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ПІДСУМКИ
Юрій ЛОПАТИНСЬКИЙ,
проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

Про стан і завдання міжнародної
діяльності університету
Міжнародна діяльність у ос
вітній, науковій, культурній, спор
тивній сфері була й залишається
важливою компонентою функці
онування сучасного університе
ту. Організаційна структура реалізації міжнародних зв’язків
охоплює факультети та кафедри, окремих учених. Водночас
активізується діяльність спеціалізованих центрів ЧНУ, зрос
тає їхня роль у розвитку взаємин із зарубіжними партнера
ми. Лише за останній рік створено 4 нові центри.
Сфери міжнародної діяльності охоплюють членство в
міждержавних освітньо-наукових організаціях, де ЧНУ гід
но представлений, адже є індивідуальним повним членом
Європейської асоціації університетів (European University
Association) та приєднався до Великої хартії університетів
(Magna Charta Universitatum). Ці складові міжнародної ін
теграції вже сприяли зміцненню позицій нашого закладу у
світовому освітньо-науковому просторі.
Сприяє активізації міжнародної діяльності університету
й укладання дво- та багатосторонніх угод із зарубіжними
партнерами. За останній рік ми підписали 19 таких дого
ворів. Серед них можна відзначити нові напрями освітньонаукових інтересів ЧНУ. Це, наприклад, подальші домов
леності й підписання угод у Туреччині, що в перспективі
дозволить відновити в нашому університеті сходознав
ство. Активізувався балтійський напрямок. Посольство
Литви ініціює створення у ЧНУ Центру балтійських студій.
Приріст загальної кількості угод дали також Німеччина,
Росія та інші країни.
Новий рівень міжнародної інтеграції – багатосторонні
угоди. Так, ЧНУ є членом Консорціуму українських універ
ситетів і Варшавського університету; нещодавно підписа

на угода про створення Консорціуму університетів Респу
бліки Молдова, Румунії та України. На черзі – створення
Консорціуму буковинських університетів.
Водночас наші науковці не обмежуються рамками
угод. Вони співпрацюють ще із 28 інституціями з 12 країн
без формальних договорів.
Одна з форм співпраці – спільні наукові проекти та по
дані заявки на отримання грантів. Сьогодні ми виграємо

здебільшого дрібні гранти: 10 наукових і 10 культурноосвітніх за 2010 рік. На жаль, поки що відхилені три наші
великі проекти транскордонного співробітництва, але вони
перебувають у резервному списку. Натомість подані заявки
на фінансування 10 потужних проектів у рамках програми
модернізації вищої освіти у країнах-партнерах Європей
ського Союзу "TEMPUS". Зокрема, з менеджменту освіти,
розвитку магістратури та аспірантури, журналістики тощо.
Проявили себе на рівні отримання грантів нещодавно
створені Центр німецькомовних студій "GEDANKENDACH"
і Центр порівняльної румунської філології імені Григорія
Бостана, а також відділ міжнародних зв’язків.

Результати наукових досліджень знаходять відобра
ження у публікаціях за кордоном, проведенні та участі в
міжнародних конференціях та ін.
Формою інтернаціоналізації сучасного освітнього про
стору є мобільність викладачів, науковців, студентів уні
верситету, рівень якої суттєво зріс за останні роки. У 2010
році 460 викладачів, науковців, студентів офіційно виїзди
ли за кордон у 23 країни світу у відрядження, на міжнарод
ні конференції, стажування, навчання тощо. Зустрічний
потік – кількісно значно скромніший, хоча до нас приїз
дять студенти зі США, Канади, Німеччини, Польщі, Чехії,
Румунії. Науково-освітній інтерес до нашого університету
суттєво зростає, зокрема, у сфері славістики, насампе
ред україністики.
Умови мобільності істотно покращуються. Так, якщо
раніше законодавчо регламентований термін обмежував
відрядження за кордон на навчання до 6 місяців, аспіран
тів і докторантів – до 2 місяців, то нині він збільшений до
1 року.
Звісно, академічні обміни вимагають залучення додат
кових коштів. Суттєво допомогти у розв’язанні цієї пробле
ми покликані проекти за програмою "Erasmus Mundus", по
дані спільно з університетами Фінляндії, Литви, Румунії та ін.
Важливою є й порівняно нова компонента міжнародної
діяльності університету – проходження практики студен
тами за кордоном. Домовленості із зарубіжними партне
рами (насамперед із Німеччиною) дозволяють проходити
як навчальні, так і виробничі міжнародні практики (термі
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ном 3 – 6 міс.), що підвищить рівень знань, умінь і нави
чок студентів, їхню майбутню конкурентоспроможність на
ринку праці і водночас зробить привабливими для абітурі
єнтів відповідні спеціальності.
Важливе місце відводиться посиленню підготовки ма
гістрів, майбутніх науковців. І хоча такі програми ще не
стали масовими, вже є напрацювання щодо виконання
магістрантами й аспірантами частини науково-дослідних
робіт в університетах Польщі, Румунії, Німеччини, Австрії.
Звісно, всі академічні обміни вимагають від учасників на
лежного рівня знань іноземних мов.
Ще однією складовою міжнародної діяльності є навчан
ня іноземних студентів у нашому університеті. Більшість тут
становлять громадяни Молдови, Росії та інших країн СНД,
проте коло потенційних абітурієнтів розширюється за ра
хунок країн далекого зарубіжжя. Звертаються як окремі
громадяни Близького Сходу та Південної Азії, Північної та
Центральної Африки, так і посольства деяких країн. Стри
муючими факторами є низький рівень забезпеченості
гуртожитками (що визначально для студентів із далеко
го зарубіжжя), а також проведення навчального процесу
українською. Подолати останнє обмеження можна шля
хом відновлення підготовчих курсів для іноземних студен
тів із посиленим вивченням української мови.
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Водночас виникає необхідність часткового забезпе
чення навчального та дослідницького процесу за окреми
ми предметами чи спеціальностями іноземною мовою. Це
дозволить не тільки збільшити кількість іноземних студен
тів, а й покращити володіння мовами наших викладачів і
студентів та підвищити рівень позиціонування університе
ту в міжнародних і вітчизняних рейтингах ВНЗ.
Міжнародна компонента в рейтингах теж представле
на. За останні роки, наприклад, у рейтингу ВНЗ "ТОП 200
Україна" оцінка світового визнання ЧНУ суттєво зросла,
що визначає позитивну динаміку змін кількісних та якісних
характеристик університету.
Попереду в нас ще багато завдань, пов’язаних із по
дальшою активізацією міжнародної діяльності ЧНУ. Пер
спективними є:
– нові територіальні горизонти міжнародної співпраці:
Болгарія, Туреччина, країни Балтії, Іспанія, Італія, Чорно
горія;
– нові форми співпраці: спільні видання, часописи, ін
тернаціональні редколегії Наукових вісників ЧНУ тощо;
– збільшення кількості наукових статей учених ЧНУ у ві
домих світових виданнях;
– запровадження окремих навчальних програм інозем
ними мовами.

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

Транскордонні зв’язки розширюються
Початок 2011 року виявився вельми багатим на міжна
родні контакти, до налагодження яких долучилися викла
дачі й студенти хімічного факультету. У лютому професор
кафедри фізичної хімії та екології хімічних виробництв
Я. Тевтуль і доцент цієї ж кафедри І. Вінклер відвідали Між
народний незалежний університет Молдови (ULIM) на за
прошення факультету медицини. Його декан професор
В. Соколов ознайомив нас із системою навчання, дисци
плінами, особливостями впровадження Болонської сис
теми в цьому ВНЗ.
На увагу заслуговує досвід створення електронної бі
бліотеки навчальних матеріалів. Тамтешні викладачі пови
нні підготувати електронні тексти лекцій, методичних ма

теріалів для всіх видів навчання і контролю знань студентів
до 1 вересня. У цьому закладі є великий комп’ютерний
зал на 74 робочі місця, де студенти можуть працювати із
отриманим комплектом навчальних матеріалів.
Для студентів кафедри прикладної медицини і екології
Я. Тевтуль та І. Вінклер прочитали два цикли лекцій, що
охоплюють питання фізико-хімічних основ екологічно без
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печних технологічних процесів, використання електро
нних приладів для контролю параметрів технологічних
процесів, попередження забруднення навколишнього се
редовища пакувальними матеріалами, виготовлення й ви
користання біогазу, можливостей малої і великої сонячної
енергетики, застосування некондиційних матеріалів і від
ходів сільського господарства для виробництва енергії.
З цікавістю були сприйняті лекція і демонстраційний мате
ріал про історію та сьогодення Чернівецького університе
ту. Візит до ULIM завершився підписанням угоди про
співпрацю між факультетом медицини названого навчаль
ного закладу і хімічним факультетом ЧНУ.
Під час перебування в Кишиневі ми відвідали Інститут
прикладної фізики АН Молдови і мали змістовну бесіду з
членом-кореспондентом АН Молдови доктором хімічних
наук, професором О. Дикусаром, з яким кафедра фізич
ної хімії та екології хімічних виробництв підтримує трива
лі плідні зв’язки. Продуктивними були й відвідини Киши
нівського державного університету. Варто зазначити, що
саме тут починала здобувати вищу освіту колишній завіду
вач кафедри фізичної хімії ЧДУ професор О. Лопушанська,
а ще один колишній завідувач цієї ж кафедри П. Мигаль –
продовжив свою наукову й викладацьку роботу.
Закріпленню контактів з ULIM посприяла участь групи
студентів хімічного факультету, очолюваної І. Вінклером, у
студентській науковій конференції в м. Кишинів. Доповіді
наших студентів: Н. Трояновської (ІІ курс, керівник доцент
С.Д. Борук), В. Головача (IV курс, керівник професор
Я.Ю. Тевтуль), М. Сав’юк (V курс, керівник професор І. М. Ко
баса) і М. Губана (V курс, керівник доцент І.А. Вінклер) –
сприйняли з інтересом. Зі спілкуванням проблем не вини
кало: звучала як молдавська, так і російська мови. Доповіді
стосувалися використання відходів збагачення вугілля для
створення перспективного палива – водовугільних суспен
зій, утилізації відхідних газів печей для випікання хлібо-бу
лочних виробів, моніторингу якості вод м. Сторожинець, ви
значення вмісту Плюмбуму у водогонах зі свинцевих труб.
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М. Сав’юк нагороджена дипломом І ступеня, інші наші
учасники – дипломами ІІ ступеня. Голова секції екології
В. Соколов відзначив високий рівень їх підготовки, актив
ну участь у дискусіях. Матеріали доповідей наших студен
тів рекомендовано до друку в журналі "Noosfera", який ви
дається університетом ULIM.
Логічним продовженням наукових контактів із закор
донними партнерами стала участь викладачів ЧНУ в за
ходах, присвячених 25-им роковинам Чорнобильської ка
тастрофи. Ініціювали їх Генеральне консульство України в
м. Сучава й голова Буковинського округу Союзу українців
Румунії (СУР). Організаційними питаннями займався кон
сул Генерального консульства України в м. Сучава В. Не
ровний. На зустрічі з Генеральним консулом В. Боєчком
було обговорено стан та перспективи подальшої співпра
ці між навчальними закладами і громадами Чернівецької
області й Сучавського повіту.
Під час круглого столу в Сучавському університеті
"Штефан чел Маре" Я. Тевтуль зробив екскурс в історію
аварії на Чорнобильській АЕС, розповів про забруднення
території України радіонуклідами, наслідки дії радіоак
тивного випромінювання на здоров’я людей. Асистент
кафедри міжнародних відносин ЧНУ М. Павлюк торкнув
ся політичних аспектів аварій на атомних станціях, співп
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раці міжнародної спільноти задля допомоги країнам, у
яких відбулися техногенні катастрофи. Особливість цієї
зустрічі – бесіда людей, стурбованих аваріями на атом
них станціях, спрямована на пошук шляхів подолання
наслідків катастроф. Завдяки нашому перекладачеві, до
центу кафедри румунської та класичної філології Г. Жер
новею зустріч пройшла жваво, цікаво, емоційно, наси
чено. Я був приємно здивований тим, що представник
гуманітарної науки прекрасно володіє науковою термі
нологією в галузях фізики, хімії, екології, краєзнавства,
медицини.
Голова Буковинського округу СУР щиро подякував усім,
а особливо гостям з України, за участь у зустрічі. Адже
такі зібрання надзвичайно важливі для буковинців Руму
нії. Вони сприяють налагодженню особистих контактів і є
основою для подальшої плідної роботи.
Ми відвідали офіс Буковинського округу СУР, ознайо
милися з його діяльністю, роботою різноманітних мис
тецьких колективів, видавничою практикою українців у
Румунії. До Чернівців повернулися сповнені приємних
вражень від цікавого спілкування.
Ярема ТЕВТУЛЬ,
професор кафедри фізичної хімії
та екології хімічних виробництв

ПОДІЇ

Культурна спадщина Буковини потребує охоронця
Чомусь складається так, що біль
шість країн чи міст сприймаються нами
стереотипно, через "штампи": Фран
ція – Ейфелева вежа, Єгипет – пірамі
ди, Китай – Велика Китайська стіна.
Цікаво, з чого для іноземця почина
ється Україна?
Світова громадськість часто має
нагоду добряче посміятися, спосте
рігаючи за нашим суспільно-політич
ним життям. Але хочеться, аби всі по
бачили Україну, яка починається
Софією Київською й закінчується гли
боко в печері Баламутівка. Щодо ос
танньої, напевно, мало хто знає, що
вона розташована в Заставнівському
районі, а на її стінах – малюнки часів
кам’яного віку. А чи бували ви у Воз
несенській церкві, що в Лужанах? Чи
знаєте, що під час її реставрації у
2006 році виявили фреску, фрагмен
ти якої датуються ХV століттям (1453 –
1455 рр.)? А музей старообрядців у
Білій Криниці бачили? Упевнена, що
подорожування рідною областю – не
тільки зручніше й дешевше, а й особ
ливо цікаве та пізнавальне. Лише
коли ми самі пишатимемося своїми
визначними пам’ятками й охороняти
мемо їх, ними зацікавиться світ.
18 квітня у нашому університеті
відбулося засідання круглого столу на
тему "Охорона та збереження куль
турної спадщини Буковини на сучас
ному етапі", присвячене відзначенню
Міжнародного дня пам’яток та визна
чних місць і Дня пам’яток історії та

культури. Чернівецька область має ба
гату культурну спадщину. Ідеться про
736 об’єктів, серед яких 112 – націо
нального значення. Це те, що ми
отримали у спадок від дідів-прадідів.
Найважливіше сьогодні – зуміти збе
регти безцінні скарби.
Те, що проблема захисту й збере
ження культурної спадщини краю є
нагальною, відчуває управління куль
тури ЧОДА. Разом із обласним цен

тром з питань культурної спадщини
та Чернівецьким університетом вони
влаштували круглий стіл з метою при
вернути увагу громадськості, а най
перше – студентів.

Логічно, що місцем проведення
заходу став найпрекрасніший архі
тектурний скарб краю, пам’ятка на
ціонального значення – колишня ре
зиденція буковинських митрополитів.
Адже в цих стінах так і хочеться тво
рити й говорити про щось прекрас
не, вічне. Ректор ЧНУ Степан Мель
ничук розповів, що помічає вплив на
студентів духу старовини. Той вплив
виявляється у повазі й бережливому
ставленні молоді до всього на тери
торії резиденції. Степан Васильович
зауважив, що ця велична споруда ви
магає постійного догляду.
У роботі круглого столу взяли участь
доктори історичних наук Тамара Мару
сик, Василь Ботушанський і Сергій Пи
воваров, а також представники міської
влади. Кращі працівники сфери охоро
ни, збереження, використання і популя
ризації історико-культурної спадщини
Буковини були нагороджені грамотами
управління культури облдержадміні
страції та грошовими преміями.
Хочеться, аби наші внуки самі ко
лись змогли побачити визначні пам’я
тки краю, а не дізнавалися про них із
підручників. Для цього необхідно ви
ховувати в собі бережливе ставлення
до всього прекрасного. Дотримуймо
ся ж заповіту "батька" нашої alma
mater Йозефа Главки: "Будьте чесни
ми і великодушними, творцями, а не
руйнівниками"!
Ірина БІЧЕР, студентка
філологічного факультету
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ПІДСУМКИ
Марія ІВАНЧУК,
завідувач науково-методичного
центру моніторингу та забезпечення
якості підготовки фахівців

Борис БУНЧУК,
декан
філологічного факультету

Філологічний факультет:
стан і перспективи
З 21 лютого по 18 березня був проведений комплексний моніторинг
стану підготовки фахівців на філологічному факультеті за період з
2006 р. по 2011 р. Він здійснювався не лише за матеріалами паперових носіїв (планів, протоколів, звітів, програм тощо), а й
крізь призму бачення реалізації запланованих деканатом, кафедрами різних заходів, обговорення їх результатів тощо.
Про стан, проблеми й перспективи подальшого розвитку факультету ішлося в розмові завідувача НМЦ моніторингу підготовки фахівців університету професора М.Г. Іванчук та декана філологічного факультету професора Б.І. Бунчука.
М.Г. Іванчук: Відповідно до акредитаційних вимог мо
ніторинг проводився за певними напрямами. Одним із них
є зміни у структурі факультету, в його кадровому складі.
Б.І. Бунчук: Філологічний факультет має свою історію
розвитку та становлення, яка починається з 1940 р., коли
він сформувався як окремий підрозділ. Новий етап активі
зації розвитку філологічного факультету пов’язаний з
утвердженням гуманітарної сфери в період незалежної
України (кінець 90-х рр.). За період, що підлягав моніторин
гу (тобто з квітня 2006 р. до березня 2011 р.), на факультеті
відкрито кафедру журналістики (2007 р.). Тож сьогодні у
структурі факультету функціонують сім кафедр: сучасної
української мови, історії та культури української мови, укра
їнської літератури, зарубіжної літератури та теорії літерату
ри, румунської та класичної філології, слов’янської філоло
гії та порівняльного літературознавства, журналістики.
Лише кафедру румунської та класичної філології очолює
кандидат наук, доцент, 6 інших завідувачів – доктори наук, 5
із них – професори. Відкрито дві спеціалізовані ради: із за
хисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціаль
ностей "Українська мова" та "Германські мови" (голова
професор Н.В. Гуйванюк) та із захисту кандидатських ди
сертацій зі спеціальностей "Українська література" й "Тео
рія літератури" (голова професор Б.І. Бунчук).
М.Г. Іванчук: Помітно зросла чисельність викладаць
кого складу факультету та якісний потенціал викладачів.
Б.І. Бунчук: Усього викладачів – 95, із них штатних –
87; докторів наук, професорів – 14, із них штатних – 12;

кандидатів наук, доцентів – 56, із них штатних – 56; ви
кладачів, асистентів – 25, із них штатних – 19. Захищено
4 докторські дисертації, 25 – кандидатських; 4 наукові ро
боти подано до спецради.
Понад 10 років стажу роботи в університеті мають 53
викладачі факультету (55,7 %). Середній вік викладачів
філологічного факультету – 42 роки.
Незважаючи на те, що за звітний період значно зріс
кадровий потенціал, вважаємо за необхідне активізувати
на окремих кафедрах роботу щодо захистів як кандидат
ських, так і докторських дисертацій.
М.Г. Іванчук: Комісія виявила часткову невідповід
ність щодо ліцензійно-акредитаційних вимог. Це стосу
ється забезпечення викладачами з науковим ступенем,
ученим званням, найвищої категорії (доктор, професор)
при читанні дисциплін природничо-наукового блоку і бло
ку професійної та практичної підготовки (спеціальність
"Румунська мова та література", "Переклад (російськоукраїнський)", "Зарубіжна література та теорія літерату
ри"), читання лекційних курсів викладачами без наукових
ступенів. У окремих випадках відстежуємо на кафедрах
перевищення ліцензійних вимог щодо кількості лекційних
годин (норматив – 250 годин на 1 викладача) та кількості
навчальних дисциплін.
Б.І. Бунчук: Ми запланували здійснити розподіл на
вантаження викладачів на 2011-2012 н. р., враховуючи
ліцензійно-акредитаційні вимоги щодо викладання на
вчальних дисциплін викладачами з науковими ступенями

Характеристика науково-педагогічного складу кафедр
№
п/п

Кафедри

Всього
науковопедагогічних
працівників
(з них штатних)

З науковими ступенями,
вченими званнями
докторів наук, кандидатів наук,
професорів
доцентів
(з них штатних) (з них штатних)

1

Історії та культури української мови

18/18

2/2

2

Сучасної української мови

16/15

3

Української літератури

22/18

4

Слов’янської філології та порівняльного
літературознавства

5

Асистентів
(з них
штатних)

16/16

-/-

4/3

11/11

1/1

4/3

15/14

3/1

7/5

1/1

3/3

3/1

Зарубіжної літератури та теорії літератури

12/12

2/2

4/4

6/6

6

Румунської та класичної філології

12/12

0/0

5/5

7/7

7

Журналістики

8/7

1/1

3/3

4/3

95/87

14/12

57/56

24/19
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на всіх спеціальностях. Проведемо певне переплануван
ня навантаження професорів та доцентів з метою забез
печення викладання ними курсів на всіх ОКР відповідних
спеціальностей. На квітневих (2011 р.) засіданнях кафедр,
Ради факультету розглянемо питання щодо об’єднання
малогодинних або споріднених курсів дисциплін. І, знову
ж таки, будемо жорстко контролювати виконання плану
підготовки кандидатів та докторів наук.
Можливо, доведеться переглянути співвідношення
лекційних і семінарсько-практичних годин, адже саме
цього бажають студенти.
М.Г. Іванчук: Щодо ситуації з підвищенням майстер
ності викладачів факультету: як Ви вирішуєте цю проблему?
Б.І. Бунчук: Підвищувати професійну майстерність
допомагають відкриті заняття, взаємовідвідування, ви
вчення досвіду тощо. На всіх кафедрах затверджений в
усталеному порядку план підвищення кваліфікації.
М.Г. Іванчук: Проте відстежуємо, що він або не зав
жди виконується, або ж виконується дещо формально.
Б.І. Бунчук: І кафедрам, і деканатові треба забезпечи
ти неухильне виконання графіків підвищення кваліфікації
викладачів, у тому числі й пенсійного віку, у провідних ви
щих навчальних закладах ІV рівня акредитації чи науководослідних установах за профілем.
М.Г. Іванчук: За період, що аналізується, за ОКР "Спе
ціаліст" та "Магістр" акредитовано спеціальності "Журна
лістика", "Філологія (зарубіжна література та теорія літе
ратури)", "Переклад (російсько-український)"; ліцензовано
напрям підготовки "Видавнича справа та редагування".
Відстежуємо також зростання контингенту студентів
денної форми навчання і спадання – заочної.
Б.І. Бунчук: Підготовка фахівців на факультеті здій
снюється за 2 напрямами: 6.020303 – "Філологія" і
6.030301 – "Журналістика". За ОКР "Спеціаліст" і "Ма
гістр" – за 5 спеціальностями: 7-8.030507 – "Філологія
(переклад російсько-український)", 7-8.030201 – "Журна
лістика", 7-8.030508 – "Філологія (зарубіжна література та
теорія літератури)", 7-8.030501 – "Філологія (українська
мова та література)", 7-8.030502 – "Філологія (румунська
мова та література)".
Якщо розглядати в розрізі ОКР відповідність прийому
ліцензійним обсягам на 2010-2011 н. р., то перевищень не
спостерігаємо. Усі державні місця заповнені, а заповнення
ліцензійних місць денної форми навчання становить 65 %.
На факультеті проводиться відповідна профорієнта
ційна робота:
– з учнями шкіл, з якими укладено угоди про співробіт
ництво;

– з учнями Буковинської малої академії наук;
– викладачі факультету щорічно беруть участь у прове
денні всіх обласних конкурсів із гуманітарних дисциплін та
в обласних олімпіадах;
– систематично проводяться дні відкритих дверей на
факультеті, виготовляються та пропагуються буклети, пода
ються відповідні матеріали в регіональні газети й журнали.
Випускники 2006 – 2010 рр., які навчалися за держав
ним замовленням, дістали розподіл в установи й заклади
державного підпорядкування.
Поповнюється викладацький склад кафедр і моло
дими науковцями, учнями-випускниками факультету (за
звітний період працівниками факультету стали 12 його ви
пускників, що складає близько 13 %).
М.Г. Іванчук: Щодо якості підготовки фахівців, то вона
була проаналізована комісією за такими аспектами:
– результати сесій за останні три роки;
– результати першого семестру 2010-2011 н. р. за цик
лами навчального плану в розрізі спеціальностей.
Загалом успішність і якість знань на всіх спеціальнос
тях відповідає акредитаційним вимогам.
Б.І. Бунчук: Здійснено контрольний замір знань сту
дентів із 3 навчальних дисциплін, які виносилися на зимову
сесію і з яких був проведений ректорський зріз: "Журна
лістський фах" (309 група), "Історія зарубіжної журна
лістики" (408 група), "Історія української літератури" (404
група) – та проаналізовано в порівняльному аспекті "екза
мен – ректорський контроль" або "самоконтроль – зріз ко
місії". Зазначаємо, що розбіжність успішності та якості –
незначна. А це говорить про належний рівень засвоєних
знань.
Зріз поточного засвоєння навчального матеріалу з на
вчальної дисципліни "Сучасна російська мова" (108 гру
па) також показав добрий рівень засвоєння навчального
матеріалу, що можна вважати позитивним показником
і самостійної роботи студентів, і методичного рівня викла
дання.
М.Г. Іванчук: Показником якісної підготовки є і прак
тична підготовка. Навчальними планами напрямів підго
товки та спеціальностей, за якими ведеться підготовка
фахівців на філологічному факультеті, передбачено 6 різно
видів навчальних і виробничих практик. Керівництво прак
тикою покладено на досвідчених викладачів кафедри.
Комісією встановлено, що на всіх випускових кафедрах
розроблені наскрізні програми практичної підготовки сту
дентів відповідних спеціальностей, представлені мето
дичні рекомендації до проведення практик (хоча окремі з
них потребують оновлення), щоденники, звіти тощо.

Динаміка контингенту студентів
№
п/п

Спеціальність

2008/2009 н. р.
Денна ф.н. Заочна ф.н.

2009/2010 н. р.
Денна ф.н.

2010/2011 н. р.

Заочна ф.н. Денна ф.н. Заочна ф.н.

1

Філологія (українська мова
та література)

396

307

435

315

464

232

2

Філологія (переклад
російсько-український)

73

39

73

-

71

-

3

Зарубіжна література
та теорія літератури

70

-

73

-

76

9

4

Філологія (румунська мова
та література)

63

41

58

28

45

24

5

Філологія (українська мова
для шкіл з румунською
мовою навчання)

60

43

63

24

60

28

6

Журналістика

107

-

119

48

127

60

769

430

821

415

843

353
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Б.І. Бунчук: На факультеті проводиться діалектологіч
на та фольклорна практики. Для покращення їх ефектив
ності необхідний організований колективний виїзд сту
дентів та керівників практик за межі навчального закладу.
Це потребує відповідного фінансування.
М.Г. Іванчук: Організація навчального процесу на фа
культеті здійснюється відповідно до вимог чинних норма
тивних документів МОН та університету з упровадження
кредитно-трансферної системи навчання.
Комісією виявлений відповідний рівень плануючої, об
лікової та контролюючої документації, що дає право кон
статувати напрацювання певної системи в організації та
управлінні навчально-виховним процесом. Ідеться про
наявність перспективного плану розвитку факультету,
плани роботи Вченої та методичної рад, протоколи, які
підтверджують розгляд актуальних питань якості освіти,
звіти викладачів про роботу.
У ході аналізу представлених факультетом, кафедра
ми матеріалів навчально-методичного забезпечення спе
ціальності та навчальних дисциплін виявлена наявність
складових НМК. Проте необхідне доопрацювання розроб
ки навчальних програм, пакетів тестових завдань, мето
дичних рекомендацій до самостійної роботи для студентів
заочної форми навчання.
Аналіз забезпеченості студентів підручниками й на
вчальними посібниками, що є на кафедрах, у бібліотеці,
відповідно до зазначених ліцензійно-акредитаційних нор
мативів потребує покращення з окремих навчальних дис
циплін. Необхідне видання навчальних і навчально-мето
дичних підручників, посібників нового зразка з грифом
МОНУ.
Ваша оцінка науково-дослідної роботи на факультеті?
Б.І. Бунчук: Наукова робота факультету виконується
за кафедральними, держбюджетними та грантовими про
грамами. Студенти-філологи спільно з викладачами ка
федр активно беруть участь у всеукраїнських і міжнарод
них студентських наукових конференціях. На кафедрах
діють наукові семінари під керівництвом професорів, де
обговорюються результати виконання наукових тем, роз
глядаються матеріали кандидатських та докторських ди
сертацій, питання підготовки студентської молоді до учас
ті в студентських наукових конференціях, стан виконання
магістерських робіт.
Організовуються круглі столи, конференції, науковотворчі конкурси, олімпіади. Плануємо значно активізувати
видання підручників та посібників із грифом МОНУ.
М.Г. Іванчук: Як здійснюється робота в міжнародному
напрямку на факультеті?
Б.І. Бунчук: Філологічний факультет має наукові зв’яз
ки з численними державними та закордонними вищими на
вчальними закладами, інститутами, науковими установами.
Студенти щороку відвідують країни зарубіжжя за спе
ціальними програмами обміну. Вони перебувають у літніх
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школах, де проходять мовно-навчальну практику в про
відних університетах. Зацікавлення філологічним факуль
тетом ЧНУ виявляють студенти ВНЗ наших польських та
чеських партнерів (крім літніх шкіл, вони навчаються у нас
посеместрово).
На факультеті в рамках виконання робочих програм із
зарубіжними вищими навчальними закладами постійно
відбуваються відкриті лекції провідних науковців.
За останні роки на факультеті виконано низку проектів.
Для прикладу, доцент Я.П. Редьква у 2006 – 2008 рр. вико
нував наукову роботу, отримавши грант Євросоюзу INTAS
YS Fellowship у сфері гуманітарних наук (єдиний на колиш
ній пострадянський простір).
М.Г. Іванчук: При досить плідному науковому доробку
вважаємо за доцільне розширити сферу міжнародної ді
яльності щодо участі в розробках міжнародних грантових
програм, видання спільних підручників та посібників.
Результати моніторингу студентської думки на філоло
гічному факультеті виявили необхідність:
– покращення матеріально-технічного оснащення гур
тожитку;
– клопотання керівництва факультету про підключення
гуртожитку до Інтернет-мережі;
– поповнювати новішою оргтехнікою комп’ютерний
клас факультету;
– активніше використовувати технічні засоби навчання
на лекційних та практичних заняттях;
– постійно поновлювати навчально-методичне забез
печення кафедр, факультету навчальною літературою,
методичними розробками.
Щодо виховної роботи, то аналіз планів роботи інсти
туту кураторства показав наявність різних напрямів орга
нізаційно-виховної роботи зі студентською молоддю на
факультеті.
Б.І. Бунчук: На факультеті існує власна система ви
ховної роботи. Філфак неодноразово перемагав у конкур
сах художньої самодіяльності, конкурсі колядок "Різдвяні
зустрічі", конкурсі виконавців естрадних та народних пі
сень імені Назарія Яремчука, в обласному конкурсі "Чисті
роси" тощо.
М.Г.Іванчук: Ознайомлення із системою менеджмен
ту освітньої, наукової та виховної діяльності деканату фі
лологічного факультету за звітний період дозволяє зроби
ти такі висновки:
1. Робота має цілеспрямований, змістовний та плановий
характер. У своїй діяльності деканат реалізовує розробле
ні та відповідним чином затверджені Концепцію і Програму
розвитку філологічного факультету на 2010 – 2015 рр.
2. Наголос робиться на переході від кількісних показ
ників діяльності колективу факультету до якісних, що за
свідчує вищий рівень організації управлінського процесу.
3. Деканатом факультету наполегливо впроваджуєть
ся системний підхід до всіх сфер управління.

Макар Ю.І., Докаш О.Ю., Лаврук Т.П. Політологія : навч. посібник. / Ю.І. Макар,
О.Ю. Докаш, Т.П. Лаврук – Чернівці: Чернівецький національний університет,
2010. – 596 с.

У навчальному посібнику аналізуються основні проблеми політичної теорії та практики
політичного життя. Автори намагалися сконцентрувати увагу на найбільш актуальних для
України проблемах: формування нової політичної системи, правової соціальної держави,
громадянського суспільства та демократичного розвитку тощо.
Дане видання пропонує студентам допомогу в освоєнні курсу "Політологія" за допомогою
навчального матеріалу, структурно-логічних схем та таблиць, контрольних запитань та
завдань, ключових термінів, рекомендованого переліку літератури до кожного розділу, а також
методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів, варіантів тестових
завдань, тем індивідуальних науково-дослідних робіт та політологічного словника.
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Конкурс студентських Знавці української мови
зібралися у ЧНУ
наукових робіт
Упродовж двох днів студенти різних ВНЗ України зма
із політичних наук
галися у Чернівцях на щорічній Всеукраїнській олімпіаді з
29-30 березня на базі факультету історії, політології та
міжнародних відносин ЧНУ відбулася підсумкова науковопрактична конференція, яка завершила ІІ тур Всеукраїн
ського конкурсу студентських наукових робіт із політичних
наук серед вищих навчальних закладів. Її організувала ка
федра політології та державного управління.
На розгляд конкурсної комісії надійшла 101 робота із 51
ВНЗ України. У конференції взяли участь 24 студенти із 18
навчальних закладів України – автори найкращих заявле
них доробків. Упродовж двох днів вони презентували та за
хищали свої дослідження, дискутували з питань, поруше
них у доповідях, обмінювалися враженнями, налагоджували
як наукові, так і дружні контакти одні з одними.
Кваліфікована конкурсна комісія під головуванням про
ректора ЧНУ з наукової роботи професора О.Г. Ушенка піс
ля тривалого й непростого (адже складно вибрати найякіс
нішу серед якісних робіт) обговорення розподілила призові
місця. Кожен із учасників став дипломантом. Дипломами І
ступеня були нагороджені 6 осіб, ІІ – 11, ІІІ – 7. Цьогоріч І
місце вибороли такі студенти: Дмитро Салобай (Східно
український національний університет імені Володимира
Даля), Наталія Балюк (Інститут міжнародних відносин Київ
ського національного університету імені Тараса Шевченка),
Андрій Самброс (Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна), Елеонора Сайгафарова (Рівненський дер
жавний гуманітарний університет), Наталія Коваль (Ужго
родський національний університет) і Ксенія Мілецька (Чер
нівецький національний університет імені Юрія Федьковича).
Нагороджуючи найгідніших, заступник голови оргкоміте
ту конференції, завідувач кафедри політології та державного
управління А.М. Круглашов наголосив, що нинішнього року
рівень представлених на конкурсі робіт був чи не найвищим
за всі три роки його проведення. Анатолій Миколайович ви
словив сподівання, що участь у цьому змаганні стане, мож
ливо, невеличкою, але важливою сходинкою в науковій
кар’єрі молодих дослідників. Адже, окрім морального задо
волення, вона надає можливість пріоритетного вступу до
аспірантури в державні ВНЗ України.
Ігор ГАВРАДА,
доцент кафедри політології та державного управління
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української мови. Цьогоріч таких охочих було понад сотню.
Олімпіада відбувалася у два тури – письмовий та
усний. Учасників поділили на чотири секції: гуманітарну,
економічну, природничих наук і юридичну. Роботи кон
курсантів перевіряли викладачі українських вищих на
вчальних закладів.
Учасникам ІІ етапу Всеукраїнської студентської олім
піади знадобилися грамотність, добре знання літератур
ної мови та багатий словниковий запас. До цього змаган
ня більшість студентів готувалися довго, адже кожен хо
тів показати якнайкращий результат. Зрештою,
вимогливе журі на чолі з професором кафедри історії та
культури української мови ЧНУ Мар’яном Степановичем
Скабом винесло свій вердикт.
У секції гуманітарних наук І місце посів студент Рівнен
ського державного гуманітарного університету Павло Ре
грут, ІІ – Марія Іваночко з Івано-Франківського національ
ного технічного університету нафти і газу, а ІІІ – Катерина
Семченко з Миколаївського національного університету
ім. В. Сухомлинського. Безумовним лідером у секції еко
номічних наук стала студентка Волинського національного
університету ім. Лесі Українки Мар’яна Кучерук. ІІ й ІІІ місця
посіли Валентина Бура (Національний університет водно
го господарства та природокористування) та Ірина Чопов
ська (Тернопільський національний економічний універси
тет). Мар’яна Болюк з Івано-Франківського національного
медичного університету здобула І місце з української мови
у секції природничих наук. Оксана Шрам (Дніпропетров
ський національний університет залізничного транспорту
ім. акад. В. Лазаряна) та Валерій Ронжин (Одеський націо
нальний морський університет) посіли ІІ та ІІІ місця відпо
відно. У секції юридичних наук місця розподілили так:
І здобула Альона Михальська з Луганського національного
університету імені Т. Шевченка, ІІ – Анна Титко (Національ
на академія внутрішніх справ), а ІІІ дісталося представниці
Львівського державного університету внутрішніх справ
Іванні Брич.
Вітаємо знавців рідної мови!
Лілія ШУТЯК,
лаборантка кафедри журналістики

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

“Дебати віртуальних урядів”
За 20 років незалежності в Україні
змінилося 17 урядів. Так навчають по
літологів. А економісти стверджують,
що 25. І мають рацію. Щоправда, 8 ко
манд із 25-ти – віртуальні.
Упродовж чотирьох днів інтелекту
ального чемпіонату "Дебати віртуаль
них урядів" студенти економічного фа
культету нашого університету та ЧТЕІ
КНТЕУ сформували 8 урядів і пред
ставили стільки ж урядових програм.
Названі провідні ВНЗ області провели
внутрішні чверть- та півфінальні зу

стрічі. У фіналі, який відбувся 20 квіт
ня, позмагалися найсильніші коман
ди цих закладів.
Прем’єр-міністр Ірина Кобеля (ЧНУ)
розпочала свій виступ із промовистого
звертання: "Шановні експерти, гості та
представники тіньового уряду!", чим
налаштувала публіку на реаліті-шоу.
Вона запропонувала українцям приві
тати "Економічну весну". А Прем’єрміністр Олексій Малярчук (ЧТЕІ КНТЕУ)
не проминув нагоди завірити присут
ніх: "Я та мій уряд несемо персональ
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ну відповідальність за кожного" і звер
нув увагу на переваги "Нового курсу".
З усього було видно, що глави уря
дів налаштувалися на серйозну дис
кусію. Таку й провели. Один із органі
заторів чемпіонату Є.В. Ткач нагадав,
що "дебати – це не жорстке протисто
яння, це насамперед обмін думками з
актуальної теми". Так-от, обидві ко
манди поводилися дуже толерантно.
Вони послідовно озвучували свої мір
кування, гідно відповідали на складні
запитання опонентів, відстоювали влас
ні позиції та слухали зауваження від
журі. До речі, оцінювали професій
ність членів уряду представники вла
ди й бізнесу нашого міста на чолі з
головою журі – заступником началь
ника Головного управління економіки
ОДА В.М. Гавришем.
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Окрім запитань від команди-супер
ниці й журі, на прем’єр-міністрів та міні
стрів чекали також відеозапитання. По
ту сторону екрана цікавилися думками
новоспечених політиків ректор ЧНУ
С.В. Мельничук, декан економічного
факультету ЧНУ П.О. Нікіфоров, дирек
тор ЧТЕІ КНТЕУ Т.М. Ореховська, на
чальник управління Національного
банку України в Чернівецькій області
В.І. Ковч, екс-міністр фінансів України
В.М. Пинзеник та ін. До речі, всі урядиучасники дебатів отримали можливість
поспілкуватися з В. Пинзеником під час
зустрічі, яка відбулася 22 квітня у Чер
воній залі нашого університету.
Першим переможцем буковинських
"Дебатів віртуальних урядів" стала ко
манда О. Малярчука. Фіналісти отри
мали призи від спонсорів проекту: гір

НАУКА

Ювілейна конференція економістів
Близько 200 економістів із понад 40 ВНЗ нашої держави взяли участь у Х Все
українській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих
учених, організованій економічним факультетом ЧНУ та Студентським науковим
економічним товариством. Упродовж 14 – 16 квітня науковці зусібіч досліджува
ли актуальну тему – "Реорганізація інституційної архітектури в посткризовий пе
ріод розвитку економіки".
У вітальному листі до учасників, гостей та організаторів важливої наукової
події перший заступник Міністра освіти, науки, молоді та спорту України Є.М. Сулі
ма висловив певність, що "діалог між представниками органів державної влади,
вітчизняними вченими-економістами та молодими науковцями, які стали учас

ськолижного комплексу "Мигово", цен
тру розваг "Панорама – Чернівці" тощо.
Усі 8 урядів надали свої пропозиції до
програми соціально-економічного роз
витку України Головному управлінню
економіки Чернівецької ОДА.
"Ми вважаємо, що найсильнішою
та найінтелектуальнішою студент
ською групою будуть виступати саме
студенти-дебатори, – зазначив пред
ставник оргкомітету конкурсу, заступ
ник декана з навчально-організацій
ної роботи економічного факультету
ЧНУ Р.І. Грешко. – Вони, окрім того,
що мають звичні предмети, вчаться у
реальних умовах відстоювати свою
думку". Тим радісніше, що "Дебати
віртуальних урядів" планують зробити
традиційними.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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КОРОТКО

У нас діятиме
криміналістична
лабораторія
На базі юридичного факультету
ЧНУ створено криміналістичну ла
бораторію. На її відкритті всім при
сутнім продемонстрували сучасне
обладнання для фіксації та дослі
дження відбитків пальців і долонь,
мікроскопи, відеопроектори, валізи
експерта-криміналіста тощо.
За словами декана факультету
Петра Пацурківського, раніше сту
денти-криміналісти здобували прак
тичні навики в лабораторіях право
охоронних органів, а там для цього
не завжди є вдосталь часу. Тому було
вирішено створити власну базу для
практичних занять. З тими, що ма
ють правоохоронці, її порівнювати
не варто, але штатні криміналістич
ні ситуації на новому устаткуванні
студенти зможуть відпрацювати.

День відкритих дверей
у "GEDANKENDACH"

никами конференції, – це шлях до пошуку ефективних рішень, здатних забез
печити побудову української економіки зростання та вдосконалити професійну
підготовку фахівців-економістів".
"Конференція давно вже стала доброю традицією, – зауважує декан економіч
ного факультету П.О. Нікіфоров. – Цей захід підкреслює, що наш факультет завжди
був зацікавлений у науково-дослідній роботі студентів, у підготовці молодих на
уковців через аспірантуру, у випуску висококваліфікованих кадрів із творчим мис
ленням. Сучасний світ вимагає від студента не просто набуття професійних знань
у тій чи іншій галузі економіки, а й здатності швидко пристосовуватися до умов мін
ливого середовища. Заняття наукою, без сумніву, сприяє процесові адаптації".
Ювілейна конференція відбулася у рамках святкування 40-річчя економічно
го факультету ЧНУ та 100-річчя з часу роботи Й.А. Шумпетера в нашому універси
теті. Попереду – низка цікавих заходів, приурочених до цих дат.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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Незабаром центр "GEDANKEN
DACH" ЧНУ святкуватиме свою пер
шу річницю. З цієї нагоди було вла
штовано день відкритих дверей.
Cтуденти й викладачі ЧНУ, які за
вітали до центру 19 квітня, мали
можливість, поміж іншим, дізнати
ся, як смакує справжній баварський
брецель. Також відбувся показ ба
варської кінокомедії "Хто швидше
помре, той довше буде мертвим".
Відтепер у "GEDANKENDACH" дія
тиме німецька книгозбірня, до скла
ду якої увійшли численні твори сві
тової класики.
Лілія ШУТЯК, лаборантка
кафедри журналістики
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ЮВІЛЯРИ

Керівник з душею історика
22 квітня відзначила свій ювілей член експертної ради ВАК України, член Координаційної ради з питань молодіжної політики Чернівецької міської ради, відмінник освіти України, член ІКОМОСУ, лауреат обласної премії імені Юрія Федьковича, проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного
процесу доктор історичних наук, професор і просто красива мудра жінка Тамара
Володимирівна Марусик.
– Озирнувшись назад, можна
сказати, що Вами зроблено вже
чимало. Ваша робота – це насамперед адміністративно-керівна діяльність на посаді проректора університету. Щодня – безліч питань,
зустрічей, нарад. Проте існують також інші, не менш важливі справи.
– Посада проректора зобов’язує
вирішувати важливі питання щодо
організації навчального та виховного
процесу в університеті. Щодня спіл
куюся з великою кількістю людей. Це
і керівний склад університету, і допо
міжні структури, і викладачі, й студен
ти. З усіма намагаюся знайти спільну
мову й за будь-яких обставин допо
могти. Приємно, коли людина вихо
дить із кабінету усміхнена.
Як професор кафедри міжнарод
них відносин викладаю курс "Кон
фліктологія і теорія переговорів", за
ймаюся науковою роботою. Під моїм
керівництвом захищено 7 кандидат
ських дисертацій. Була також науко
вим консультантом 3-ох докторських.
Нині керую 5-ма аспірантами і здо
бувачами. Звісно, хотілося б більше
уваги приділяти науці, проте адміні
стративна робота відбирає чимало
сил, енергії та часу.
– Відомо, що із призначенням
Вас на посаду проректора значно
активізувався навчально-виховний
процес у ЧНУ. Створено відділ з

навчально-виховної роботи та гуманітарної освіти, діяльність якого

спрямована на гуманітаризацію
освіти в нашому університеті, виховання у молоді національної свідомості та патріотизму.
– Звісно, гуманітаризація освіти
відіграє чималу роль у вихованні гро
мадянина, адже сьогоднішні студенти –
це завтрашнє майбутнє України, в їх
руках – доля держави. Прикро, коли
наші випускники не знаходять себе
вдома, нерідко саме найкращі їдуть
працювати за кордон. На жаль, це за
гальнодержавна проблема. Будемо
сподіватися, що владні структури на
решті усвідомлять: інтелектуальний
відтік нації є серйозною загрозою для
майбутнього України.
Звісно, з відкриттям відділу, який
існує майже 7 років, активізувався
процес гуманітаризації освіти. Чи не
всі заходи, що відбуваються у нашому
університеті й на кожному факульте
ті зокрема, спрямовані на зміцнення
громадянської позиції студентства.
Серед них варто виділити День виши
ванки, який із факультетського свята
національно-патріотичного спрямува
ння переріс у загальноміське. Йдеться
також про різноманітні конкурси та
фестивалі. А започаткована на День
конституції, 28 червня, Урочиста ака
демія вручення дипломів магістрам
стала традиційним святом для усієї
університетської родини. Незабаром
вона вже всьоме буде проводитися
у ЧНУ. Цьогоріч планували змі
нити формат свята, але коли
магістри дізналися про наш
намір, то звернулися з про
ханням проводити його так, як
зазвичай.
– Тамаро Володимирівно,
Ви авторка понад півтори
сотні друкованих праць, у
тому числі й кількох посібників і монографій. Минулого
року вийшла у світ монографія у співавторстві з Оленою
Ковальчук "Голодомор 19321933 рр. в УСРР і українська
діаспора північної Америки".
Над чим працюєте зараз?
– Коло наукових інтересів
тісно переплітається з потребою гро
мадської роботи, яка значною мірою

віддзеркалює наукові вподобання.
Як професор кафедри міжнародних
зв’язків працюю в царині конфлікто
логії у сфері міжнародних відносин.
Разом з тим не полишаю історичні ас
пекти, адже в душі я – історик. Отже,
працюю над дослідженням історії
України. Керую науковою темою "Ін
телектуальний потенціал Буковини
в контексті становлення та розвитку
української культури". Зокрема, до
сліджую біографії професорів нашого
університету від заснування до сього
дення.
– Ви виступили одним із ініціаторів номінування ансамблю колиш
ньої Резиденції до списку пам’я
ток архітектури ЮНЕСКО. Готуючи
номінаційне досьє для експертів
ЮНЕСКО, мабуть, довелося зіштовхнутися з багатьма проблемами.
– За три роки було надзвичайно
багато проблем, погоджень у різно
манітних інстанціях, зокрема в Мі
ністерстві культури і туризму, УНК
ІКОМОСУ. Мені здається, що якби
сьогодні запропонували очолити гру
пу з підготовки номінаційного досьє,
добре подумала б, перш ніж погоди
тися. Саме це є яскравим свідченням
великої кількості проблем, які вини
кали під час підготовки. Тим більше,
що згідно з "Настановами Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО" досьє затвер
джує уповноважений представник
держави, у нашому випадку – Міністр
закордонних справ України. Маємо
результат копіткої роботи: 5 травня
на сайті Центру Всесвітньої спадщи
ни ЮНЕСКО з’явилося повідомлення
про включення до порядку денного
35-ої сесії питання щодо номінування
об’єктів із 40 країн, у тому числі й Ре
зиденції буковинських митрополитів.
– За всю 135-річну історію Чернівецького університету Ви перша
жінка-проректор. Як працюється серед сильної половини ректорату?
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– Щодня і в усьому я відчуваю під
тримку, розуміння колег. Вони завжди
підставляють мені, як жінці, своє
сильне плече. Іноді навіть буквально.
Пригадую, 2004 року, коли ми з про
ректором О.Г. Ушенком ішли коридо
рами Міністерства для затвердження
моєї кандидатури на посаду, я спіт
кнулася, але сильна рука Олександра
Григоровича підтримала мене. Цю
підтримку я відчуваю і понині не лише
від нього, а й від усіх інших колег-про
ректорів; тим більше, що проректор
ський корпус поповнився ще однією
жінкою – проректором з економічних
питань С.Г. Марут. Ми часто допома
гаємо та виручаємо одне одного.
– Ви встигаєте і керувати, і викладати, і наукою займатися. Але
ж це все відбирає багато часу,
сил, енергії. Звідкіля черпаєте натхнення, наснагу для душі?
– Моєю відрадою, підтримкою і ві
чним оберегом є близькі, рідні люди,
які мене оточують. Мати, Ніна Оста
півна, повсякчас підтримувала мене,
іноді беручи на себе левову частку
домашніх справ. Світлана Володими
рівна Герегова є не тільки сестрою,
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а й вірною подругою у всіх моїх почи
наннях. Як би важко мені не було, вона
підтримає, порадить, звеселить. Лю
бов і турбота мені людей додає сил та
натхнення. А ще маю внучку Настуню.
Вона моє сонечко, і, як стверджують
друзі, моя копія. Уже сьогодні бачу, що
в її характері виявляються мої риси.
– Будучи членом Координаційної ради з питань молодіжної політики Чернівецької міської ради,
Ви активно співпрацюєте з міською
радою. Яка робота проводиться в
нашому університеті із соціально
незахищеними категоріями студентства?
– У нас традиційними є акції мило
сердя "Добром примножимо добро",
акції до Великодніх свят. У студмістечку
діє Студентська соціальна служба, де
надаються безкоштовні консультації
психологів, юристів тощо. Намагаємо
ся зробити все можливе для того,
щоби студенти пільгових категорій по
чували себе комфортно, а студентисироти усвідомили, що університет –
це їх родина.
– Зрозуміло, що вільного від
роботи часу майже не залишаєть-

ся, проте, мабуть, маєте якісь захоплення? Розкажіть, будь ласка,
як проводите хвилини дозвілля.
– Відпочинок на природі додає ба
гато позитивних емоцій, енергії. Ми
нулого року разом із сім’єю посади
ли яблунево-грушевий сад. Цьогоріч
також висаджували молоді деревця.
Захоплююся городництвом, люблю
поратися на грядці, доглядаю за кві
тами. А потім усією родиною радіємо
вирощеному врожаєві.
– Яке ваше кредо в житті?
– Є три речі, заради яких варто
жити. Це щастя та успіх близьких,
творення історії своєї країни та допо
мога людям.
– Що Ви побажаєте нашим читачам?
– Кажуть, що існує три молодості:
тіла, душі та серця. Тож нехай у кожної
людини вони співпадатимуть.
– Дякую за розмову. Успіхів Вам
і натхнення у подальшій адміністративній, науковій та педагогічній діяльності.
Розмову вела Наталія ПАВЛОВИЧ

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Студпарламент очолив новий голова
20 квітня у Мармуровій залі відбулася звітно-виборча
конференція студентського парламенту ЧНУ. Представ
ники студради кожного факультету обирали нового голо
ву. Вів конференцію голова студентської профспілки Віта
лій Кіндзерський. Серед присутніх був голова Комітету з
питань регіонального розвитку НСС, асистент кафедри
фінансів і кредиту Роман Жебчук.
Делегати заслухали виступ Василя Олексюка, який досі
очолював студентський парламент. Його роботу проректор
Тамара Марусик визнала задовільною. На конференції були
затверджені зміни до Положення про студентський парла
мент Чернівецького університету, а також ініційовано ство
рення всеуніверситетського наукового товариства студен
тів, аспірантів та молодих учених. В. Олексюка і В. Кіндзер
ського обрали почесними членами студпарламенту.
Новим головою студентського парламенту став друго
курсник економічного факультету Дмитро Музика. Він по
обіцяв сприяти продовженню традицій студентського са
моврядування та відстоювати права студентів.
Наталія ПАВЛОВИЧ

Ковальчук Т.М. Теорія економічного аналізу / Т.М. Ковальчук. – Чернівці:
Чернівецький національний університет, 2011. – 544 с.
Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми та робочої програми
дисципліни "Теорія економічного аналізу". У посібнику до кожного навчального елемента модуля
підібрано автономний матеріал (методичні рекомендації до семінарських та практичних занять,
питання до семінарських занять, виробничі ситуації, тести, ІНДЗ), який забезпечить засвоєння
елементарної одиниці знань та вміння використовувати різні методи економічного аналізу для
всебічного і глибокого дослідження економіки підприємства та його структурних підрозділів,
інтерпретувати результати розрахунків, будувати аналітичні висновки і конкретні пропозиції,
що необхідні для прийняття оптимальних управлінських рішень.
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Будьмо здорові!

“Обміняй цигарку на цукерку”

7 квітня світ відзначав День здо
ров’я. На найбільш причетному до цієї
дати факультеті ЧНУ, факультеті фіз
культури та здоров’я людини, святку
вали гармонійно: поєднуючи теорію з
практикою, корисне з приємним.
Для початку провели інтегроване
тьюторсько-лекційно-пошукове занят
тя "Будьте здорові". Тьюторами (англ.
наставник, опікун) виступили студенти
філософсько-теологічного (кафедра со
ціології), економічного (кафедра мар
кетингу) факультетів, а також факуль
тету фізкультури та здоров’я людини
(кафедра здоров’я людини, рекреації
та фітнесу). Вони по черзі доповідали
про глобальні проблеми людства: ал
коголізм, тютюнопаління, наркотичну
залежність і СНІД. Причому підходили
до дослідження по-різному: фізкуль
турники повідомляли про їх стан і при
чини, соціологи ділилися сумною ста
тистикою, а маркетологи пропонували
шляхи вирішення.

Відзначити Всесвітній
день здоров’я без цигарок
запропонували чернівчанам
студенти ЧНУ. 7 квітня біля
кожного з корпусів універ
ситету вони організували
традиційну акцію "Обміняй
цигарку на цукерку". До неї
долучилися студенти та ви
кладачі багатьох факульте
тів. Зокрема, хіміки, які про
пагували здоровий спосіб
життя біля IX, XIV корпусів,
екологи та біологи, що розта
шували своїх активістів біля
I, II, III та центрального кор
пусів університету. Уперше
взяли участь у цій акції
представники найспортивні
шого факультету – фізичної
культури та здоров’я люди
ни. Вони вирішили не об
межуватися студентською
аудиторією, а вийти в місто.
Їх підтримали також викла
дачі кафедри фізичного ви
ховання для природничих факультетів. На перехресті вулиці Стасюка та про
спекту Незалежності, де вранці завжди багато людей, влаштована акція
привертала неабияку увагу перехожих. Чернівчани та гості міста здивовано
спостерігали за діями хлопців і дівчат. Реакція була непередбачуваною: дехто віддавав цигарки не поштучно, а цілими пачками, обіцяючи взагалі кинути
палити, дехто соромився своєї шкідливої звички, відвертався або зникав у
натовпі. Були й такі, які, ставши учасниками акції, одразу ж телефонували
знайомим та із захопленням розповідали про те, що з ними трапилося.
Тим часом біля резиденції старшокурсники, представники профбюро
біофаку, що закупили цукерки заздалегідь, спостерігали, як їхні молодші
колеги вимінюють цигарки в запеклих курців. Проте не всі, до кого зверну
лися студенти, погоджувалися на такий обмін охоче. Голова молодіжної
екологічної організації "Екос", студентка-магістранка Оксана Лакуста за
значає, що минулими роками акція відбувалася активніше. Тоді собівар
тість однієї цигарки та цукерки була приблизно однакова. Нині ж цигарки
подорожчали, відповідно обмін став невигідним. Проте це не засмучувало
студентів-організаторів. Як-от другокурсницю Юлію Семенко, яка енергій
но та завзято пропонувала льодяники курцям. А потім із такою ж енергій
ністю учасники акції показово знищили зібрані цигарки.
Наталія ПАВЛОВИЧ

"Ми невипадково запросили до
участі в цьому заході три кафедри, роз
містили їх у вигляді трикутника, запро
понували їм висвітлити три грані про
блеми, – зазначила заступник декана з
навчально-методичної роботи факуль
тету фізичної культури та здоров’я лю
дини Тетяна Георгіївна Темерівська. –
Адже гармонійна цілісність людини
складається з трьох аспектів існування:
фізичного (біологічного), душевного (со
ціального) й духовного (особисте задо
волення). Ідеться про тіло, душу й дух".
Студенти констатували смертельно
небезпечне лідерство своєї батьківщи
ни: ми перші у світі за рівнем дитячого
алкоголізму, тенденцією до наркоза
лежності, другі у світовому рейтингу
"країн-курців" тощо. Учасники зустрічі
зійшлися на оптимістичному переко
нанні: всі негативні явища можна побо
роти, якщо взятися за це комплексно й
реально, а не формально.
По закінченні лекції фізкультурники
на практиці демонстрували можливос
ті здорового тіла, в якому, без сумніву,
живе здоровий дух. Під час діяльно-по
шукового заняття "Навчись керувати
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Студентів проінформували про ВІЛ / СНІД
У Мармуровій залі ЧНУ першокурсники зустрілися з головою благодій
ного фонду "Інститут родини" Володимиром Антонюком. Студенти про
слухали лекцію про вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) та синдром набутого
імунодефіциту (СНІД).
Спочатку пан Володимир ознайомив аудиторію з природою вірусу, а
пізніше – із сумною статистикою. Виявляється, тенденцію до поширення
ВІЛу спостерігають нині в усіх соціальних групах кожної з областей нашої
країни. Володимир Антонюк звернув увагу студентів на різницю між ВІЛом
та СНІДом, а також зробив акцент на тому, що визначити ВІЛ-позитивну
людину можна виключно за результатами спеціального аналізу.
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своїм тілом" вони танцювали й викону
вали силові вправи. А двоє студентів
кафедри теоретичних основ і методики

Гість ЧНУ подав схеми потрапляння вірусу до організму людини та ата
кування ним імунної системи. Аудиторії була запропонована чимала кіль
кість тематичних фото, які підкреслювали наслідки зараження вірусом. А
наприкінці лекції студентів проінформували про безпечний сексуальний
контакт з метою уникнення згаданого захворювання.

ЦІКАВО ЗНАТИ

фізичного виховання: студент І курсу
Максим Горевич і третьокурсник Воло
димир Крояло – отримували вітання як
новоспечені майстри спорту України з
велоспорту. Присутнім на заході по
щастило спостерігати майстер-класи
від провідних фахівців із фітнесу фа
культету фізичної культури та здоров’я
людини Олени Олександрівни Мороз і
Олени Дмитрівни Гауряк.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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• Уперше ВІЛ було вияв
лено 1983 року в Сан-Фран
циско.
• Основна мішень вірусу
імунодефіциту людини – клі
тини СD4, які відповідають
за імунітет організму.
• Існує три шляхи пере
дачі ВІЛу: статевий, від мате
рі до дитини та через кров.
• Є два види ВІЛу: ВІЛ-1 –
європейський, найбільш роз
повсюджений, та ВІЛ-2 –
важча форма, поширена виключно в західній частині Африки.
• Зараз на планеті зареєстровано 46,5 мільйонів ВІЛ-позитивних людей.
• Щороку ВІЛом інфікуються близько 5,3 мільйонів громадян різних
країн, а помирають від нього – понад 3,9 мільйонів.
• Щодня внаслідок невикористання контрацептивів ВІЛом інфікуються
близько 6 тисяч людей.
Іванна ШКРОМИДА, студентка філологічного факультету

ПОДІЇ

Чим більше віддаємо,
тим більше отримуємо…
Одвічна проблема батьків та дітей стала основою
творчості багатьох класиків. Усім відомі гіркі взаємини
Шекспірового Ліра та його дочок, чвари в родинах Монтеккі й Капулетті. Але мало хто з нас може собі уявити, що
означає жити без батьків. Думаю, така трагедія страшніша за будь-які сімейні негаразди.
Студентські роки вважаються одними з найкращих у
житті. Самостійність і так звана "дорослість" дуже приваб
люють абітурієнтів. Але насправді навіть на відстані бать
ки намагаються допомагати своїм дітям і підтримувати їх,
що іноді сприймається нами як надмірне піклування.
Студенти 206 групи факультету історії, політології та
міжнародних відносин ЧНУ вирішили допомогти тим, хто
не може похвалитися "надмірною" батьківською турбо
тою. Тетяна Малик та Анастасія Миронюк організували
збір коштів для Чернівецької обласної школи-інтернату
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу
вання (вул. Винниченка, 119). Студенти відвідали дитячий
будинок і передали його вихованцям подарунки – солодо
щі й посуд.
Окрім цього, було організовано велику спільну акцію
"Посади дерево". Студенти разом зі школярами висадили
на території дитбудинку 5 десятків саджанців (в основно
му яблуні та груші). Таку чудову ініціативу підтримали ку
ратори 206 та 307 груп – Михайло Вікторович Павлюк та
Оксана Олександрівна Добржанська На жаль, погодні
умови не були такими ж оптимістичними, як учасники ак
ції, але навіть це не зіпсувало хорошого настрою від зроб
леної справи!
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Спілкування між студентами й вихованцями інтернату
на цьому не завершилося. 206 група планує організувати
для своїх нових друзів міні-презентацію "Професії та май
бутнє". Адже незабаром чимало нинішніх школярів ста
нуть абітурієнтами. Їм буде цікаво послухати думки стар
ших товаришів про важливість обрання майбутнього фаху,
про роль кожної професії в житті суспільства. Крім зміс
товної бесіди, студенти запланували багато різноманітних
ігор та конкурсів.
Як казав класик, чим більше віддаємо, тим більше
отримуємо. Тож намагайтеся бути добрішими, робити
щось світле. Від Вас та Ваших вчинків залежить багато.
Іванна ЛЯХОВИЧ,
студентка факультету історії, політології
та міжнародних відносин
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ALMA MATER

350 для географів – це не межа
Поринути в молодість, пригадати
студентське життя, на мить занури
тися у приємні спогади пропонували
випускникам географічного факуль
тету минулих років нинішні п’яти
курсники – організатори зустрічі.
Ніжні мелодії 60-х, енергійні ритми
70-х, хіти 90-х піднімали настрій і
змушували пританцьовувати присут
ніх у Мармуровій залі 26 березня.
Запросили тих, хто випускався да
лекого 1958 року і в усі наступні роки.
Ветераном факультету справедливо
вважають ініціатора проведення по
свят у горах – колишнього викладача
П.М. Біксея. Він був найстаршим се
ред присутніх (випускник 1958 року).
Усього ж відгукнулися на запрошення
організаторів понад 350 (!) географів.
Такою масштабністю зустрічі не ко
жен факультет може похвалитися.
Мармурова зала гула від розмов,
жартів, немов вулик улітку. Посмішки
однокурсників, спогади споріднених
душ, іноді й сльозинка в очах (але
лише від радості) – усе це створюва
ло оригінальний географічний мікс.
Тим часом у IV корпусі діяла пер
сональна виставка колишнього ви
пускника факультету, а нині художни
ка І. Гемері. Поруч із його картинами
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розмістили стінгазети, де було ви
світлено студентські роки всіх поко
лінь випускників.
Про нинішній стан факультету,
його перемоги та досягнення розпо
вів присутнім декан В.П. Руденко, для
якого, за його ж словами, геофак – це
молодість, мрії, це все життя. І.М. Ге
мері презентував деканові герб фа
культету. Близько 2 років працював
Іван Миколайович над його створен
ням. Старався, прагнув усю душу
вкласти в результат. Валерій Петро
вич вручив митцю подяку.
Присутнім у залі не давали нудьгу
вати ведучі – студенти V курсу. Вони
запрошували на сцену своїх поперед
ників, пропонуючи пригадати сту
дентські роки. І не просто пригадати,
а відповісти на цікаве, інколи й прово
каційне запитання, виконати вальс чи
сучасний танець або якось інакше
продемонструвати власні таланти.
Випускники справилися із завданням
на "відмінно": свої пісні дарувала до
цент кафедри географії та менедж
менту туризму Ж.І. Бучко, дуетом ви
ступили два друга, ще й два кума на
додачу – доцент кафедри фізичної
географії та раціонального природо
користування П.І. Чернега й доцент ка

ПОДІЇ

Програмісти –
теж спортсмени!
На базі ЧНУ на початку квітня відбувся І етап Всеукра
їнської та 1/8 Міжнародної студентської олімпіади з про
грамування. Це вже 36-і подібні змагання світової першо
сті. Україна бере в них участь понад 10 років. Цьогоріч
організатори вирішили також створити українську лігу.
Згідно правил усі ВНЗ, в яких викладається програмуван
ня, можуть стати учасниками олімпіади. На нинішній було
зареєстровано 23 команди з 4 навчальних закладів: ЧТЕІ
КНТЕУ, БДФА, БУ та, звісно, ЧНУ. Наш університет пред
ставляли студенти факультетів комп’ютерних наук та при
кладної математики.
З метою створення рівних умов і забезпечення кон
тролю за дотриманням правил команди всіх університетів
повинні були зібратися 9 квітня у базових ВНЗ. Як уже за
значалося, для І етапу олімпіади таким ВНЗ у Чернівець
кій області обрали наш університет. Змагання відбувалися
в І корпусі ЧНУ.
Згідно регламенту олімпіади до складу кожної коман
ди входили троє студентів, яким було надано персональний
комп’ютер і доступ до інтернету. Запропонавані організа
торами різної складності задачі, викладені українською та
англійською мовами, учасники змагань мали вирішити
впродовж п’яти годин. Бралися до уваги не лише технічні,

федри геодезії, картографії та управ
ління територіями Я.П. Скрипник.
Безкінечні спалахи об’єктивів фо
токамер зупиняли мить назавжди.
Колективний знімок з однокурсника
ми залишиться у сімейних фотоаль
бомах на довгі роки. І хто знає, може,
колись нинішні знімки будуть дивити

ся зі студентських стінгазет через 10,
20, 30 років?
Звідкілясь почулося: "Ви поглянь
те, скільки нас тут зібралося!". Але
будьте певні, що 350 гостей для гео
графів – це не межа, і наступна зу
стріч згуртує ще більше випускників
географічного факультету ЧНУ.
Наталія ПАВЛОВИЧ

а й граматичні помилки. Користування допоміжними дже
релами інформації, словниками та електронними при
строями не дозволялося. Мовами програмування були С,
С++, Java та Pascal. Студенти писали програму на швид
кість. Неправильно виконані завдання поверталися на до
опрацювання. У рейтингу враховувалася кількість задач і
час їх розв’язання. Контролювався процес автоматично,
через мережу Інтернет.
Як зазначив відповідальний секретар олімпіади, до
цент кафедри математичних проблем управління і кібер
нетики ФКН В.В. Лазорик, Всеукраїнська студентська
олімпіада з програмування – це щорічні командні змаган
ня з комп’ютерної алгоритмізації та створення ефектив
них програм на базі вибраних алгоритмів. Як і будь-які
змагання, вона розвиває здібності молоді, спонукає до
активності. Завдяки подібним олімпіадам і з’явився тер
мін "спортивне програмування".
Усі учасники, які демонструють хороші результати на
олімпіаді, в подальшому обов’язково досягають успіху в
різних галузях науки і техніки.
Цьогоріч перемогу в І етапі Всеукраїнської студент
ської олімпіади з програмування здобули А. Карепін, О. Оси
пова та І. Осипов (тренер асистент кафедри прикладної
математики П.М. Дудницький). ІІ місце розділили між со
бою команди Лисак – Сорочан – Арич та Дейнега – Рудник –
Крушельницький, а ІІІ місце – Полиняк – Івасюк – Качуляк,
Литвин – Мельничук – Макарюк і Козуб – Костик – Кири
люк. Кращі команди області здобули право взяти участь
у ІІ етапі олімпіади (1/4 фіналу першості світу).
Наталія ПАВЛОВИЧ
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Свято залюблених у слово
12 квітня свій 72-ий день народже
ння відзначив філологічний факультет.
Як окремий підрозділ ЧНУ він сформу
вався у 1940 році. На світанку свого іс
нування мав два відділи: романо-гер
манської філології, із якого згодом
розвинувся ін’яз, та слов’янської фі
лології. У різні часи його очолювали
декани О.С. Пулинець, Л.М. Чернець,
Г.І. Сінченко...

“УВ”

Ці та інші факти наводили запроше
ні на врочистості гості з минулого. Ніби
гортали сторінки історичної книги про
становлення й розвиток факультету.
А вітальне слово декана Б.І. Бунчука
зоставило враження глибокого міс
тичного зв’язку між учорашнім днем
та нинішнім.
"Нам усім пощастило, – звернувся
до присутніх у святковому "Академіч
ному" Борис Іванович. – Нам пощас
тило найперше в тому, що ми розпіз
нали в собі гуманітаріїв. Не пішли в
бухгалтери чи техніки, а відчули
духовну спорідненість із Нестором,
який сидів при свічі і покривав перга
мент кириличною в’яззю..."
Окрім фаху, за словами декана,
філологам пощастило з прекрасним
приміщенням, у якому навчаються й
працюють, та одне з одним: виклада
чам – зі студентами, а студентам – із
викладачами.
Юні філологи влаштували своїм до
свідченим колегам іспит. Запитання
були нелегкими, але "по темі". Напри
клад, якого кольору стіни в їдальні
VI корпусу ЧНУ? Це щодо теорії. А були
ж іще й практичні завдання. Тож "фі
лологи зі стажем" давали "майстеркласи" з відмінювання слів і віршуван
ня. Треба сказати, виходило це в них
дотепно!

Жартівливий тон підтримали й сту
денти 207-ої групи, дуже своєрідно
розповівши історію одного дня з жит
тя студента. Порцію дотепів запропо
нувала завжди ласій до гумору публіці
команда КВК філологічного факуль
тету "Мужики".
А театральних гурманів порадували
учасники факультетської театральної
студії "Креденець". Вони цікаво й не
сподівано інтерпретували "Лісову піс
ню" Лесі Українки.
Упродовж вечора звучали пісенні
твори у виконанні Інни Москаль, Ма
рини Фіжделюк, Олени Айріній (аком
паніатор Максим Скрипій), Надії Зе
ленської та ін. Ніхто з них не виконував
символічного "Happy birthday". Спі
вали українською. І це був найкращий
подарунок рідному факультетові від
залюблених у слово.
Світлана ТЕЛЕШМАН

ALMA MATER

Рекламна пауза під час навчання
Математики – не сухі та черстві люди, як на перший по
гляд здається. Навпаки, мрійливі романтики, ніжні, чуттє
ві, талановиті, з тонкою натурою. Вони з комп’ютерами –
на "ти", аси комп’ютерного математичного моделювання.
Серед різних формул почуваються, як вдома. А ще дуже
полюбляють веселитися, жартувати, тому й зробили собі
рекламну паузу під час навчання: святкували ж бо День
факультету!
А розпочалося усе 28 березня із шахового турніру,
який організували п’ятикурсники. Дещо пізніше відбувся
футбольний матч між студентами та викладачами факуль
тету. Наступного дня провели інтелектуальну гру "Перший
мільйон". Кожен учасник намагався не мільйон грошенят
виграти, а… скласти іспит викладачеві, що майже рівно
цінно. А щоб веселіше було вчитися, висували пропозиції
у майбутньому перейти на "Оболонську" систему освіти.
У картярському турнірі також зустрілися одвічні супротив
ники: студентство та викладацький склад факультету. Пе
ремогу здобули досвідченіші гравці.
Традиційною для подібних святкувань є прес-конфе
ренція, яку старшокурсники влаштовують викладачам. Цей
захід збирає чи не найбільше глядачів. Тож і нинішнього
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року в 39-ій аудиторії І корпусу вільних місць не залиши
лося. Для початку кожному учасникові прес-конференції
зачитали його гороскоп. Виявляється, що навіть викладачі
не знали про себе стільки цікавого. Зірки (читай: студен
ти) ж бо нині мудрі! Вони все можуть передбачити. "Від
биватися" від питань юних математиків цього разу мала
сильна половина професорсько-викладацького колекти
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ву факультету: асистент кафедри стохастичного та сис
темного аналізу Б.В. Савчук, асистент кафедри дифе
ренціальних рівнянь О.М. Ленюк, доцент кафедри матема
тичного аналізу В.В. Нестеренко, асистент кафедри
прикладної математики П.М. Дудницький, доцент кафе
дри алгебри та інформатики І.В. Житарюк та асистент ка
федри математичного моделювання О.М. Строєв.
Запитань в аудиторії назбиралися повні жмені. На де
які з них викладачам довелося відповідати по закінченні
офіційної частини прес-конференції. Студентів-матема
тиків цікавило, чому математичну логіку вивчають упро
довж року, а жіночу – все життя? Чи справді Василь Васи
льович користується дезодорантом "АХЕ"? (Бо чого ж тоді
він такий популярний серед студенток ФПМ?) У Олега Ми
хайловича запитували, чого він не дозволяє студентам ви
користовувати шпаргалки, якщо на прес-конференції за
читував свої відповіді лише з них?
Непростим було й домашнє завдання для викладачів:
вивести формулу особистості, дати визначення поняття
"студент", розповісти про найсміливіший вчинок у житті та
про те, чим студенти ФПМ відрізняються від інших? Відпо
віді опитуваних змусили присутніх насміятися досхочу, бо
були неочікуваними: найсміливіший вчинок – це написан
ня заяви на роботу викладачем ЧНУ, пропозиція руки і
серця своїй дружині, розправа з "бабайкою" під килимом.
Про поняття "студент" висловилися так: студент – це осо
ба, яка хоче багато знати й мати, але поки що цього не
має. Щодо відмінностей студентів ФПМ від усіх решти, то
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це, як влучно підмітив Павло Миколайович, їхнє вміння
безслідно зникати з-під дверей лекційної аудиторії. Хтось
із присутніх вигукнув: "Ви жартуйте-жартуйте над викла
дачами, а вони потім усе вам пригадають під час складан
ня екзаменаційної сесії". Автори найкращих запитань
отримали квитки на молодіжну дискотеку з нагоди відзна
чення Дня факультету.
Усім великим дружнім колективом математики зібра
лися 31 березня у палаці "Академічний", де організатори
свята влаштували концерт. Сольним співом зачаровували
присутніх Євген Іваненко, Крістіна Нікіта, Дана Швець, Да
рія Жалоба. Олександр Ігнатюк виконав музичну компози
цію на саксофоні. Дівочий танцювальний колектив фа
культету подарував сучасний танець. Лицарських дух та
мистецтво бойового гопака демонструвала четверто
курсниця Олена Павлюк зі своїми помічниками. Весело і
завзято виступив на сцені "Академічного" гурт ФПМ "НІК",
причому не гірше за самих "ТІК". Насамкінець всі учасни
ки концерту виконали гімн факультету.
Цілий тиждень математики співали, забавлялися, зма
галися у різних видах спорту, а все тому, що студент ФПМ –
це не посада, це стан душі. І з цим згодний декан факуль
тету прикладної математики професор І.М. Черевко, який
подякував організаторам свята, п’ятикурсникам, за ста
рання, а їхнім мізинчикам-першокурсникам побажав ста
ти справжніми студентами, гідними носити звання випус
кників ЧНУ.
Наталія ПАВЛОВИЧ

ALMA MATER

Студентський драйв ІТФ-івців

Квітень – це не лише пора квітучо
го, сповненого енергії. Це час, коли
народжується життя на землі. І не
тільки життя, а й нові факультети в
ЧНУ. Багато з них навесні відзначають
свій день народження. Одним із таких
є інженерно-технічний факультет.
На сцені Центрального палацу
культури та відпочинку м. Чернівці,
де проходило святкування, свої та
ланти демонстрували студенти ІТФ.
Виступи були на будь-який смак:
Юрій Сарафінчан виконав музичну
композицію, бальний танець дарува
ли присутнім у залі Павло Берник і
Тетяна Гречана, співом зачаровував
Ярослав Матейчик, а музичний гурт
імпровізував на тему сучасних мело
дій. Студентського драйву додавали

й оригінальні конкурси. Особливо
для прекрасної половини факульте
ту. Хлопці пропонували дівчатам хоч
на декілька секунд «відчути» себе
справжніми чоловіками.
Не обминули увагою організато
ри й своїх наставників. Для них вла
штували конкурс "Запитання–відпо
відь". Оскільки запитання виявилися
непростими, то не всі викладачі зумі
ли правильно відповісти (лише за
ступникові декана Клавдії Юріївні
Зенковій вдалося це зробити). Таких
ведучі відправляли на "перездачі".
Викладачі та студенти, учасники
розважального конкурсу, із заплю
щеними очима пригощали одне од
ного бананами. Треба було не про
сто з’їсти смачний тропічний фрукт,

а зробити це швидше за суперників.
Перший випуск новин на телека
налі "ІТФ news" усі дивилися із захо
пленням. Ведучі, Патлатенький і Даша
з косою, знайомили глядачів із нови
нами у світі науки та техніки.
На завершення свята декан ІТФ
Олег Вячеславович Ангельський та
голова профбюро факультету Даніе
ла Дубчак відзначили найактивніших
і найуспішніших студентів грошови
ми преміями та грамотами. Також
відбулося нагородження призерів і
переможців змагань із футболу, при
урочених до Дня факультету. Цього
року найсильнішою командою ІТФ ви
явилася збірна ІІІ курсу.
Наталія ПАВЛОВИЧ
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СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Зернини української
музики

Із гумором, але без
переможця

28 квітня відбувся Х ювілейний обласний конкурс імені
Володимира Івасюка "Мандрівний музика". Це дійство
дає змогу юним композиторам нашої області показати
свою роботу і, можливо, продовжити професійну діяль
ність на ниві музики. Серед учасників конкурсу були учні
музичних шкіл, студенти Чернівецького училища мис
тецтв імені Сидора Воробкевича та нашого університету.
Член журі – заслужений артист України, доцент кафе
дри музики Іван Дерда зазначив: "Приємно, що конкурс
живе, що з’являються
нові обличчя, творчі
особистості. З року в
рік потенціал більшає.
Також тішить те, що
"Мандрівний музика"
став популярним, що
до нього готуються
відповідально, орієн
туються на гідний ре
зультат заздалегідь.
Більше уваги при
діляється змістові му
зики. Журі, звісно, лег
ше оцінювати грамот
но й охайно оформ
лені твори. Адже тоді
планка рівня конкур
санта підіймається ви
ще, робиться акцент
на пошуку в музиці не
повторної для кож
ного митця іскри. Ці
зернини потрібно зби
рати докупи і, зви
чайно, ними прикра
шати світ нашої української музики.
Я вважаю, що конкурс вартує всеукраїнського статусу.
Хотілося б, щоби він переріс обласні рамки. Якби до нас
приїжджало більше учасників зі всієї України, створюва
лася б жорсткіша конкуренція. За таких умов підвищува
тиметься рівень конкурсантів, і це буде тільки на користь
юним талантам".
"Велика честь для мене брати участь у конкурсі імені
Володимира Івасюка. Правда, дещо хвилювалася, оскіль
ки журі дуже професійне. Це великі патріоти й музиканти.
Було цікаво змагатися не тільки з тими конкурсантами,
для яких музика – хобі, але й із тими, для кого вона стане
професією, – розповідає першокурсниця юрфаку ЧНУ, ла
уреатка ІІ премії "Мандрівного музики" в номінації "Во
кальна музика та авторська пісня" Сиротюк Юлія. – Пан
Мирослав, ведучий, сказав: "Ну що ж, а зараз почуємо, як
уміє співати юридичний факультет". І це було приємно.
Приємно в тому сенсі, що він зазначив: навіть на факуль
теті, який, здавалося б, ніяк не пов’язаний з музикою, є
люди, яким вона небайдужа".
"Мандрівний музика" вкотре довів, що на Буковині є
чимало талановитих дітей, таких собі "зріючих зернин", які
згодом проростуть, щоб дарувати людству прекрасне.
Володимир ШИБА,
студент філологічного факультету

"Кого могли, того зібрали", – трохи насмішкувато пе
репрошував присутніх на загальноуніверситетському
турнірі команд КВК яскравий постер-ширма. Прилашто
ваний на сцені кимсь із організаторів, він мимохідь узяв
на себе вину за "несерйозний" розмах несерйозного
дійства. "Несерйозний", бо тих, кого змогли зібрати, ви
явилося небагато: половина Мармурової зали глядачів і
п’ять команд-учасниць. Утім, може, воно й на краще.
Принаймні, таку думку по завершенні конкурсу висловив
голова студентської профспілки ЧНУ Віталій Кіндзер
ський: "Нарешті кількість переросла в якість: п’ять ко
манд – і півтори години доброго гумору".
Добірними жартами в День сміху порадували студен
ти факультету комп’ютерних наук (команда "Кілобайт"),
історії, політології та міжнародних відносин ("ЖБС"), іно
земних мов ("КоМоТоЗі"), а також філологічного ("Мужи
ки") й економічного ("Необъяснимо, но факт") факуль
тетів. Це був актуальний, колоритний, стовідсотково
студентський гумор.
"Кілобайт" перейнявся проблемами абітурієнтів різ
них епох і припустив, що для "печерного професора"
найбажанішим хабарем був банан. А "ЖБС"-івці перевті
лилися у спудеїв часів Чернівецького князівства, один із
яких, замість пера, користувався кульковою ручкою: мама
з Римської імперії прислала. Економісти, досліджуючи
глибини рідної мови, стверджували, що слова "пантера" й
"понты" – спільнокореневі. А ін’яз цитував вітчизняного
"класика": "Коли в Україні зацвітають каштани…"
За влучні жарти "КоМоТоЗі" одержали спеціальний
аудіоприз від студентської профспілки ЧНУ. До речі, це
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був їхній фінальний виступ на сцені alma mater. Дворазо
ві переможці університетського КВК прощалися із вдяч
ними глядачами, а дебютанти – команда філологічного
факультету під назвою "Мужики" – знайомилися. Пара
докс, та до складу останньої входять чотири дівчини й
один хлопець. І це зумовлено суворою правдою філфа
ківських буднів: "Коли дівчата на філфаці починають
жартувати, то розбігаються усі хлопці, усі два…"
За сумою балів, отриманих у трьох конкурсах, коман
да "Необъяснимо, но факт" випередила решту. Проте не
перемогла. Як виявилося, одна з її учасниць не є сту
денткою ЧНУ, а це заборонено правилами турніру. Тож
цьогорічне змагання веселих і кмітливих пальму першо
сті віддало дружбі.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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Студентський центр
зайнятості

Чергова перемога
спортсменів ЧНУ

Як відомо, студент – бідна людина, для якої гроші –
це майже завжди проблема. Тож питання заробітку
для них є актуальним. Посприяє у цьому студент
ський профком.
За словами його очільника Віталія Кіндзерсько
го, віднедавна профспілка вирішила стати своєрід
ним містком між студентами та роботодавцями. Цей
проект не направлений на постійне працевлашту
вання молоді. Головна його мета – покращити мате
ріальне становище студентів, допомогти здобути
свій перший трудовий досвід. Це може бути й тим
часовий заробіток, і поденна оплата праці. Наразі в
переліку вільних вакансій є касири, охоронці, паку
вальники, менеджери, офіціанти, продавці тощо.
Охочими працювати вже заповнено понад 30 анкет.
Багато з них отримали направлення на роботу, а де
яким пощастило успішно працевлаштуватися.
"Наша справа – лише вказати студентові на ва
кантне робоче місце, а от чи він підійде роботодавцю –
це не ми вирішуємо", – запевняє В. Кіндзерський.
Незадовго до літніх канікул створення такого
проекту є особливо потрібним для молоді. Тож, охочі
працевлаштуватися, звертайтеся до профспілки, за
повнюйте анкети та очікуйте пропозицій. Подати ан
кету до студентської біржі праці можна за адресою:
м. Чернівці, вул. Стасюка, 4В;
конт. тел. (03722) 3-22-44, (095) 339 16 82.

15-16 квітня у м. Хмельницький відбулися V Всеукраїнські
спортивні ігри України з панкратіону та Чемпіонат України з
панкратіону. Свій рівень підготовки демонструвала молодь ві
ком від 16 до 19 років. Понад 600 учасників презентували 17
областей України. Десять найбільш підготовлених бійців захи
щали спортивну честь нашої області. Усі вони – студенти Чер
нівецького університе
ту. До цих змагань їх
готували буковинські
тренери: Ігор Наконеч
ний і Петро Горюк.
Спортивною ба
зою, де проходили що
денні тренування на
ших спортсменів, є зал
з панкратіону ЧНУ. Са
ме наявність такого
залу в студентському
містечку, на вул. Ста
сюка, 2, стала однією
зі складових безпере
чного успіху черні
вецьких спортсменів. А головне – постійна праця на результат,
як кажуть, без компромісів.
Варто відмітити, що рівень наших бійців зростає. Це думка
не лише тренерів, а й суддів, керівників федерації. Золоті ме
далі цього Чемпіонату України отримали Назар Адабека, Ва
лентина Гнатчук, срібні – Андрій Мангер, Андрій Лерет, Роман
Гриф, а бронзові – Максим Ватаманюк, Роман Скидан, Юрій
Глухий та Ігор Закрутний. Чернівецька команда посіла ІІ за
гальнокомандне місце на Чемпіонаті України. У V Всеукраїн
ських спортивних іграх України серед молоді з панкратіону
чемпіоном став Роман Скидан, студент І курсу факультету фі
зичної культури та здоров’я людини. П’ятеро бійців, студентів
нашого університету: Назар Адабека, Валентина Гнатчук, Ан
дрій Мангер, Андрій Лерет і Роман Гриф – здобули спортивне
звання "Кандидат у майстри спорту".
Безсумнівно, це значний успіх. Такі результати стали підсум
ком напруженої праці спортсменів і тренерів, наявності відпо
відної спортивної бази в ЧНУ. На змаганнях особливо вражала
витримка та сила волі їх учасників. Згідно регламенту кожен бо
єць провів за день 5 – 7 поєдинків. Роман Скидан – аж 9, з яких
у 8-ми переміг достроково завдяки больовим і задушливим
прийомам. Назар Адабека змагався у найбільшій за кількістю
спортсменів категорії та здобув золоту нагороду. Такі досягнен
ня не можуть бути випадковими. За підсумками змагань у
м. Хмельницькому буде сформована молодіжна збірна команда
України, до якої увійде значна кількість наших спортсменів.
Інтенсивна підготовка продовжується. Найближчим ча
сом, 12 – 14 травня, в м. Донецьку відбудеться Кубок України
з панкратіону серед дорослих. Участь візьмуть найкращі
спортсмени області, студенти нашого університету, майстри
спорту України Олександр Доскальчук, Юрій Черкалюк, Ва
силь Мойсюк і кандидати в майстри спорту Андрій Лерет,
Алан Джіоєв, Назар Адабека, Валентина Гнатчук та інші.
Багато схвальних відгуків ми почули від глядачів змагань.
Особливо від жінок, які мріють бачити поряд із собою справ
жніх чоловіків, а такими серед бійців панкратіону є всі.
Ми, як і наставники, викладачі кафедри теоретичних основ і
методики фізичного виховання І. Наконечний та П. Горюк, впев
нені у високих результатах наших спортсменів у наступних зма
ганнях будь-якого рівня.
Сторінку підготувала Наталія ПАВЛОВИЧ
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Гандбольний турнір
Логічним завершенням змагань першості Універ
сіади з гандболу серед студентів ВНЗ ІІІ-IV рівня
акредитації стала Х літня Універсіада України. За
сприяння ректорату та профкому ЧНУ в ній взяла
участь і збірна команда Чернівецької області, сфор
мована на базі студентів нашого університету. Про
ходили змагання з 1 по 7 квітня в Запоріжжі.
Представники 11-ти областей боролися за пер
шість Універсіади. Усі учасники були поділені на дві
групи. До І групи увійшли збірні Одеси, Запоріжжя,
Луганська, Донецька, Львова, які виступають на
Чемпіонатах України у супер- та вищій лігах; до ІІ –
команди з Дніпропетровська, Чернівців, Тернополя,
Харкова, Вінниці, які не беруть участі в іграх вищої
ліги Чемпіонату України.
Готували нашу команду до цих змагань старший
викладач кафедри основ та методики спортивного
виховання Ю.Б. Ячнюк і голова спортивного клубу
ЧНУ О.В. Ківерник.
У своїй групі підопічні Юрія Борисовича та Олек
сандра Вікторовича посіли другу сходинку, посту
пившись суперникам із Дніпропетровська. Третіми
стали гандболісти з Тернополя. Серед команд вищої
ліги найсильнішими цього разу виявилися одесити.
За словами тренера Ю.Б. Ячнюка, на Х літній Універ
сіаді України відзначилося багато студентів факуль
тету фізичної культури та здоров’я людини: Роман
Мартинюк, Андрій Царик, Роман Гуцул, Андрій Гос
тюк, Костянтин Гребенюк та інші.
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Вітаємо із 70-річчям
12 квітня виповнилося 70 років із дня народження Ана
толія Дем’яновича Семенюка, доцента кафедри програм
ного забезпечення комп’ютерних систем факультету
комп’ютерних наук ЧНУ.
А.Д. Семенюк народився 12 квітня 1941 р. в м. Хмель
ницькому (тоді – Проскурів). У 1958 р. вступив на фізикоматематичний факультет Чернівецького державного уні
верситету, який закінчив 1963 р. за спеціальністю "Обчис
лювальна математика".
Трудову діяльність Анатолій Дем’янович розпочав на
посаді асистента кафедри прикладної математики і меха
ніки ЧДУ. У 1966 р. його, як одного з провідних фахівців у
галузі обчислювальної математики на теренах нашої об
ласті, було призначено завідувачем обчислювальної ла
бораторії університету. Там працював до 1972 р.
За період роботи в обчислювальній лабораторії А.Д. Се
менюк детально ознайомився з комп’ютерами першого й
наступних поколінь: їхньою архітектурою, налаштування
ми та програмуванням різноманітних задач. Це й визна
чило його подальшу наукову та викладацьку долю.
У 1972 р. Анатолія Дем’яновича запросили на посаду
старшого викладача кафедри математичних проблем
управління і кібернетики. У 1988 р. він захистив кандидат
ську дисертацію на тему "Оптимізація надійності технічних
систем керування на стадії проектування з використанням

Із 70-річчям:
Мельника Павла Олексійовича
Семенюка Анатолія Дем’яновича
Черепню В’ячеслава Володимировича
Із 60-річчям:
Зелінського Володимира Володимировича
Шепетюка Богдана Дмитровича
Із 50-річчям:
Бондаренка Віталія Володимировича
Губатюка Ігоря Володимировича
Струка Ярослава Михайловича

імовірнісного моделювання" за
спеціальністю 05.13.01 – "Тех
нічна кібернетика і теорія інфор
мації". З 1991 р. А.Д. Семенюк –
доцент кафедри МПУіК. З 1 ве
ресня 2007 р. і дотепер він
працює на посаді доцента ка
федри програмного забезпе
чення комп’ютерних систем.
Анатолій Дем’янович – чудо
вий педагог і вихователь, муд
рий і чуйний порадник, надій
ний друг, вимогливий до себе та
інших. Він є автором численних
наукових і навчально-методичних
праць, які давно служать настільними книгами для багатьох
викладачів та студентів факультету комп’ютерних наук.
За більш ніж тридцятилітню активну педагогічну і гро
мадську діяльність А.Д. Семенюк здобув заслужений ав
торитет і шану серед колег та студентів завдяки намаган
ню завжди бути на провідних позиціях сучасної педагогіч
ної науки. Ця людина присвятила себе благородній справі
виховання молодих спеціалістів у галузі інформаційних
технологій. І сьогодні, відзначаючи своє 70-ліття, Анатолій
Дем’янович повний сил та творчих задумів.
Дорогий ювіляре, залишайтеся для нас зразком у
всьому! Зичимо Вам міцного здоров’я, тепла й родинного
затишку, щастя і гараздів у житті, справжніх друзів, колег,
однодумців, творчих успіхів на освітянській ниві на благо
рідної України.
Колектив факультету комп’ютерних наук

Вітаємо ювілярів!
А також наших чарівних жінок:
Герегову Світлану Володимирівну
Гішдеван Людмилу Василівну
Глуховську Ніну Іванівну
Демид Людмилу Іванівну
Марусик Тамару Володимирівну
Турик Людмилу Костянтинівну
Шелест Катерину Олександрівну

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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