, щоб знайти притулок.
Впродовж віків родині жилося нелегко. Про це згадуватиме Віктор –
майбутній письменник, який епіграфом до праці "Ой ходив чумак…" напише: "Пам’яті мого прадіда-чумака
Євтихія Добравського і його доньки,
моєї бабусі, Ксенії Євтихівни Загоруйко,
яка поховала свого чоловіка з дочкою
не в причорноморських степах, а в
холмогорських лісах, "чумакуючи" там
не з власної волі".
…Мужня, сильна душею, енергійна Наталія Іванівна сподівалася, що
дасть собі раду, вірила задля майбуття. Тішило, що поруч були старенька
мати, синок і тривожила… перспектива голодної смерті.
…З кутка, де мав висіти образок,
на жінку, яка пестила дитя, дивився з
портрета, уквітчаного рушником, Тарас Шевченко. А мати заколисувала
малого словами, відганяла голодні
думки співанками.
– Яким було те слово над моєю колискою, – мовить В.Т. Косяченко, відомий літературознавець, – не знаю.
Але для матері моєї, певний, найжаданіше слово хліб, а то й просто скоринка, якою можна було б вгамувати
голодний крик дитини.

... Злет до сьогоднішнього високого
"Я", яким не чваниться і не хизується,
коли поважно, не лише на Буковині,
звучить: "Віктор Косяченко", ім’я якого
увінчано титулами і званнями: "Заслужений працівник освіти України",
лауреат премій газети "Літературна
Україна", ім. О. Поповича, І. Бажанського, був трудним, непростим.
…Високий, стрункий, після звільнення у запас, Віктор стає студентом
університету, помітною особистістю,
не лише як людина солідніша серед
першокурсників за віком, але й привертає увагу серйозністю, культурою
поведінки, зібраністю, наполегливістю.
Здобуває гарне ставлення до себе відомого літературознавця, критика Василя Максимовича Лесина, який з 1952
р. очолював кафедру української літератури, та й не тільки у нього…
У першій аудиторії на філфаці,
дзвінкій і веселій від голосів першокурсників, стрілись поглядами найвидніший з хлопців кучерявий Віктор
з Кіровоградщини і струнка, з пишною зачіскою, Валентина з Тернополя. Погляди викресали яскраву блискавку двох сердець. Через рік після
того іскрометного зблиску очей одружились. Віктор, що з дитинства не зазнав радощів повноцінного сімейного
життя, одразу влився в дружнє, співоче
коло шановної родини Прокопа Івановича і Матрони Михайлівни, взявши на довічно їхнє прізвище "Косяченко". На весільному фото, якому
вже понад півстоліття, вона – у білій
сукенці, він – у вишитій сорочці…
Про цю пару через багато років
письменник Михайло Івасюк скаже:
"На мій погляд, Віктор Трохимович та
Валентина Прокопівна створили гарний зразок української родини. Вони
прищеплювали любов до української
мови своїм дітям, тепер онукам. Ніяка
політична кон’юнктура не могла спотворити їх душі".
…Студентські роки промайнули,
як злет жайвора у піднебесся, і з дипломами філологів Віктор та Валентина Косяченки поїхали вчителювати
у Прикарпаття в школах Вижниці, Чорногузів, Виженки з синочком Сергійком на руках, де там, у краю зелених
смерек, "знайшлася" ще й "гуцулка
Ксеня", донька Оксанка.
Після недовгого вчителювання Віктора, який студентом проявив себе
як аналітик, дослідник-пошуковець,
людина, закохана у слово, його запрошують до аспірантури, і у 1969 р.,
ознаменованому 200-літнім ювілеєм
Івана Котляревського і 80-літнім – Остапа Вишні, він захищає дисертацію,
офіційними опонентами якої стали

кандидат філологічних наук, редактор
"Літературної України" Іван Зуб і доктор філології, професор Семен Шаховський.
Коло пошуків, досліджень, власних
зацікавлень виводять науковця, доцента кафедри української літератури на
вищі сходинки літературознавства, він
стає авторитетним аналітиком української сатири і гумору. Вивчаючи
життєпис, переконуєшся, що його сатирою, сміхом завжди рухала любов
до людей, рідної землі і життя на ній,
щирий ліризм і лагідна сердечність.
Про це згадують слухачі його спецкурсу на факультеті, присвяченому
становленню розвитку жанру байки в
українській літературі.
На цьому спецкурсі, певна річ, не
можна обійтись лише лекціями, практичними заняттями, написанням рефератів, відзначає В.Т. Косяченко.
Слухачі брали участь у "першоквітневих" вечорах гумору, де вдавалися до
"сольного" художнього прочитання
байок, до їхньої "театральної інсценізації".
Спецкурс дав поштовх "реформуванню" факультетської стінгазети "Колючка". "Не знаю, які ще назви тоді
пропонували, зізнається Віктор Трохимович, а я був гордий і нині пишаюся, що була прийнята моя назва –
"Веселий ОСТАП", друга частина якої
розшифровувалася як "Орган Сміливої Товариської Активної Прочуханки".
Під цією назвою часом виходила таких розмірів, що й стін бракувало для
її розгортання. А згодом, представлена у Якутську на Всесоюзному конкурсі студентських стіннівок, здобула
призове місце". А "Літературна Україна" виданню присвятила публікацію
"Дозвольте
відрекомендуватись:
"Веселий Остап".
Літературна критика, найрізноманітніші жанри сатири і гумору заполонюють життя науковця. Виходять статті,
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рецензії, есе, дослідницькі розвідки
та книги у видавництвах "Радянський
письменник", "Дніпро", "Буковина",
"Рута", "Букрек", "Книги – ХХІ"…
У Косяченкові приваблює, що він
неспокійний і не роздвоєний у душі,
вміє пересуватися у часі, провести паралель від минувшини до сьогодення.
Він невтомний трудівник, я б сказав –
добровільний каторжанин свого жорстокого натхнення, бо хто не перебуває водночас у науці і літературі, до
того ж ще й громадський діяч, не повірить, скільки це вимагає часу, постійних творчих мук, але вони приносять
задоволення Віктору Трохимовичу.
Якраз із "круглого столу" на тему
"Заповіт Івана Франка і наша сучасність" і зародилась ідея піти до сьогоднішнього читача з літературно-художнім виданням "Іван Франко: Другий заповіт". Чому другий? Автор наголошує: "Заповіт" Великого Кобзаря
українського народу, Поета-Пророка,
пристрасного проповідника утвердження "святої правди" на "нашій славній Україні", на нашій не своїй землі"
піднімав на дорогу подвижництва в
ім’я української національної ідеї не
одне покоління кращих синів і дочок
нашого народу. І найперший тому
приклад – творчість Івана Франка.
Адже це він, як і Шевченко, син
"простого мужика", який мислив себе
"не героєм, не богатирем", а звичайним Робітником-Каменярем рідного
українського письменства, рівно через 60 років після появи "Заповіту"
Кобзаря, у час першої російської революції напише й свого "заповіта",
втіленого, правда, не в одному, а чотирьох різних за жанром та об’єдна
них єдиною концепцією творах. Увійти у світ В. Косяченко дуже важко, бо
він суворий, не кожному доступливий, але – несхитний. Він собі і нікому
не дає спокою, він у постійному
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стремлінні до високого ладу душі і не
хоче розмінювати дане Богом життя
на якісь дрібниці. Мізерні окрайці, випадкові частковості, несуттєвість діянь не ваблять його, бо він хоче постійно бути у високій галузі духу.
Це яскраво засвідчує і видання вибраного з потоку літ "На поклик віщих
заповітів", присвячене 600-річчю першої згадки про Чернівці і 60-ій річниці
від часу, як Буковина і її славна столиця стали рідними цьому мудрому і доброму інтелігенту.
Через єство його душі, серця, весь
творчий доробок червоною ниткою
проходять шана і повага до традицій
класики, її високих заповітів, свідоме
розуміння необхідності духовної спадкоємності, святе синівське ставлення
до надбань моральних, світоглядних,
щоб вічно жили довір’я, доброта, свобода, відповідальність. Ці думки звучали на літературно-мистецькому вечорі "Просвіти" у Києві з вуст членакореспондента НАН України Григорія
Сивоконя, професора національного
університету "Києво-Могилянська академія" Івана Лисого, лауреата Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка архітектора Валентина Штолька,
поета Миколи Сома…
Йому не відмовиш у працьовитості,
бо, окрім вищеназваних книг, він – автор численних публікацій, співавтор
посібника "Жанри сатири і гумору в
українській радянській літературі"…
Чотири десятиліття віддав праці на
кафедрі української літератури, був
керівником обласної організації СПУ,
13 років очолював буковинську "Просвіту", а нині – її почесний голова.
Скільки літературно-мистецьких вечорів за ці роки провело Товариство
"Просвіта", скільки видруковано видань, збережено і відкрито пам’ят
ників, меморіальних дошок видатним
діячам, борцям за Україну! І в цьому

ВИ ЗАПИТУВАЛИ – МИ ВІДПОВІДАЄМО

Д

о редакції газети "Університетський вісник"
звернувся житель м. Заставна Іван Кайтан.
Він, зокрема, цікавиться: "Скажіть, чув, що при ЧНУ
відкрито – або це буде згодом – відділення для бджолярів. Хочу довідатися про це більш детально...
Я маю великий досвід роботи у цій галузі, набуті знання, власне, і бажання допомогти у цьому".

Створили лабораторію
Редакція адресувала цей запит завідувачеві
кафедри зоології та гідробіології факультету біології, екології та біотехнології Володимирові Череватову. Ось що він повідомив: "Спасибі за телефонний дзвінок. І справді, при кафедрі розпочато
перший етап зі створення відповідної лабораторії.
Задум цікавий. Але спершу... Усе, як знаєте, залежить від коштів. Поки що, так би мовити, своєрідний експеримент. Коли станемо "на ноги", можемо скористатися послугами досвідчених фахівців
як практиків. Адже бджільництву в Україні завжди
надавали неослабну увагу".
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світла, невтомна й добра душа Віктора
Косяченка.
Підтримавши ініціативу М.Г. Івасюка, відновив видання журналу "Ластівка" і був його натхненником та редактором. Завдяки старанням, спонсорським пошукам, клопотанням В. Косяченка 2004 року в Чернівцях на розі
вул. Івана Котляревського і Лесі Українки відкрито історично знакову для
нашого буковинського порубіжжя Укра
їни пам’ятну стелу "Літописцям РусиУкраїни, подвижникам українського
письменства".
…Його життя, творчість художньоіндивідуальні і такі багатогранні, що
окреслити в одній публікації неможливо. Йому постійно болить доля МатеріУкраїни, його народу, співучої мови. Він
завжди у русі думки і душі, у праці розуму і тіла. Творчий неспокій нуртує новими задумами, пошуками. І у тихі вечірні
години витягує з шухляд свої начерки,
які через брак часу залишились не доведеними до логічного кінця, і осмислює, щоб потішити читача новими відкриттями на царині літературознавства, на ниві сатири та гумору.
І воістину могутньою силою звучать з вуст письменника чарівна мелодійність і яскравий колорит нашої
мови на зустрічах у навчальних закладах, різних мистецьких вітальнях, лягають золотими рядками на сторінки
газет, журналів, примножуючи дорідні
зажинки слова, які радо читають не
лише на Буковині, бо, як сказав Анатолій Бортняк:

Не здивувався я, до всього звичний, –
чому Олімпом сивим аж трясе.
Бо знав: боги під регіт гомеричний
читають Косяченкове "У С Е".
Юхим ГУСАР,
лауреат обласної літературно-мистецької премії імені Івана Бажанського.

ОБРАЗОК

Символ на вітровому склі

С

ірі тони зими нарешті заштрихував сніг. Уже! Для спостережливої людини – це у буденному угледіти святкове. Скажімо, оцей штрих. Блакитно-жовтий прапорець, що його зчаста
можна побачити на вітровому склі авто і маршруток. І вже прояснюється сіра днина. Уже розбовтує сумовиту барву. Недарма наші
попередники нарекли іменем один із національних символів, яким
є стяг, прапор. А який глибокий зміст! Стяг – стягувати до гурту, до
громади, до товариства.
... Досвіток. Довкруж ще темно, а попереду – прапорець із милими серцю кольорами – тріпоче перед очима водія, пасажирів.
Своєрідне свято на щодень для серця і душі. Неначе горицвіти і
блавати зацвіли у природі. Світлі гами барв стеляться перед зором, тішать його. Недаремно мудрі пращури звернули увагу на ці
дві барви. Барви загалом, про які свого часу писав Ежен Делакруа:
вони приховують у собі нерозгадану й більш потужну силу, ніж про
них зазвичай думають.
... Символ на вітровому склі... Навіть світанок тане від блакиті
і світла, що його колишуть вибоїни на дорозі. Кольори сіють усміх
на сірість будня, сум людини. Бережімо символи!
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Улітку в чернівецьких ЗМІ появилася новина: житель Садгори Володимир Ільчук подав документи до ЧНУ на філологічний факультет. Дехто підігрівав емоції, заздалегідь передбачав ситуацію, мовляв, нічого у
цього "сиваня" не вийде. Це ж не 40, не 50, не 60, а 66 років.
Інша група, яка близька до забобонів (тим паче – дві "6"), до свого
кола – чи пак компанії – "зарядила" охочих погомоніти над цією темою.
Хтось бідкався: а мо’, не пройде, тільки сорому набереться чоловік на
старості літ. Окремі… "ягоди з цього поля" вперто тримали міцьоборону: а якщо пройде? Більшість не вірила. Вірив "меншовик".

І

Це горить його
свічечка слова!

він, Ільчук, таки вступив до ЧНУ.
У свої 66. Здивував читачів і тих,
котрі черпають інформацію із джерел,
які близькі до сусідів.
Треба сказати, що виникла пауза.
Як і в усьому, що спершу зродилося
на інформаційному "бумі".
А оце новобранець ЧНУ завітав до
головного редактора "Університет
ського вісника" Володимира Антофійчука з добіркою віршів. Зізнав
ся: хоче готувати книгу.
Коли автор цих рядків обумовив терміни, приблизний день зустрічі, студент-рекордсмен запере
чив ймовірність умовності. Мовляв,
три дні чекати – надзвичайно довго. Довелося відкладати нагальні
справи.
Утім, зацікавився поезією Воло
димира Петровича. Це – перше.
Друге – бажання студента-поета,
аби книга побачила світ до чергової сесії. Не депутатської – студентської. Тобто – у лютому.
"Браво!" Тричі – "браво!"
Оце, зрештою, такий вступ до…
Ільчука, до його двох "6" життя.
Чутки, факти – перша частина.
Наступна – Поезія. Його чтиво розумієш за першими рядками кожного із віршів, як і літератури загалом, до якої колись ставився посередньо. Нині ж, упродовж останніх років,
збагнув, що має що сказати читачеві.
У вірші "А хміль духмяний прянопряний" поет стверджує, що "зіткав
довкруж намисто весняних перлинок". І віриш, бо свою ліричну розповідь веде щиро-щиро. Стиглі яблука
вважає за оберіг. Чітко дотримуєшся
цієї віри (і таки хочеш вірити – і віриш), оскільки поети не вміють обманювати через колосальну роботу у царині слова.
Ільчук не боїться перестороги своїх
гойних літ. Він, що у житті зазнав чи не
всього, не вичах на тепло душі людини, котра уміє бачити і тішитися тими

барвами, які стрічає щорання, записує до денника своєї Поезії.
З "Перевалу" зорить життя, над
усім воліючи, аби було вічно:
"Мов овечий нестримний потік –
Стежка тягне у небо свій клик".
І справді, якщо дивишся з долини
на нестрим овець, здається, кожна

"Сікло коріння, рвало душу хамством,
Щоб мов солому ту палити на стерні".
Поет підводить читача до думки:
"Щоб нищить слід, чого не робить й
звір…"
Про добрі сліди знаємо здавен.
Людство – оцей гомосапієнс – уже дійшло до тієї межі, де може пропасти
слід… Людський. Глибочезна антитеза. Звірина на таке не здатна. Пригадаймо кінофільм "Вовчиця". Здається, киргизький. Злодій з аулу поцупив
у вовчому лігві малят. Крадуна захистила хатина у полі, далеко від аулу.
Цим і врятувався зловмисник.
Фінал? Вовчиця прийшла на це
подвір’я, де (це кінофільм, це пригоди) грався хлопчик років 3-4. Оператор показав широким планом образ
скорботної матері. І – сльози. Мовляв, у мене забрали дітей, тоді я забираю теж. Але невинного.
Батько вибіг з хати, коли вовчиця
з малим уже була над прірвою. Постріл… І… У таких випадках, кажуть,
дурна куля. Влучила у вовчицю. Вона,
як свідчить практика, вигодовує малих дітей людей своїм молоком.
Людство переступає межі дозволеного. Можна вважати – свідомо. Порятунок? Віра. І так Володимир тут
же, у цьому ж вірші, глаголить сущу
правду: "…яку в віках святив церковний дзвін".
Читаєм далі:
"Все державки і держави
Кріплять замків пояси".

з них виводить і з суцільного потоку
на гірську вершину свою стежку. Своєрідна дистанція: пункт зацікавленого споглядача – кожна тварина – і
небо. Триєдиність!
У "Буковині" наголошує: "І щоб єднали душі, як знамена"… Що додаси
до цього рядка. Більше нічого. Йдеться про сув’язь, а нерозривність і невідрубність. Особливо для нинішньої
епохи, яку поетам не збагнути через
її тлум і чорноту. Світла треба світу
білому.
Патріотичні інтонації простежуємо
у наступному вірші – "Народе мій". Сотні й тисячі поетів мовили про народ.
У Володимира Ільчука своє бачення:

Це – "У моєму рідному краєві".
Власне, із розуміння своєї приналежності-належності до світу світла і прийшов, переступив поріг Поезії чоловік, який подивував Чернівці
(і Україну теж!) своєрідним відкриттям – учитися на старості літ.
Є кілька переспівів із… Шевченка. Але зазначимо, що це не плагіат.
Повторюється… географія, за Кобзарем. Скажімо, згадка про Чигирин.
Щось подібне є у "Ясенах" Гнатюкових. Однак через власне споглядання, власну призму сприйняття.
Навіть пісенна ритміка проглядаєтьсяуловлюється. Свій світовидень і у вір
ші "Котить небом колісниця", де "в
колісниці грім Іллі". Автор вражає і
черговим віршем – "Життя біжить".
У ньому – "За вуха тягну долю".
Бравий цей новобранець університетський. Як кажуть, бувалий у бувальцях. Захопливо пише. Для переконливості наведу ще дві строфи із
цього ж вірша:
І знов не сплю – горю, щоби не тліти,
А серце тихим мохом не цвіло.
На ниву йду копати пізні квіти,
Щоб в зморшках дум лягали на чоло.
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І щоб колись недільним світлим ранком
На чернівецькій ратуші сурмач
В моїй мелодії, обірваній світанком,
Вкусив поманою з молитвою калач.
Зізнаюся, таке ще не читав. Точніше, не доводилося.
Запрошує на свої грядки і поезія
"Сум осінній". 66-річний В. Ільчук – глибокий лірик:
Як той муж, старий ревнивий,
Милу любочку трясе,
Гнівно з шийки білосніжки
Рве намисто золоте.
***
І в міжряддях тихо гаснуть,
На траві лише роса.
Стигне серце без кохання,
В’януть ніжність і краса.

“УВ”

... Він не міг не прийти на філологічний, коли праглося до нестями,
коли слово вирує у душі і серці. А те,
що говорили про вікову категорію,
минуще. Окремі огріхи? Незначні: листати сторінки, купол (баня)…
Головне інше. Людина прийшла до
ЧНУ тоді, коли уже складають зброю
ровесники, коли маліє порох у порохівницях, коли…
Не всі так вважають. Тим паче, Володимир Ільчук. Всюдисущий, нестримний, цікавий. Той, що навіть знає про
8 закритих зон, куди й таким, як він, не
підійти. Пригадую випадок, коли скаржилася мурманська берегиня, здається, музейної справи, що не могла отримати дозвіл на відвідини Шпіцбергена.
– Одна із восьми закритих зон. Але
я там був, як і в інших заборонених...

“УВ”

КОРОТКО

Дзвонить “Дзвін”
піснями з перших днів
нового року

П

о суті, без жодної перерви виступає перед
своїми прихильниками чоловіча хорова капела
"Дзвін" ЧНУ.
Ось і нині, на 100-річчя з дня народження провідника ОУН і президента Антибільшовицького блоку
народів Ярослава Стецька, знаний буковинський колектив на високому мистецькому рівні виконав "Ой у
лузі червона калина" та "Вставай, народе". Очолює
самобутніх і обдарованих артистів сцени Т. Стінковий.
Володимир ІЛЬЧУК, позаштатний кореспондент "УВ"

“УВ”

Хіба ж це не підказка із доданої
добірки для заголовка передмови?
"Це горить його свічечка слова!"
Оскільки кожне з них у поета має світлоносний вогник, будь-якому сірому
тлу стане непереливки. У природі, у
світі, у душі має панувати світло, яке
народжене СЛОВОМ.
Василь ДЖУРАН

СПОРТ

студентів-студенток факультету фізичної культури
та здоров’я людини ЧНУ – за 2011 рік
1. Інна Трофіненкова, IV курс, пауерліфтинг, майстер спорту
міжнародного класу.
2. Олег Ясинецький, IV курс, пауерліфтинг, майстер спорту.
3. Вадим Середа, IV курс, пауерліфтинг, майстер спорту.
4. Сергій Кізима, V курс, легка атлетика, кандидат у майстри спорту.
5. Олександр Доскальчук, III курс, панкратіон, майстер спорту.
6. Тарас Мандрик, IV курс, рукопашний бій, майстер спорту
міжнародного класу.
7. Іван Бойчук, V курс, рукопашний бій, майстер спорту.
8. Андрій Мангер, II курс, панкратіон, майстер спорту.
9. Роман Скідан, II курс, панкратіон, майстер спорту.
10. Максим Горевич, II курс, велоспорт, майстер спорту.

Будьмо людьми!
або за Шевченком – будьмо люде
еред від’їздом із автостанції
до салону маршрутки зайшла ще молода бабуся. І – у плач:
"Люди добрі! Допоможіть! Мому онучкови зробили операцію, а його маму
паралізувало..."
За мить виріс ліс рук. Такого іще
не було. По суті, одностайність. Це
простежувалося зі справді написано-

Ще тремтять на вітрах хоругви,
Ще горить моя свічечка слова.

“Десятка” найкращих спортсменів –

НА ТЕМИ МОРАЛІ

П

Ось чому пан Володимир взяв до
рук перо. Має що сказати у поезії,
журналістиці. Гріхом було б не скористатися цим. Наступного дня автор
приніс іще одну добірку віршів. У "Миттєвостях життя" він із зафіксованої
яви передає зображувальними засобами поезії такі рядки:

го горя на її обличчі. Утім, певно, ніхто
з пасажирів жодного разу не бачив її
на автостанції. Це вперше.
І справді! Світ не без добрих людей. Однак привернув увагу байдужий погляд огрядного чоловіка, що
незворушно сидів біля вельми помітного саквояжу. "Картина" незворушності вразила. Студенти відгукнули-

ся, старші люди. Він, єдиний, зі своїми
обладунками поскупився на гривню
чи уже бодай копійки. "Безтоварні"
люди без роздумів долучилися до
своєрідної акції, а чолов’яга... Він
уподібнився до скнари. Його серце,
мабуть, черстве. Коштодавці не дивилися у його бік. На кого? Зате, перегодом, цей скупий пасажир вирішив глянути вліво і вправо, аби...
прочитати в очах людей справедливий гнів. Не прочитав, бо вони, милосердні, виявилися ще й мудрими.
З таким не по дорозі. З таким до розмови не прихилитися.
На теми моралі роздумував
Василь ДЖУРАН

Прокоп І.С. Готуємось до професії вчителя (Вступ до спеціальності) :
навчальний посібник / І.С. Прокоп. – Чернівці : Чернівецький національний
університет, 2011. – 224 с.
У посібнику представлений навчально-методичний комплекс дисципліни
"Вступ до спеціальності" (напрям підготовки "початкова освіта"): навчальна
програма, матеріали інформаційно-дидактичного забезпечення, завдання для
підсумкового контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів.
Посібник рекомендований для студентів вищих навчальних закладів.
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ЩОЙНО З ДРУКУ

“Буковинські композитори”
Андрія Плішки побачили світ
у розкішному циклі січневих свят

Т

акий подарунок на порозі року вельми дорогий. Навчальний посібник містить якщо не все, то майже все,
що є найголовніше, про того чи іншого автора із творчого цеху
композиторів.
Редактор-укладач видання – заслужений учитель України,
лауреат літературно-мистецької премії імені Сидора Воробкевича, доцент кафедри музики ЧНУ Андрій Плішка, котрий
зібрав і систематизував 55 (!) розповідей про композиторів
Буковини у, так би мовити, віковій послідовності. Імена золоті:
Сидір Воробкевич, Кароль Мікулі, Чіпріян Порумбеску, Євсевій Мандичевський, Денис Руснак, Степан Сабадаш, Василь
Михайлюк, Йосип Ельгісер, Юрій Гіна, Андрій Кушніренко, Левко Дутківський, Микола Мозговий, Володимир Івасюк, Павло

Дворський та інші. Рецензенти: кандидат педнаук, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника, заслужений працівник культури України, доцент Ганна Карась,
завідувач кафедри музикознавства, методист музичного виховання та вокально-хорових дисциплін інституту мистецтв
Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка, доктор мистецтвознавства, професор Олег
Смоляк і старший викладач кафедри методики музичного
виховання Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка, художній керівник та диригент камерного хору "Ясинець" Марія Кузів.
Передмову до видання підготував народний артист України, професор Андрій Кушніренко.
Це вже третя за ліком праця Андрія Плішки. Перша і друга –
відповідно буклет і "Композитори Буковини".
Надалі – "Народні аматорські хорові колективи Буковини"
і "Народні аматорські фольклорні колективи". Про це "Університетському віснику" цими днями розповів А. Плішка.
Василь ДЖУРАН

Вітаємо ювілярів!
Із 70-річчям:
Вовка Степана Миколайовича
Із 60-річчям:
Щербана Віктора Георгійовича
Із 50-річчям:
Мазяра Олега Євгеновича
А також чарівних жінок:
Гураленко Людмилу Станіславівну
Гушул Олену Георгіївну
Коновалову Надію Іллівну
Раренко Ольгу Іларіївну
Репчук Ольгу Андріївну
Романчук Савету Миколаївну
Сопронюк Софію Василівну
Струннікову Дарію Іванівну
Хімко Лікерію Григорівну
Шатіну Людмилу Миколаївну
Зичимо вам добра, міцного здоров’я, світлої
долі, довголіття, творчої наснаги,
успіхів у житті, добробуту, щедрих здобутків
на славу нашої alma mater!
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