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ПІДСУМКИ
Степан МЕЛЬНИЧУК, ректор

Про аспекти управлінської роботи
та якість підготовки із окремих дисциплін

Я

к ви знаєте, у мене 30 бе
резня закінчився кон
тракт. У такій ситуації, коли завершується контракт з рек
тором, Міністерство перевіряє відповідний університет.
Працювала така комісія і в нас. Згідно з наказом голови
Державної інспекції М.Ф. Гончаренка термін роботи комісії –
з 5 по 14 лютого. Головою комісії призначено головного
державного інспектора відділу інспектування вищих на
вчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації Світлану Воло
димирівну Іванову. У складі комісії – 15 осіб. Це кваліфі
ковані працівники ВНЗ: проректори, декани, заступники
деканів, начальники відділів.
Згідно з наказом комісія мала перевірити стан управ
лінської діяльності та якість підготовки з окремих дисци
плін. Вона працювала досить кваліфіковано, вимогливо
і водночас доброзичливо.
За результатами роботи комісії оформлено "Акт про
результати перевірки Чернівецького національного уні
верситету імені Юрія Федьковича з питання стану управ
лінської діяльності та оцінки якості підготовки студентів
з окремих нормативних дисциплін". Він налічує 46 сто
рінок, більшість з яких – констатуюча частина, яка завер
шується відповідними висновками, зауваженнями та
пропозиціями. Саме ці три розділи із акту представляю
вашій увазі.
Отже, цитую:
"Аналіз стану управлінської діяльності та якості підго
товки студентів з окремих нормативних дисциплін за
свідчив, що:
1. За звітний період в університеті створено факуль
тет фізкультури і здоров’я людини (2008 р.), 8 кафедр
(2006 р. – теорії і практики перекладу, соціальної географії
та рекреаційного природокористування; 2007 р. – про
грамного забезпечення комп’ютерних наук, журналістики
і педагогіки та психології дошкільної освіти; 2008 р. – бу
дівництва та архітектури; 2009 р. – землевпорядкування
та кадастру і геодезії, картографії та управління терито
ріями). У 2008 р. відновила роботу кафедра військової
підготовки.
2. За період з 2005 по 2011 роки в університеті розпо
чата підготовка фахівців за ОКР "бакалавр" із 14 нових
напрямів за денною та трьох – за заочною формами на
вчання, за ОКР "Спеціаліст" – із 14 та за ОКР "магістр" –
із 19 спеціальностей.
3. В університеті розроблений та впроваджений
комплекс нормативних документів вищого навчаль
ного закладу з внутрішнього контролю впровадження
освітньої діяльності та забезпечення якості підготов
ки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, діє
науково-методичний центр моніторингу якості підго
товки.
4. При організації навчального процесу використову
ємо сучасні засоби інтерактивного навчання, елементи
дистанційного навчання, тестового контролю з викорис

танням автоматизованих систем, розробляється та по
етапно впроваджується система автоматизованого управ
ління усіма видами діяльності університету.
5. Запроваджуються принципи кредитно-модульної
системи організації навчального процесу, розроблена
нормативна база університету з питань КМСОНП та впро
вадження в навчальний процес Європейської кредитнотрансферної системи.
6. Розроблена і впроваджена система рейтингової
оцінки діяльності структурних підрозділів університету та
оцінки результатів роботи науково-педагогічних праців
ників за всіма видами діяльності. Система рейтингуван
ня здійснюється з оцінкою роботи викладачів студента
ми та з використанням розробленої автоматизованої
системи управління навчальним процесом.
7. За звітний період відкрито 16 аспірантських та 9 док
торських спеціальностей.
8. 28.06.2011 р. адміністративний корпус університе
ту (архітектурний ансамбль Резиденції митрополитів Бу
ковини і Далмації) внесено до списку об’єктів Всесвіт
ньої спадщини ЮНЕСКО.
9. За звітний період в університеті працювали комісії
Державної інспекції навчальних закладів з перевірки різ
них напрямів роботи університету. Керівництво навчаль
ного закладу вжило заходи щодо ліквідації виявлених
попередніми перевірками недоліків та порушень.
Водночас у результаті цьогорічної перевірки виявлені
зауваження та недоліки:
1. Структура кафедри фізичного виховання для при
родничих факультетів та відокремленого структурного
підрозділу університету – факультету образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва (м. Вижниця) не
відповідають вимогам статті 30 Закону України "Про вищу
освіту".
2. Кафедри маркетингу, міжнародної економіки та
теоретичних основ і методики фізвиховання, що здійсню
ють підготовку фахівців за ОКР "Магістр", очолюють особи
(доц. Буднікевич І.М., доц. Лошенюк В.Є. та доц. Медин
ський С.В.), які не мають наукового ступеня доктора наук
чи вченого звання професора (недотримання вимог п. 2.6
Ліцензійних умов).
3. План роботи університету не структурований за на
прямами роботи і в плани на 2010 –1012 роки не включені
питання удосконалення навчального процесу.
4. У посадових інструкціях проректорів не зазначені
підпорядковані структурні підрозділи університету.
5. Не виконується план підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників. Із запланованої кількості науковопедагогічних працівників пройшли підвищення кваліфікації
всього 42 %. Практично не планується і не організовується
підвищення кваліфікації для викладачів пенсійного віку.
В окремих випадках підвищення кваліфікації чи стажу
вання проходять у вищих навчальних закладах І – ІІІ рівнів
акредитації.
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6. Не дотримуються санітарно-гігієнічні вимоги щодо
житлової площі студентів, які проживають у гуртожитку.
Збільшення кількості ліжко-місць у гуртожитках здійсне
но за рахунок ущільнення площі для поселення, що при
звело до скорочення житлової площі, яка припадає на
одного мешканця студентського гуртожитку до 4,46 м2
(норма – 6.00 м2). Потрібно провести ремонти у кімнатах
гуртожитку, потребують оновлення меблі.
7. В окремих приміщеннях (корпуси № 3, № 4, № 9)
ремонти належним чином не проведені, існують пробле
ми із освітленням та опаленням. Потребують оновлення
парти, комп’ютерні столи, стільці, шафи для обладнання
в навчальних аудиторіях.
8. Показник співвідношення посадкових місць у чи
тальних залах до контингенту студентів є нижчим від нор
ми і становить 4,6% (при нормі 5%), що потребує подаль
шого збільшення площ. Недостатні площі книгосховищ.
9. Аналіз науково-методичного забезпечення з напря
мів та спеціальностей, які перевірялись, виявив наступні
зауваження та недоліки :
9.1 навчальний план напряму "Туризм" не відпові
дає нормативним вимогам в частині кредитів ECTS
(закладено в навчальному плані 208,5 замість норма
тивних 240);
9.2 дисципліну "Основи охорони праці" сплановано
на І курсі (напрям підготовки "Туризм"), на ІІІ курсі (на
прям підготовки "Фізичне виховання") замість IV курсу,
передбаченого спільним наказом Міністерства освіти і
науки України, Міністерства України з питань надзвичай
них ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Державного комітету Укра
їни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду від 21.10.2010 № 969/922/216;
9.3 дисципліну "Безпека життєдіяльності" сплановано
на IVкурсі (напрям підготовки "Хімія") замість I-II курсу, пе
редбаченого спільним наказом Міністерства освіти і на
уки України, Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Державного комітету Укра
їни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду від 21.10.2010 № 969/922/216;
9.4 у навчальних планах спеціальності 7.01020101,
8.01020101 "Фізичне виховання" загальна кількість го
дин (1296) не відповідає 60 кредитам ECTS;
9.5 навчальні плани підготовки ОКР "Спеціаліст", "Ма
гістр" спеціальності "Міжнародна економіка" складаються
із одного циклу, що не відповідає вимогам до структури
навчальних планів підготовки фахівців. Навчальним пла
ном спеціальності "Туризмознавство" не передбачено
природничо-науковий цикл підготовки. У навчальних планах
спеціальності "Хімія" та спеціальності "Фізичне виховання"
за ОКР "Спеціаліст", "Магістр" цикли природничо-наукової,
професійної та практичної підготовки об’єднано.
10. Спостерігається зниження обсягів фінансування
угод госпрозрахункових тем.
11. Є недоліки при веденні документації приймальної
комісії (до складу приймальної комісії не включені пред
ставники місцевих органів виконавчої влади та самовря
дування).
12. В університеті щорічно спостерігається тенденція
перерозподілу місць доведеного державного замовлен
ня при проведенні зарахування між окремими напряма
ми та спеціальностями, в основному, природничого бло
ку, за погодженням з Міністерством освіти, науки, молоді
та спорту.
13. Створений в університеті підрозділ з працевла
штування випускників не повною мірою відповідає ви
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могам розпорядження Кабінету Міністрів України від
27.08.2010 року №1726-р "Про підвищення рівня пра
цевлаштування випускників вищих навчальних закладів".
На підставі зауважень та недоліків, виявлених
у результаті перевірки, пропонуємо:
1. Розробити комплекс заходів з приведення структу
ри факультетів та кафедр університету до вимог статті 30
Закону України "Про вищу освіту" та Ліцензійних умов
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затвердже
них наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спор
ту України від 29.11.2011 № 1377, зареєстрованих у Мі
ністерстві юстиції України 15.12.2011 за № 1448/20186.
2. При розробці планів роботи університету передба
чати планування усіх видів діяльності університету, а саме:
організаційної роботи, навчально-методичної роботи,
виховної роботи, науково-дослідної роботи, підвищення
кваліфікації викладачів, профорієнтаційної роботи, са
мостійної роботи студентів, розвитку матеріально-тех
нічної бази.
3. Розробити систему проходження науково-педаго
гічного стажування чи підвищення кваліфікації виклада
чами університету з метою виконання вимог до акреди
тації напряму (спеціальності) підготовки фахівців за
відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та Лі
цензійних умов.
4. Реорганізувати сектор з розвитку кар’єри та спри
яння у працевлаштуванні у окремий структурний підроз
діл, який буде сприяти працевлаштуванню студентів та
випускників відповідно до розпорядження Кабінету Міні
стрів України від 27 серпня 2010 року №1726-р "Про під
вищення рівня працевлаштування випускників вищих на
вчальних закладів". Внести зміни до "Положення про
Сектор з розвитку кар’єри та сприяння у працевлашту
ванні студентів та випускників" у частині приведення
його у відповідність до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 27 квітня 2011 року № 404
"Про затвердження Типового положення про підрозділ
вищого навчального закладу щодо сприяння працевла
штуванню студентів і випускників".
5. Розробити заходи покращення профорієнтаційної
роботи університету з метою збільшення кількості вступ
ників на напрями та спеціальності природничого блоку.
6. До початку 2012/2013 навчального року привести у
відповідність до вимог Міністерства освіти і науки, моло
ді та спорту України та ЄКТС навчальні плани з напрямів
підготовки "Туризм", "Фізичне виховання".
7. Розробити перспективний план проведення ремон
тів у навчальних корпусах та гуртожитках університету,
збільшення кількості посадкових місць у читальних залах
університету, оновити меблі у навчальних приміщеннях.
З метою збільшення кількості ліжко-місць вивільнити
площі гуртожитку, що використовуються для організації
навчального процесу.
Результати перевірки доведено до керівництва на
вчального закладу на підсумковій нараді та вказано на
необхідність вжити заходів щодо ліквідації виявлених не
доліків та порушень, про що поінформувати Державну
інспекцію навчальних закладів України до 24.02.2012 р.".
Ми розробили заходи на виконання рекомендацій та усунення виявлених недоліків за результатами перевірки Державної інспекції навчальних закладів згідно з наказом Міністерства освіти і науки
України за №10/7 від 27.01.2012 р.
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Таблиця 1
№

Зміст

1

Ознайомити усі структурні підрозділи з висновками за результатами
перевірки з питання стану управлінської діяльності та якості підготовки
студентів з окремих нормативних дисциплін.

2

Структуру факультету образотворчого та декоративно-прикладного
мистецтва привести у відповідність до вимог до п. 30 Закону України про
вищу освіту шляхом реорганізації двох кафедр на три.

3

Активізувати роботу щодо завершення та представлення докторських
дисертацій доц. Буднікевич І.М. та доц. Мединського С.В. Затвердити тему
докторської роботи доц. Лошенюку В.Є.

4

Систематично заслуховувати, аналізувати та контролювати питання
підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних кадрів на
засіданнях кафедр та вчених радах факультетів.

5

Термін

Відповідальні

лютий
2012 р.

Ректор

до вересня
2012 р.

Ректор, декан факультету

до кінця
2012 р.

Декани факультетів,
доц. Буднікевич І.М., доц.
Мединський С.В.,
доц. Лошенюк В.Є.

постійно

Декани,
завідувачі
кафедр, навчальний відділ

Активізувати роботу щодо введення в експлуатацію навчального корпусу
№ 8, що на вул. Рівненській, з метою вивільнення навчальних кімнат з
гуртожитку № 1 і повернення їх у житловий фонд.

до 01.09.2012 р.

Ректор,
проректор з АГР

6

Конкретизувати перспективний план проведення ремонтів у навчальних
корпусах та гуртожитках університету.

до 01.04.2012 р.

Проректор з АГР

7

Провести списання літератури, яка втратила актуальність, з метою
вивільнення площ у книгосховищі.

до грудня
2012 р.

Директор
бібліотеки

8

Привести у відповідність до вимог Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України та ЄКТС навчальні плани з напрямів підготовки "Туризм",
"Фізичне виховання".

до вересня
2012 р.

Завідувачі кафедр,
методичні ради факультетів
(географічного, фізичної
культури та здоров’я людини),
навчальний відділ

9

Привести у відповідність ОКХ, ОПП та навчальні плани за ОКР
"Бакалавр", "Спеціаліст" та "Магістр" з урахуванням останніх вимог,
наказів МОНМСУ щодо їхнього змісту та структури.

червень
2012

Декани, завідувачі кафедр,
навчальний відділ, відділ
ліцензування та акредитації

10

Модернізувати діяльність відділу інноваційного розвитку університету
в пошуку інноваційних партнерів у регіоні.

до кінця 2012 р.

Проректор з наукової роботи

11

До складу приймальної комісії включити представників з органів місцевого
самоврядування.

до 01.03.2012 р.

Ректор, відповідальний
секретар приймальної комісії

12

При формуванні пропозицій факультетів щодо обсягів держзамовлення
на кожен навчальний рік враховувати потреби ринку праці у фахівцях з
вищою освітою, кількість випускників та їхню професійну визначеність у
виборі майбутньої спеціальності.

грудень-січень
поточного року

Декани факультетів,
завідувачі кафедр

13

Проводити моніторинг звернень випускників у служби зайнятості у
пошуках роботи. Продовжити співпрацю з центрами зайнятості з метою
отримання оперативної інформації про наявність вакантних посад.

упродовж
року

Декани факультетів,
завідувачі кафедр,
студентське бюро відділу
кадрів, органи громадського
самоврядування

14

Створити веб-сайт студентського бюро для сприяння установлення
зв’язків з випускниками та роботодавцями.

до 01.09.08 р.

Головний інформаційнотелекомунікаційний центр,
студентське бюро відділу
кадрів, органи громадського
самоврядування

15

Обговорити на засіданнях кафедр та вчених радах факультетів: біології, екології
та біотехнології, географічного, економічного, фізичної культури та здоров’я
людини, хімічного, юридичного (за участю викладачів, що забезпечують
викладання дисциплін, які піддавались міністерським контрольним роботам)
результати проведення контрольних робіт та їх розбіжність від показників
підсумкового семестрового та ректорського контролю залишкових знань.

16

лютий
2012 р.

Декани

Систематично аналізувати на засіданнях кафедр результативність
індивідуальної роботи зі студентами, які мають низький рівень знань.

упродовж
року

Завідувачі
кафедр

17

Провести самоаналіз відповідності акредитаційним вимогам:
– якісного складу науково-педагогічних кадрів кафедр;
– якості навчально-методичного та інформаційного забезпечення дисциплін;
– матеріально-технічного забезпечення.

до грудня
2012 р.

Декани, завідувачі кафедр,
навчальний відділ, відділ
ліцензування та акредитації,
НМЦ

18

3 метою забезпечення високого рівня викладання при плануванні
педагогічного навантаження дотримуватись відповідності (до 5-ти
дисциплін на викладача, 250 год. лекцій) п.2 Ліцензійних вимог.

щорічно,
червень

Декани,
завідувачі кафедр

щорічно

Декани, завідувачі кафедр
фізичного, інженерно-технічного
факультетів, факультету
біології, екології та біотехнології.

19

Факультетам, кафедрам університету розробити план профорієнтаційної
роботи з метою залучення більшої кількості вступників на напрями та
спеціальності природничого блоку.
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ПІДСУМКИ
Сільвія МАРУТ,
проректор з економічних питань, головний бухгалтер

Фінансова діяльність
університету у 2011 році
Важливу роль у функціонуванні та розвитку університету відіграє його фінансовий
стан. Поєднання бюджетного фінансування із власними надходженнями від надання
платних послуг сприяє динамічнішому розвитку, в тому числі створенню більш сучасної
матеріально-технічної бази для виконання університетом своїх функцій.

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 становили 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 транс
ферти 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-реставрацій
них робіт даху Митрополичого корпусу. Постановою Кабіне
ту Міністрів у жовтні спрямовано також 9 млн. 800 тис. грн.
на будівництво навчального корпусу. На жаль, у 2011 році
ці кошти на рахунок університету не надійшли.

Основними джерелами надходжень спеціального фон
ду у 2011 році були:
– надходження коштів за 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 СІSСО,
складання 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.;
– придбання предметів, матеріалів та обладнання –
3 млн. 533 тис. грн.;
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 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.
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Значна частина капітальних видатків здійснена за ра
хунок 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 ма
шина – 96 тис. грн., спортивний інвентар – 16 тис. грн.,
меблі для новостворених навчальних лабораторій та Ав
стрійської бібліотеки – 233 тис. грн., електрокардіогра
фічний комплекс – 26 тис. грн.);
– капітально відремонтовано корпуси – 3 млн. 410 тис. грн.,
житлового фонду – 432 тис. грн., реставраційні роботи –
279 тис. грн.;
– реконструйовано оранжерею – 1 млн. 193 тис. грн.;
– здійснено капітальне будівництво корпусу – 10,5 млн. грн.
Упродовж 2011 року університет також отримував кошти
на виконання окремих доручень – 384 тис. грн. (грошові
виплати дітям-сиротам, обдарованим студентам, стипен
дії Кабінету Міністрів молодим ученим, проведення кон
ференцій), благодійні внески та дарунки – 1 млн. 109 тис. грн.
Надійшли кошти від виграних міжнародних грантів –
1 млн. 234 тис. грн., у тому числі:

– "Транскордонні освітні обміни в галузі Європейських
студій як сприяння зменшенню ефекту кордону на східно
му рубежі ЄС" – 232 тис. грн.;
– "Партнерство заради впровадження культурних тра
дицій серед молоді" – 106 тис. грн.;
– "Якість вищої освіти" – 628 тис. грн.;
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– у рамках Програми навчання впродовж життя: Ераз
мус, 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 за
кордонні відрядження, оплатити частину поточних та капіталь
них господарських робіт, перерахувати 650 тис. грн. профспіл
ковій організації для придбання путівок на оздоровлення спів
робітників університету. За рахунок фонду соціального страху
вання університет отримав путівок усього на 112 тис. грн.
Фінансування коледжу університету за рахунок за
гального фонду становило 1 млн. 826 тис. грн., платного
навчання – 2 млн. 58 тис. грн.
Крім основної освітньої діяльності, університет також
отримав доходи від наукової діяльності за рахунок загаль
ного фонду Держбюджету – 3 млн. 180 тис. грн., спеціаль
ного –1 млн. 226 тис. грн.
Відповідно до Закону про Державний бюджет України
у 2011 році заробітна плата співробітників університету
підвищувалась поетапно:
– з 01.01.2011 р. – на 2,2 %,
– з 01.04.2011 р. – на 2 %,

– з 01.07.2011 р. – на 1,6 %,
– з 01.09.2011 р. – на 0,9 %,
– з 01.10.2011 р. – на 2,9 %,
– 01.12.2011 р. – на 6,6 %.
У цілому заробітна плата зросла за рік на 17,3 %.
У таблиці відображено середню заробітну плату пра
цівників за грудень 2010 та 2011 років.
Заробітна плата і стипендія студентам, аспірантам,
докторантам виплачувалися вчасно з урахуванням індек
сації доходів.
Доплати за науковий ступінь та вчене звання виклада
чам і науковцям університету виплачувалися 100 % від
граничного обсягу.
Наші фінансові можливості дали змогу виплачувати за
рахунок власних надходжень університету 30 % викла

дацького складу надбавки за високі досягнення у праці
відповідно до рейтингових оцінок:
– 10 % викладачів мають доплати в розмірі 30% до по
садового окладу,
– 10 % – у розмірі 20 % до посадового окладу,
– 10 % – у розмірі 10 % до посадового окладу.

Доплати та надбавки
Доплати за науковий
ступінь д/н, к/н, (%)

Надбавка
за вислугу років, (%)

Надбавка за високі
показники відповідно
до рейтингових
оцінок, (%)

1

Зав. каф.
професор з рейтингом

33

25

30

20

2

Зав. каф. професор

33

25

30

3

Професор з рейтингом

33

25

30

20

2184

4

Професор

33

25

30

20

2184

5

Доцент (зав. каф.)

25

15

20

10

2052

6

Доцент з рейтингом

25

15

20

Доцент

25

15

20

8

Асистент з рейтингом

15

10

9

Асистент

15

10

20

Надбавка за
напруженість
та складність
у роботі,(%)

Назва посади

Доплати за звання
професора, доцента,
(%)

Грудень 2010 року

№
п/п
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Оклад

Всього

Грудень 2011 року

Оклад

20

2310

5266,8

2710

6178,8

2310

4804,8

2710

5636,8

4979,5

2563

5843,6

4542,7

2563

5331

3488,4

2408

4093,6

2052

3693,6

2408

4334,4

2052

3283,2

2408

3852,8

1674

2427,3

1964

2847,8

1674

2092,5

1964

2455

20
20

10

Асистент

1674

1841,4

1964

2160,4

11

Провідний фахівець

30

1092

1419,6

1281

1665,3

12

Фахівець

30

924

1201,2

1084

1409,2

13

Ст. лаборант

30

922

1198,6

1049

1363,7

14

Лаборант

30

922

1198,6

1039

1350,7

15

Робітник

30

922

1198,6

1009

1311,7

16

Прибиральник

20

922

1106,4

1004

1204,8

17

Сторож

20

922

1106,4

1004

1204,8

10

цівникам (завідувачам лабораторій, методистам) уста
новлено надбавки в розмірі 20 % до посадового окладу.
Продовжували виплату 50 % надбавки за особливі
умови роботи працівникам бібліотеки.
Упродовж 2011 року науково-педагогічним та педаго
гічним працівникам університету виплачувалася матері
альна допомога на оздоровлення при наданні чергових
відпусток (2 млн. 298 тис. грн.), а іншим працівникам – ма
теріальна допомога на покращення соціально-побутових
умов (386 тис. грн.).
За рахунок економії фонду заробітної плати співробіт
никам виплачено премій на 3 млн. 170 тис. грн.
Відповідно до "Порядку використання коштів, перед
бачених на виплату стипендії" виплачено матеріальну до
помогу та премії студентам, аспірантам, докторантам на
946 тис. грн.
Стан дебіторської та кредиторської заборгованості
Практично відсутня дебіторська заборгованість по
платі за навчання, але існує дебіторська заборгованість
Надбавки за складність і напруженість у роботі отри
мують:
– асистенти, які працюють в університеті менше трьох
років, – у розмірі 10 %,
– завідувачі кафедр професори – 20 %,
– завідувачі кафедр доценти – 10 %,
– професори – 20 %.
Крім того, надбавки за складність і напруженість у ро
боті виплачувалися:
– навчально-допоміжному персоналові, секретарямдрукаркам, методистам,
– адміністративному персоналові, працівникам бота
нічного саду, бібліотеки,
– господарському та обслуговуючому персоналові,
охороні.
З метою підвищення престижності праці відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України педагогічним пра
аспірантів (45 тис. грн.), що були відраховані за грубі по
рушення та невиконання плану.
Тільки завдяки дотриманню пріоритетності у плану
ванні, жорсткій економії та ефективному використанню
всіх надходжень фінансовий стан університету на тлі склад
ної економічної ситуації в країні залишався стабільним.
Порівняльний аналіз надходжень та видатків за останні
3 роки відображає динаміку збільшення надходжень та
здійснення видатків окремо за рахунок коштів загального
та спеціального фондів, а також збільшення видатків на
оплату праці, стипендій і, на жаль, зростання видатків на
комунальні послуги, що зумовлено ростом цін і тарифів.
Варто зауважити, що динаміка видатків на будівни
цтво, капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію
втішає і додає оптимізму.
Щодо перспектив фінансово-економічної діяльності.
Одним із основних завдань є активніше фінансування уні
верситету за рахунок коштів загального фонду та пошук
додаткових джерел для зростання обсягу надходжень ко
штів до спеціального фонду.

Всього
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Психоконсультування старшокласників, схильних до право
порушень : навч.-метод. посібник / І. М. Зварич, В.Г. Панок, Я.В. Чаплак,
H.В Гаркавенко, Я.С. Мудрий, Г.І. Солійчук. – Чернівці: Чернівецький
нац. ун-т, 2011. – 264 с.

У навчально-методичному посібнику представлені дані теоретико-методологічного
аналізу сучасної психолого-педагогічної літератури з проблеми формування готовності
студентів-психологів вищих навчальних закладів, зокрема розглядається готовність
майбутніх спеціалістів як психолого-педагогічна проблема, характеризуються
психологічні компоненти підготовки психологів-практиків до консультативної
діяльності з учнівською молоддю, схильною до правопорушень, обґрунтовується
доцільність використання особистісно-акмеологічного підходу на сучасному етапі
підготовки студентів-психологів.
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ПІДСУМКИ
Юрій ЛОПАТИНСЬКИЙ,
проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

У

Міжнародна діяльність
університету у 2011 році

звітному році міжнарод
на діяльність універси
тету активізувалася, у чому наша
спільна заслуга: як факультетів
і кафедр, окремих науковців,
так і відділу міжнародних зв’язків.
До традиційних форм співпраці, таких, як участь у між
народних наукових конференціях, симпозіумах, семінарах,
грантах і проектах, а також академічна мобільність викла
дачів і студентів, спільні публікації, участь у складі редколе
гій (як зарубіжних науковців у нас, так і наших за кордоном)
тощо, додалися нові – проходження практики студентами
за кордоном або можливість отримання стипендії Україн
ського уряду для навчання чи стажування. Також на факуль
тетах призначені відповідальні за міжнародну діяльність.
Співробітництво охоплює низку країн (близько 30), серед
яких лідирують Польща та Німеччина; активізувалися зв’яз
ки з Росією, Румунією, Республікою Молдова. Збільшуєть
ся кількість угод, хоча це давно вже перестало бути само
ціллю. Переглядатимемо чинні угоди з метою вилучення
непрацюючих; на це нас спрямовує Міністерство освіти і
науки, молоді та спорту України. Водночас вимальовується
новий рівень міжнародної інтеграції – багатосторонні угоди.
Нещодавно укладені угоди про створення Консорціуму
університетів Республіки Молдова, Румунії, України та Кон
сорціуму буковинських університетів. Участь у консорціу
мах спрямована на ефективніше використання ресурсів
вищих навчальних закладів різних країн.
Яскравим втіленням міжнародної співпраці є мобіль
ність викладачів і студентів, яка з року в рік активізується.

а також Литві, Румунії та Республіці Молдова.
Імпорт знань забезпечували лектори англійської, німець
кої, французької, іспанської, турецької мов, а також носії фа
хових знань з Австрії, Польщі, США, Канади. Маємо тісну
співпрацю як зі спеціалізованими інституціями, наприклад,
Німецькою службою академічних обмінів (ДААД), Корпусом
миру, так і з окремими навчальними закладами.

► Координатор системи ООН в Україні Олів’є Адам
відвідав Чернівецький університет

Фото Романа Пазюка

На навчання наші студенти виїжджали до Польщі, Ру
мунії, Німеччини, США, Франції, Чехії та інших країн як за
програмами Літніх шкіл, так і семестрових обмінів. Торік
суттєво зросла кількість магістрантів, які намагалися в на
укових роботах використати зарубіжний досвід за підсум
ками свого перебування, насамперед, у Польщі та Румунії.
На нараді з питань навчання та стажування
► Зустріч студентів ЧНУ із Надзвичайним і Повноважним
фахівців за кордоном, яка нещодавно від
Послом Аргентинської Республіки в Україні
булася у МОНмолодьспорті, наголошува
лося саме на необхідності збільшення числа
студентів, які здобувають знання у провідних
вищих навчальних закладах світу, у тому числі
й у формі вступу до магістратури. Звичайно,
тут є багато запитань.
До нас за програмами академічних об
мінів приїздили на навчання студенти з Поль
щі, Румунії, Німеччини, США, Канади, Росії.
Водночас кількість іноземних студентів,
які навчаються в Чернівецькому універси
теті на постійній основі, дещо скоротилася.
Значній кількості охочих із далекого зарубіж
жя ми відмовляємо в силу відомих причин.
2011 рік став "урожайним" на гранти,
отримані ЧНУ. До наукових проектів та
грантів транскордонного співробітництва
додалися й ті, що спрямовані на вдоскона
Фото Романа Пазюка
лення освітньої діяльності. За підсумками
Так, у 2011 році за кордон виїжджали 550 викладачів і сту 2011 року, ми лідери в Україні. Так, наш університет бере
дентів, що на 20 відсотків більше, ніж попереднього. І це участь у двох проектах ТЕМПУС, один з яких спрямований
тільки ті, які офіційно зареєстрували свою міжнародну на підвищення якості освіти, інший – на посилення зв’язку
активність. Привабили їх 27 країн. Наприклад, для стажу навчального процесу з потребами практики.
вання наші викладачі обирали Німеччину, Польщу, США,
Наші викладачі та студенти і раніше вигравали гранти
Канаду. Лекції читали у тих же Польщі та Німеччині, США, та стипендії на стажування, навчання, проте вони були по
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► Делегація ЧНУ в Сучавському університеті
“Штефан чел Маре” (Румунія)
одинокі й мали індивідуальний характер. Торік Чернівець
кий університет виборов також і право участі у двох
грантах щодо підвищення рівня мобільності Еразмус
Мундус. Сказати, що умови участі в цих проектах прива
бливі – це нічого не сказати. Так, місячна стипендія для
студентів становить 1000 євро, термін навчання – 5–10 міс.;
для аспірантів стипендія – 1,5 тис.євро на місяць, термін –
6–12 міс.; для науковців місячна стипендія – 1800 євро,
термін – 6–10 міс. Проекти розраховані на 3 роки. Нагадую:
за першим із цих двох згаданих проектів термін подачі за
явок – 29 лютого. Відбір конкурсний, наш представник –
у комісії. На всіх факультетах відбулися зустрічі з охочими
з роз’ясненням умов конкурсу.
За другим проектом Еразмус Мундус термін подачі
оголосять пізніше, водночас там не конкурсний, а квотний
принцип відбору; квота ЧНУ – 19 різних стипендій на
3 роки.
У 2011-му повернулася обличчям до освітян і держава.
Був оголошений конкурс на отримання урядових стипен
дій на навчання та стажування у провідних закладах за
кордоном. Наші аспіранти та науковці також подавали за
явки, проте в результаті жорсткого відбору жодної сти
пендії не отримали. До того ж, як з’ясувалося, потім по
трібно було самим домовлятися з цими або вже й іншими
так званими "провідними" установами за кордоном про
прийом наших представників. Студентів ми не подавали
на конкурс, оскільки умова – участь магістрантів з півтораабо дворічним циклом, яких у нас немає. Цього року орі
єнтовний термін подання документів – 1 квітня, тож прошу

► Шоста робоча зустріч Консорціуму українських
університетів і Варшавського університету
вже починати пошукову роботу серед студентів IV курсу –
майбутніх магістрантів, а також аспірантів і молодих на
уковців. Критеріями відбору для всіх є добре володіння
іноземною мовою, участь у міжнародних заходах, публікації
за кордоном, а також високий рівень успішності – для
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студентів, пріоритетна тематика наукових досліджень –
для науковців.
Готуються зміни до нормативних документів щодо
навчання та стажування за кордоном. Наприклад, якщо
зараз максимальний термін – 1 рік, то передбачається
збільшити його до 2 років.
Водночас чітко окреслилася і проблема окремих гран
тів. Так, вони передбачають співфінансування ЧНУ, здебіль
шого 10% від загальної суми. Це немалі кошти, часто не
закладені в бюджет університету, адже невідомо, виграємо
гранти чи ні. Добре, якщо ВНЗ планував відповідні заходи,
наприклад, підвищення якості освіти, та ще й отримав під
це європейські кошти. Але так буває нечасто. Тим не мен
ше, успіхи минулого року "підштовхнули" наших колег, і нині
вже назбиралося заявок на участь у 3-ох десятках грантів.
Торік подано тільки 10 із лишнім заявок. Тож сьогодні усі
сподіваються на перемогу.
У транскордонному співробітництві також відкрива
ються нові горизонти, адже, крім існуючої Спільної опера

► Фотомить із польсько-білорусько-українського спортив
ного фестивалю у м. Бяла-Подляска (Польща)
ційної програми "Румунія – Україна – Республіка Молдова",
з цього року Чернівецька область потрапляє у сферу ком
петенції аналогічної програми, до якої залучені Словаччи
на, Угорщина, Україна, Румунія.
Міжнародна діяльність університету не обмежується
освітньою чи науковою складовою, представлена вона й у
спортивній і культурній сферах, насамперед, за участю
наших студентів. Була й низка культурних заходів, органі
зованих у Чернівцях Центром німецькомовних студій
"GEDANKENDACH", таких, як "Стіна стає екраном", вечори
електропоезії, сценічний колаж "Час серця" та ін. Студен
ти у молодіжних заходах беруть дуже активну участь.
Хочу відзначити, що Чернівецький університет стає ще
більш знаним у світі, про що засвідчує зростання обсягу
інформації про нас у зарубіжних ЗМІ.
Зростають позиції ЧНУ й у різноманітних рейтингах.
Наприклад, якщо за одним із відомих рейтингів, складе
них торік за методикою ЮНЕСКО, "Топ 200 Україна" наш
університет посідав 41 місце, то за одним із часткових
індексів – оцінкою міжнародного визнання – 29.
Але попереду ще багато не пройдених доріг. Перспек
тивними завданнями подальшої активізації міжнародної
діяльності ЧНУ можна вважати:
– нові територіальні горизонти: наприклад, Китай, Корея;
– урізноманітнення форм та способів залучення студен
тів до міжнародної співпраці ЧНУ.
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ПІДСУМКИ
Роман ПЕТРИШИН, перший проректор

Аналіз результатів зимової
екзаменаційної сесії 2011-2012 н.р.

З

Діаграма 1

имова екзамена
ційна сесія 20112012 навчального року
відбулася згідно з гра
фіком навчального про
цесу з 29 грудня 2011 по
18 січня 2012 року.
Станом на 1 січня в
університеті навчається 17183 студенти (це на 1940 мен
ше, ніж минулоріч). Зокрема на денній формі – 10440, що
на 809 менше, ніж торік. За держзамовленням навча
ється 6016 студентів, на договірних умовах – 4424.
До складання іспитів допущено 10407 студентів денної
форми навчання.
Успішність студентів по університету за результатами
сесії становить 82,2 %, а показник якості знань – 68,1 %
(% "4" і "5" від загальної кількості оцінок) та 38,6 % (% сту
дентів, що здали сесію лише на "4" і "5").
Вища за загальноуніверситетський показник успіш
ність на таких факультетах: образотворчого та декоратив
но-прикладного мистецтва –100 %, філософсько-теоло
гічному – 91,0 %, юридичному – 86,3 %, іноземних мов – 84,1 %,
педагогіки, психології та соціальної роботи – 83,4 %.
Нижчою є успішність на географічному (76,6 %), хіміч
ному (76,5 %) факультетах, а також факультеті комп’ютерних
наук (74,3 %) і прикладної математики (71,8 %), що й ілю
струє діаграма 1. У розрізі факультетів успішність за 3 останні
навчальні роки ілюструє таблиця 1.

Таблиця 1
Динаміка успішності студентів за результатами зимової сесії
за три роки (%)
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Факультет
Біології, екології
та біотехнології
Географічний
Економічний
Інженерно-технічний
Іноземних мов
Історії, політології
та міжнародних відносин
Комп’ютерних наук
Образотворчого та
декоративно-прикладного
мистецтва
Прикладної математики
Педагогіки, психології
та соціальної роботи
Фізичний
Фізичної культури
та здоров’я людини
Філологічний
Філософсько-теологічний
Хімічний
Юридичний
По університету

2009-2010 н.р.

2010-2011 н.р.

2011-2012 н.р.

76,4

79,9

82,6

81
75,2
86,2
86,7

71,6
76,9
77,7
80,9

76,6
78,3
82,5
84,1

81,2

80,6

82,6

73,7

68,7

74,3

100

100

100

78,7

77,4

71,6

87,2

88,8

83,4

85

79,4

81,5

75,8

77,6

82,8

88,4
92,6
78,7
75,7
80,9

80,8
78,2
75,1
77,9
79,5

81,0
91,0
76,5
86,3
82,2

Показник якості знань студентів
за результатами сесії, зокрема від
соток студентів, що навчаються лише
на "4" і "5", ілюструє діаграма 2.
Кожному факультету варто звер
нути увагу на ці показники, порівнюючи
їх з університетськими (38,6 %) й
акредитаційними вимогами (50 %).
Безумовно, більшу частину по
казника якості знань (близько 57,8 %)
забезпечують студенти держзамов
лення; ті, хто навчається на дого
вірних умовах – лише 42,2 % від
загальної кількості (таблиця 2).
Ми відстежували й аналізува
ли якість знань студентів із тих дис
циплін, які в лютому цього року пере
віряла Державна інспекція навчальних
закладів. Ось результати:
– Екологічне право – 87,5 % –
сесія 2011-2012 н.р., 71,6 % – рек
торський контроль 2011-2012 н.р.,
54,9 % – перевірка міністерської
комісії.
– Біохімія – 50 % – сесія 20112012 н.р., 43 % – ректорський контроль 2011-2012 н.р., 16,7 % – пе
ревірка міністерської комісії.
Щодо першокурсників, у 20082009 н.р. їх успішність становила
88,5 %, а якість знань – 36,2 %;
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у 2010-2011 н.р. – успішність – 77,8 %, якість знань –
37,3 %; у 2011-2012 н.р. – успішність – 71,6 %, якість
знань – 28,3 %.
Ми проаналізували успішність тих студентів-першо
курсників, у яких середній бал сертифіката при вступі,
тобто з трьох обов’язкових шкільних дисциплін, був до
сить високим (≥ 180 балів із максимальних 200). Заува
жуємо, що 35 % студентів (від загальної кількості – 401)
його не підтвердили.
Для цілісного аналізу успішності та якості знань сту
дентів варто зважати на кількість відмінників. За результа
тами зимової сесії їх 987, що становить 9,6 % від загальної
кількості студентів.
У розрізі факультетів кількість студентів, що склали всі
іспити на "відмінно", ілюструє таблиця 3.
Академічну заборгованість на день закінчення сесії мали
1675 студентів, що становить 16,1 % (торік – 1905 студентів
(17,1 %) від загальної кількості. Через академзаборгованості
відрахували 80 студентів денної форми навчання (минулого
року – 89).
До уваги читачів – результати зимової екзаменацій
ної сесії студентів кафедри архітектури і будівництва за
2011-2012 н.р.: усього студентів – 148, з них 135 (106 д/з
та 29 д/у) – денної форми навчання, 13 (3 д/з та 10 д/у) –
заочної форми навчання; абсолютна успішність – 86,5 %;
якість знань – 41,2 %.
Уже вдруге випускаємо фахівців за ОКР "Бакалавр" на
пряму "Архітектура". Якісний показник випускників стано
вить 37,5 %
Надаємо результати нинішньої екзаменаційної зимо
вої сесії студентів коледжу ЧНУ та відділення коледжу
ЧНУ: всього студентів – 560, з них 194 навчаються за
держзамовленням, 366 – на договірних умовах; абсолют
на успішність – 85,2 %; якість знань – 38,8%.
Упродовж кількох років згідно з розпорядженням рек
торату в університеті діє система заходів щодо поліпшен
ня підготовки фахівців, зокрема:

Діаграма 2

– на факультетах проводять контрольні заміри залишко
вих знань студентів за результатами сесії. Особливу увагу
зосереджуємо як на високих, так і на низьких показниках
із навчальної дисципліни;
– на нарадах деканів, методрадах університету та фа
культетів ці результати обговорюють із подальшим при
йняттям рішень;

Таблиця 2
Показники якості знань студентів (за держзамовленням та на договірних умовах)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

% студ., що отримали за сесію тільки "4" і "5"
Факультет
Біології, екології та біотехнології
Географічний
Економічний
Інженерно-технічний
Іноземних мов
Історії, політології
та міжнародних відносин
Комп’ютерних наук
Образотворчого та декоративно-прикладного
мистецтва
Прикладної математики
Педагогіки, психології та соціальної роботи
Фізичний
Фізичної культури та здоров’я людини
Філологічний
Філософсько-теологічний
Хімічний
Юридичний

17 Кафедра архітектури та будівництва
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Всього
договірні
договірні
д/з, %
д/з, %
студентів
умови, %
умови, %
(від заг. к-ті)
(від к-сті д/з)
по факультету
(від заг. к-ті)
(від к-сті д/у)

517
1071
1316
439
825

378 (73,1 )
455 (42,5)
447 (34,0)
409 (93,2)
527 (63,9)

139 (26,9)
616 (57,5)
869 (66,0)
30 (6,8)
298 (29,1)

182 (48,7)
263 (59,0)
335 (75,6)
162 (40,4)
336 (67,7)

15 (10,5)
103 (16,5)
259 (29,7)
5 (13,2)
90 (27,4)

1027

402 (39,1)

625 (60,9)

228 (58,3)

148 (23,3)

530

329 (62,1)

201 (37,9)

153 (48,6)

26 (12,1)

61

36 (59,0)

25 (41,0)

22 (61,1)

10 (40,0)

465
797
744
297
756
221
234
972

407 (87,5)
536 (67,3)
689 (92,6)
131 (44,1)
612 (81,0)
167 (75,6)
213 (91,0)
171 (17,6)

58 (12,5)
261 (32,7)
55 (7,4)
166 (55,9)
144 (19,0)
54 (24,4)
21 (9,0)
801 (82,4)

175 (44,0)
221 (41,7)
294 (43,3)
70 (54,7)
228 (37,6)
86 (51,5)
96 (47,5)
119 (70,4)

14 (20,9)
32 (11,9)
9 (13,9)
29 (17,2)
12 (8,1)
7 (13,0)
3 (9,4)
299 (36,7)

135

107 (79,3)

28 (20,7)

56 (52,3)

3 (10,7)

10407

6016 (57,8)

4391 (42,2)

3026 (50,3)

1060 (24,1)

– навчальний відділ вибірково проводить повторні
заміри з дисциплін, показник яких за останні роки різко
підвищується або знижується;
– розпочали анкетування студентів, які мали іспити в зи
мову сесію. Мета – одержання інформації про екзаменато
рів, зокрема якості викладання та об’єктивності оцінювання.
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Однак проілюстровані дані сесії свідчать і про необхід
ність подальшого конструктивного обговорення резуль
татів екзаменів, ректорського контролю на засіданнях ка
федр, вчених радах факультетів із прийняттям відповідних
рішень, а також самоаналізу викладацької діяльності кож
ним викладачем.

Таблиця 3
Динаміка кількості студентів-відмінників за результатами зимової сесії за останні три навчальні роки
Факультет
Біології, екології
та біотехнологій
Географічний
Економічний
Інженерно-технічний
Іноземних мов
Історії, політології
та міжнародних відносин

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2009-2010 н.р.

2010-2011 н.р.

2011-2012 н.р.

Всього студ.
Всього
Всього студ.
Всього
Всього студ.
Всього
по ф-ту
відмінників (%)
по ф-ту
відмінників (%)
по ф-ту
відмінників (%)

556

39 (7 )

532

45 (8,4)

517

27 (5,2)

1293
1749
448
879

151 (11,7)
270 (15,4)
43 (9,6)
128 (14,6)

1172
1567
453
888

105 (9,0)
253 (16,1)
19 (4,2)
120 (13,5)

1071
1316
439
825

99 (9,2)
216 (16,4)
29 (6,6)
124 (15,0)

1083

171 (15,8)

1092

104 (9,5)

1027

95 (9,3)

Комп’ютерних наук
Образотворчого та
декоративно-прикладного
мистецтва

581

75 (13)

599

78 (13,0)

530

45 (8,5)

37

13 (35)

44

11 (25,0)

61

8 (13,1)

Прикладної математики

502

92 (18,3)

500

69 (13,8)

465

50 (10,8)

838

104 (12,4)

839

93 (11,1)

797

39 (4,9)

766

102 (13,3)

771

64 (8,3)

744

69 (9,3)

312

26 (8,3)

318

16 (5,0)

297

24 (8,1)

Педагогіки, психології,
та соціальної роботи
11 Фізичний
Фізичної культури
12
та здоров’я людини

10

13 Філологічний
14 Філософсько-теологічний
15 Хімічний
16 Юридичний
По університету
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813

133 (16,4)

824

81 (9,8)

756

74 (9,8)

202

22 (11)

220

19 (8,6)

221

22 (10,0)

268
1016
11343

29 (11)
81 (8)
1479 (13)

257
1063
11139

27 (10,5)
71 (6,7)
1175 (10,5)

234
972
10272

12 (5,1)
54 (5,6)
987 (9,6)
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Одна квітка мерцішор –
на двох берегах Серету
Дружні і братерські узи єднають народи України та Румунії через
непроминальність давніх традицій, які є кореневою основою для подальшого розвою, але із тим тільки наголосом, що різнитимуться часовими
рамками у тій же просторовій площині. Хоча про дистанцію у кілометрах не може йтися – навіть між двома країнами! – оскільки річка
Серет у центрі між двома точками: Чернівці і Сучава. Якщо ж усетаки про точність, то й тут домінує рівність – 40 кілометрів на 40.

О

тож на черговому відкритті
культурно-мистецького захо
ду Сучавського університету "Ште
фан чел Маре" (Румунія) у Блакитній

Ректор ЧНУ Степан Мельничук на
голосив на тих аспектах, які є найго
ловнішою умовою підґрунтя і творен
ня міжнародних зв’язків та щирого

залі Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича
відбулася подія, яка й надалі покли

взаєморозуміння. Символічно, студент
ською прелюдією на порозі нового
року стає таке свято, як "Євромерці

кана поглиблювати добросусідські
відносини двох країн, так би мовити,
університетськими вимірами.

шор". За ним – 8 Березня. За слова
ми очільника нашого університету,
традиції "пролягли" і сформувалися

Фото Романа Пазюка

№
п/п
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ПРЕЗЕНТАЦІЇ

66-річний студент-першокурсник

і його друга книга поезій

ро автора мовили член На
ціональної спілки письмен
ників України Георгій Шевченко, за
відувач кафедри української літера
тури філфаку Володимир Антофійчук,
голова Садгірської райради Юрій Бу
рега, духовний наставник Рогізнян
ського храму УПЦ КП отець Петро.
Вірш Т. Шевченка "Реве та стогне
Дніпр широкий" в інтерпретації авто
ра прочитала Яна Мельник, твір пое
та "Если бы молодость знала" проде
кламувала Галина Мартин.
Винуватець дійства подарував
присутнім низку віршів у авторському

виконанні. Колектив хорової капели
"Дзвін" під керуванням Тараса Стін
кового, до складу якого недавно вхо
дить поет, на високому і бездоганно
му рівні заспівав шедеври пісенної
народної класики, а на завершення –
"Многая літа".
Як зазначив Володимир Антофій
чук, нині, коли йдеться про такі чи по
дібні заходи, важливою є й участь
представників владних структур. І особ
ливо підтримка з їхнього боку, зокре
ма, авторів книг. Назва "Садгірський
небосяг" у географічному сенсі має
не лишень відповідне смислове на

вантаження, а й логічне поетичне за
барвлення у звичаєво-просторовому
його вимірі, спонукуване заголовком
з тієї ж таки волі – небосягу.
Василь ДЖУРАН
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У вимірі сутнісного. Так можна коротко сформулювати зміст літературної події, яка відбулася у ЧНУ. Призвідцем став не хто інший, як…
66-річний студент-першокурсник філфаку Володимир Ільчук. Він презентував свою другу книгу під назвою "Садгірський небосяг".
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через обопільну педагогічну і наукову
роботу між двома вузами. Згодом
були культурно-мистецькі і спортивні
заходи. І ще один штрих. Кожна зу
стріч – це нові й нові друзі.
Завідувач кафедри румунської
та класичної філології ЧНУ Георгій
Жерновей підкреслив, що дружба ця
означає лишень глибокі міжнародні
зв’язки і співпрацю між двома сусі
дами.
На думку мовця, червоно-білий мер
цішор поєднує справді весняні барви
світла і надії. Це 17 квітка зустрічей.
Тобто з Південної частини Буковини
вона вперше примандрувала до Чер
нівців 1996 року.
"Євромерцішор – 2012" розпочали
студенти з-за Серету – факультету
філології та наук про комунікації. Ор
ганізувала літературну мансарду і про
вела доцент Сабіна Финару. Вірші чи
тали Олександру Стан, Ленца Кандря,
Флавія Олару, Марчела Бурдужа, Пе
тронела Пінтя, Віолета Парасків.
Про "Вічного поета Емінеску" мо
вою пісні і гітари заплітали перший
весняний вінок Калін Нагайчук і Філіп
Сакалюк.
Історико-географічний факультет
представив концерт народних пісень
(організатор Штефан Пурич). Вико
навці – Дануц Оною та Александру
Лучіан Бредецан.
Доволі знаковою виявилася і за
вершальна частина свята. Організатор
і ведуча Анна-Марія Овадюк акценту
вала увагу на двох речах – художній
виставці "Euro Martzishor" TAG 2012
і вокалові під гітару.
Світ картин багатий. Постаралися:
Анна-Марія Овадюк, Крістіна Якоб,
Андрея Олександра Стела Жудук,
Крістіна Лаурік, Андрея Лезеряну,
Кармел Джеорджеску. Співали у ма
льовничому морі картин Іоан Матей
чук та Еуджен Тобос.
"Євромерцішор – 2012" відвідали
Василь ДЖУРАН і Роман ПАЗЮК

Фото Романа Пазюка
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"Академічна свобода"
у Чернівецькому університеті

23 березня Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ганс-Юрґен Гаймзьот прочитав
доповідь на тему "Академічна свобода" для студентів, викладачів, співробітників і гостей Чернівецького університету.

З

в’язки Чернівців зі світом надзвичайно багаті та роз
маїті, – зазначив пан Посол. – Це місто має особли
ве обличчя, забарвлення, яким може похвалитися хіба ще
Одеса. Етнічне середовище, що існувало тут, окрилювало
поетів і мислителів, сприяло обміну думками. Насправді
тісними були зв’язки з німецькою мовою та культурою".
Нині цю добру традицію продовжує започаткований
2010 року Міжнародний поетичний фестиваль "MERIDIAN
CZERNOWITZ". Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича зміцнює й розвиває українськонімецькі відносини через діяльність відділу міжнародних
зв’язків, кафедри германського, загального та порівняль
ного мовознавства факультету іноземних мов і науковокультурного центру "Gedankendach".
Gedankendach – це поетичний неологізм, що в перекладі
з німецької означає миследах, тобто дах для думок, їхню за
повідну територію. Саме через таку асоціацію Ганс-Юрґен
Гаймзьот сприймає сутність вищого навчального закладу.
"Сучасний університет орієнтується на Гумбольдтівський
ідеал освіти, – зазначає поважний гість. – Це місце, де ви
ховують особистостей, так званих громадян світу. Власне,
тут вони самі себе формують. Засновник сучасного уні
верситету Вільгельм фон Гумбольдт стверджував, що жити
в найвищому сенсі – означає пропускати через єство яко
мога більше світу. Ця теза розкриває поняття світового
громадянства".
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Однією з ознак університету В. фон Гумбольдт прагнув
бачити його незалежність від держави, свободу. До слова,
авторитетний вищий навчальний заклад міста Стенфорд
(штат Каліфорнія, США) із часу свого заснування 1891 року
має девіз авторства німецького гуманіста Ульріха фон Гут
тена "Віє вітер свободи" ("Die Luft der Freiheit weht").
На думку пана Посла, свобода, яку може й повинен
пропонувати університет, не є необмеженою. Її природні
рамки – наукова сумлінність і академічний контроль. Існу
ють також моральні межі. Тобто свобода тісно пов’язана
з відповідальністю.
Із часом політичний тиск на заклади освіти й науки по
ступився економічному впливу. Ідеться про співпрацю уні
верситетів і фінансових підприємств.
"Наукові дослідження, зокрема у природно-технічній
сфері, потребують значних інвестицій, – говорить ГансЮрґен Гаймзьот. – Бюджетних коштів часто буває замало.
У такому випадку підтримка економіки необхідна для науки.
Проте виникає запитання: як правильно розмежувати про
мислові й наукові інтереси? Тут немає однозначної відпо
віді. Варто бути пильними й ретельно все зважувати".
Треба оберігати наукову свободу. Адже, переконаний
високий гість, вона є запорукою глибокого всеохопного
пізнання як світу, так і себе.
"Ми давно вже знаємо, що Земля не має форми диска,
як це уявляли давні греки, – продовжує думку Ганс-Юрґен
Гаймзьот. – Вона не є центром Всесвіту. З часів Дарвіна,
Фрейда й Ейнштейна людський нарцисизм змушений був
примиритися і з багатьма іншими "образливими" відкрит
тями... Наукова свобода викликає невдоволення, призво
дить до суперечок, змушує сумніватися в улюблених і на
чебто надійних уявленнях, а часом узагалі їх заперечує.
Ми з вами – в місці, де це завжди було можливим. І так
повинно залишатися надалі. Треба берегти цей осередок,
усвідомлюючи свободу й відповідальність. Лише тоді вія
тиме вітер свободи!"
Окрім свободи академічної, доповідач мовив про візо
ву й політичну. До цього спонукала цікавість аудиторії.
Формат "запитання – відповідь" розширив тематичні обрії
зустрічі: Болонський процес, "Євро – 2012", діяльність
Посольства ФРН в Україні, міжнародна мобільність сту
дентів та викладачів, стереотипи про українців і, нарешті,
майбутнє України.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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Нещодавно з робочим візитом у Румунії побували проректор з науковопедагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу Чернівецького
університету Тамара Марусик і асистент кафедри музики факультету
педагогіки, психології та соціальної роботи Георгій Постевка.

Задля збереження культурної спадщини!
Триває транскордонний мистецький проект

Ц

е вже друга планова поїздка
до міста Дорохой Ботошан
ського повіту в рамках здійснення
проекту "Партнерство заради розви
тку культурних традицій серед моло
ді". Перша відбулася в листопаді
2011-го.

Власне, українська й румунська
сторони співпрацюють із початку ми
нулого року. 15-місячний проект, фі
нансований Європейським Союзом,
завершується у липні. Його вартість –
майже 100 тисяч євро. Аплікантом є
асоціація "Мугурел" міста Дорохой,

очолювана Марчелом Дупу. Серед спів
організаторів – дитячий оркестр на
родних інструментів "Мугурел", оркестр
народних інструментів м. Ботошани,
місцевий дитячий садок № 9, серед
ня школа № 8 і богословська гімназія.
Чернівецький університет є парт
нером проекту (координатор – про
ректор Тамара Марусик). Він, зокрема
кафедра музики, підтримує "Партнер
ство заради розвитку культурних тради
цій серед молоді" як учасник спільної
операційної програми "Румунія – Україна –
Республіка Молдова 2007 – 2013".
Це мистецький проект, спрямова
ний на залучення юних та небайдужих
до збереження культурної спадщини,
популяризації народних звичаїв і тра
дицій. Він передбачає видання збір
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ника різнофахових статей українською,
румунською й англійською мовами,
випуск CD з оригінальним записом
фольклорних зразків у виконанні учнів
ської та студентської молоді з асоціа
ції "Мугурел" та ЧНУ.
Апогеєм проекту стане щорічний
Національний фестиваль народної му
зики "Мугурел" у Румунії. В ньому ві
зьмуть участь 20 студентів Чернівецько
го університету – вокалістів і танцівників.
Попередній відбір уже провели.
"Співаки виконають по два твори,
з яких один – акапельно, інший – під
супровід дитячого оркестру народних
інструментів міста Дорохой, – гово
рить Георгій Постевка. – Названий ко
лектив по-своєму унікальний, адже
учасники оркестру грають одразу з
нот! Вихованці наших музичних шкіл
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цього не вміють, хоча й добре володіють
інструментом. На фестивалі в Румунії
діти акомпонують дітям. Це родзинка
мистецького заходу. Нинішнього року
вже традиційно виконання конкурс
них творів буде без жодних "плюсів",
"живе" на 200 відсотків!"
Фінальним акордом фестивалю ста
нуть спільні концертні виступи лауре
атів, що відбудуться у липні на Буковині
(місто Глибока, села Магала й Тар
навка Новоселицького району).
"Партнерство заради розвитку куль
турних традицій серед молоді" – це
перший проект міжнародного рівня для
кафедри музики Чернівецького універ
ситету. За словами Георгія Постевки,
єдиного румуномовного представника
української сторони, він корисний як
для студентів, так і для викладачів.

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

Із лекційного конспекту
Студенти філологічного факультету (спеціальність "Журналістика") і факультету історії,
політології та міжнародних відносин (спеціальності "Історія", "Політологія", "Міжнародна
інформація" й "Міжнародні відносини") відвідали
онлайн-лекцію ізраїльського професора Зеєва
Ханіна на тему "Ізраїльське суспільство як предмет соціально-політичного дослідження". Вона
відбулася 20 березня у Блакитній залі за підтримки Ізраїльського культурного центру при
Посольстві держави Ізраїль в Україні та "Центру юдаїки" Чернівецького університету.

З

і вступним словом до учасників зібрання звернувся Пер
ший секретар Посольства держави Ізраїль в Україні
Влад Лернер. Він, зокрема, ознайомив студентів з ізраїль
ськими навчальними програмами для іноземців.
Про Ізраїль чимало говорять і пишуть у всьому світі. Що
правда, не завжди коректно й точно, зазначив професор
Зеєв Ханін. Передусім цікавляться не місцевими краєвида
ми і хай-теком, а ізраїльсько-арабським конфліктом.
Однак на лекції йшлося не про нього. Зовнішня оболонка
держави, тобто її позиціонування на міжнародній арені, ві
дома багатьом. Прогалина у знаннях громадськості – вну
трішній світ. Ізраїльське суспільство лише зрідка є предме
том аналізу в науковій літературі та мас-медіа. Прикро,
адже воно не схоже на жодне інше.
Географічно Ізраїль розташований в Азії, геологічно – в
Африці. За цивілізаційним розвитком, культурою, похо
дженням, орієнтацією, економічною та політичною система
ми це східноєвропейська країна.
Євреї зуміли побудувати свою національну державу на
території, яку покинули два тисячоліття тому. Це перший
унікальний факт у світовій історії. Другий – вони порівняно
швидко й безболісно перейшли від централізму до лібераль
ної демократії, від індустріальної, індустріально-аграрної до
постіндустріальної економіки. У зв’язку з цим виникло поняття
"ізраїльське економічне диво". Третє явище, варте деталь
ного соціально-політичного дослідження, – впровадження
концепції багатокультурності в етнонаціональній державі.
"Нині француз – це той, у кого є французький паспорт, –
говорить професор Зеєв Ханін. – Держава не вимагає, аби він
розчинився у культурному ядрі французького суспільства...
Натомість наше суспільство є мультикультуральним, але цей
мультикультуралізм – усередині єврейського колективу".
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"Під час офіційного візиту до Ру
мунії наша делегація у складі прорек
тора Тамари Марусик і викладачів ка
федри музики – доцентів Вадима
Лісового, Ірини Бойчук, Ярини Вишпін
ської та Івана Дерди відвідала садибу
композитора Джорджіє Енеску, побу
вала в чоловічому монастирі у Воронці,
послухала виступ дитячого оркестру
народних інструментів м. Дорохой, –
розповідає Георгій Постевка. – За
служений артист України Іван Дерда
співав у будинку, де народився Міхай
Емінеску. Вражена співробітниця му
зею запросила його знову завітати
з виступом.
Гадаю, цей проект допомагає набли
зитися до румунської мови й культури".
Світлана ТЕЛЕШМАН
Фото Романа Пазюка
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Варто зазначити, не всі ізраїльтяни – євреї. Їх близько
80 %. Понад 20 % становлять греки, вірмени, росіяни, укра
їнці та інші. Сьогодні держава забезпечує їм національнокультурну автономію. Вона відмовилася від моделі „пла
вильного котла”, що передбачає злиття усіх культур в одну.
Закордонний професор порівнює сучасне ізраїльське
суспільство із грецьким салатом, салатом зі свіжих овочів та
фруктів. Кожен „складник” привносить певний елемент куль
турних традицій, і той одночасно стає елементом ізраїльської
культури. Однак не через плавлення, а шляхом змішування.
Комусь ця страва подобається, комусь – ні. Утім, справа
смаку – це також питання демократичного вибору, переко
наний лектор.
Ізраїлезнавство як науку вивчають у більшості провід
них університетів світу. Лише у США – на понад 250 кафе
драх. З’являється така тенденція і у вищих навчальних за
кладах колишніх республік Радянського Союзу.
При Чернівецькому університеті другий рік поспіль діє
Центр юдаїки. Він спеціалізується на дослідженнях з історії та
культури єврейського народу. Студенти, аспіранти й виклада
чі мають можливість безкоштовно вивчати іврит і давні єврей
ські тексти. Заняття відбуваються двічі на тиждень.
"Співпрацюємо з Ізраїльським культурним центром при
Посольстві держави Ізраїль в Україні, – говорить керівник
Центру юдаїки при ЧНУ, заступник декана з навчально-органі
заційної роботи факультету історії, політології та міжнародних
відносин, асистент кафедри історії України Олег Суровцев. –
Також маємо спільні проекти з нашим Студентським науко
вим історичним товариством. Подібні лекції з іншими ізраїль
ськими професорами практикуватимемо й надалі. Можливо,
хтось із закордонних лекторів завітає до університету".
Світлана ТЕЛЕШМАН
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ЮНЕСКО

До Списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО належать
936 пам’яток у 153 державах світу. З них 725 – культурні, 183 – природні та 28 – змішані.
Важливим напрямом діяльності ЮНЕСКО є залучення молоді до збереження цих об’єктів. Генеральний директор ЮНЕСКО, який очолював
престижну організацію впродовж 1999 – 2009 років, Коітіро Мацуура
стверджував: "Майбутнє нашої спадщини, насамперед, залежатиме від
дій та рішень нинішнього покоління молодих людей, що незабаром стануть лідерами завтрашнього дня".
У 1995 році в місті Бергіні (Норвегія) проведено І Міжнародний молодіжний форум зі Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Наступні відбувалися
в різних країнах світу.

Для обговорення організаційних питань
до ЧНУ завітала зіркова гостя

Ц

вивчення, збереження та примноження
універсальних цінностей всесвітньої
спадщини через виховання почуття
спільної відповідальності за об’єкти
культурної та природної спадщини
ЮНЕСКО, надання молоді різних кра
їн нових можливостей для спільної
участі у значних подіях.
Орієнтовна кількість учасників –
150 – 200 осіб віком від 18 до 30 років:
студенти вищих навчальних закладів,
члени молодіжних організацій, спеці
алісти у галузі охорони, збереження
й реставрації історико-культурної та
природної спадщини, науковці у сфе
рі культурології, історії, політології,

Фото Романа Пазюка

ьогорічний молодіжний фо
рум присвячується 40-літтю
прийняття Конвенції ЮНЕСКО про охо
рону всесвітньої культурної та при
родної спадщини. Власне, у зв’язку
з ювілеєм його проведуть у кількох
державах: Іспанії, Китаї, Російській
Федерації та Україні.
Як відомо, торік до Списку об’єктів
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО уві
йшла Резиденція митрополитів Буко
вини і Далмації (нині Чернівецький
національний університет імені Юрія
Федьковича). Саме нашому універси
тетові належить приймати захід між
народного рівня.

Триденний форум передбачено на
листопад 2012-го. Цілком виправда
но, адже 16 листопада 1972 року
Україна ратифікувала згадувану Кон
венцію ЮНЕСКО. Крім того, цей захід
поєднають зі святкуванням Дня сту
дента 17 листопада.
Мета форуму – посилення міжци
вілізаційного діалогу, заохочення моло
дих людей до активної участі у процесі

філософії, географії і міжнародних
відносин. Також очікуємо на приїзд
представників міжнародних організа
цій (ЮНЕСКО, ICCROM, ICOMOS, IUCN,
ICOM), Національної комісії України
у справах ЮНЕСКО.
У рамках форуму відбудеться низ
ка наукових сесій, "круглих столів",
майстер-класів з українського народноприкладного мистецтва, фестиваль

НАШІ З НАТО
Стіну біля свого письмового столу доцент кафедри
фізичної хімії та екології хімічних виробництв Ігор Вінклер
називає натівською. На ній уже явно замало місця для численних наукових "сувенірів" із закордонних мандрівок – посвідчень учасника міжнародних конференцій. Очевидно, що
час розширювати робочий простір, бо колекція, починаючи
із середини 90-их, щороку поповнюється.

Хіміки – за мир і безпеку!
Фото Романа Пазюка

Міжнародний молодіжний форум
зі Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО:
вперше в Чернівцях і в Україні
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"Розмаїття культур" за участю інозем
них гостей.
Днями у ЧНУ побували координа
тор проекту в Україні Влада Прокаєва
(Литовченко) – колишня модель, а
нині голова Всеукраїнського благодій
ного фонду "Обдаровані діти – май
бутнє України", заступник завідувача
кафедри ЮНЕСКО Дипломатичної
академії при МЗС України, а також
Ілона Лукач – співробітниця фонду,
аспірантка Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
Вони зустрілися з ректором Степа
ном Мельничуком і проректором Та
марою Марусик.
"Ми обговорили наповнення на
укових секцій та "круглих столів", інші
організаційні питання, які виникають
при підготовці заходів такого рівня, –
зазначила Влада Прокаєва. – Споді
ваємося на активність молоді. Нама
гаємося долучити громадськість і
привернути увагу органів влади".
Координатор форуму висловила
приємність із приводу проведення
наукової частини заходу саме в Чер
нівецькому університеті.
"У мене надзвичайно багато дру
зів, колежанок із Чернівців: це одно
курсники з Дипломатичної академії,
відома красуня Інна Цимбалюк, зірка
Ані Лорак, – говорить Влада Прокаєва.
– Проте я вперше в цьому прекрасно
му місті. Університет вразив. Думаю,
студенти, що тут навчаються, мають
бути щасливими. І справа не тільки в
закладі, а ще й у людях. Керівники
ЧНУ – ректор Степан Васильович і
проректор Тамара Володимирівна –
знані у всьому світі завдяки своїй енер
гії, вірі та життєствердним настроям".
Організатори форуму мають надію,
що захід створить умови для розвитку
міжнародної співпраці й туризму, сприя
тиме формуванню позитивного іміджу
нашої держави на міжнародній арені.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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У

горщина, Сербія, Македонія,
Болгарія, Чехія, Хорватія, Ру
мунія, Словенія, Австрія… Дасть Бог,
наприкінці літа – на початку осені до
списку потрапить Грузія. Хотілося б,
адже тема майбутньої конференції –
"Чорне море: стратегія відповідей для
розвитку енергетичних ресурсів і вод
невої енергетики" – належить до сфери
наукових пошуків чернівецького вче
ного. Ігор Вінклер досліджує пробле
ми, пов’язані з адекватною очисткою
стічних вод, їх впливом на довкілля,
водопідготовкою та водопостачанням.
У Грузії він сподівається представити
на суд колег своє бачення можливос
тей упровадження "зелених", еколо

("Science for Peace and
Security").
Як правило, кількість
учасників натівських кон
ференцій невелика – від 50
до 80. Однак усі вони –
потужні науковці з різних
країн світу. Тобто подібна подія – не
абияка нагода для професійного спіл
кування й налагодження контактів. Це
вагомий "плюс", проте не єдиний, за
значає Ігор Вінклер. Він, насамперед,
цінує змогу доторкнутися до історії,
культури й побуту інших народів. Із при
ємністю пригадує наукову зустріч на
тему енергетичної безпеки, що відбу
лася 2007 року в парламенті Угорщини.

гічно чистих джерел енергії. Попере
дню згоду на участь отримано. Зали
шилося чекати на остаточне рішення
оргкомітету.
Зазначена конференція є натів
ською, як і більшість із тих, де побував
Ігор Вінклер. Щодо Львівської 2010 року,
навіть став співорганізатором разом
із чехами. Той захід відбувся на висо
кому рівні.
Діяльність НАТО в галузі науки
можна простежити до 1956 року, тоб
то часу заснування організації. Крім
боротьби з тероризмом, пріоритетни
ми напрямками вважаються розвиток
інформаційних технологій, сфери біо
логії клітин і біотехнології, захист до
вкілля та раціональне використання
природних ресурсів тощо. З 2004 року
Наукова програма НАТО замінена про
грамою "Наука задля миру і безпеки"

"Вражала і подія, і будівля, – розпо
відає вчений. – Я й раніше бував у цій
державі. Знав, що однією з тамтешніх
реліквій є перша корона угорських ко
ролів, яку їм передав Папа Римський
понад 1000 років тому. Тривалий час
корона зберігалася в музеї, потрапити
куди було не так легко. Згодом уряд
Угорщини вирішив установити реліквію
в парламенті, аби депутати не забува
ли, спадкоємцями чого вони є. Відтак
глянути на тисячолітню корону вдалося
й учасникам конференції за програ
мою "Наука задля миру і безпеки".
Ігор Вінклер надає перевагу подо
рожі власним авто. Адже дорогою
можна спостерегти чимало цікавого.
"Завжди краще пересвідчитися
самому, аніж покладатися на розповіді
інших, – зазначає наш співрозмовник.
– Це стосується і рідної країни. У ве
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ресні минулого року побував на кон
ференції в Дніпропетровську. До того
чимало чув про напружену екологічну
ситуацію в регіоні. Коли ж опинився у
місті, мене більше не треба було пере
конувати. Одразу чудово зрозумів, що
значить жити у великому індустріаль
ному центрі. Було спекотно, проте я не
відчиняв двері на балкон: на вулиці
тхнуло сіркою…"
З року в рік чернівецькі хіміки все
охочіше долучаються до програми "На
ука задля миру і безпеки". Серед кілька
разових учасників натівських конфе
ренцій – завідувач кафедри фізичної
хімії та екології хімічних виробництв
професор Ярема Тевтуль, доцент цієї
ж кафедри Сергій Борук, доцент кафе
дри органічної та фармацевтичної хімії
Алла Чобан та інші.
"Мене цікавлять проблеми норму
вання антропогенного навантаження
на природні водні об’єкти, – розпові
дає Алла Чобан. – На конференціях
намагалася привернути увагу аудито
рії до недоліків такого нормування як
щодо струмків, так і щодо річок (Дніс
тер, Прут). Слухаючи доповіді колег
про забруднення вод Нілу пестицидами,
про фармзабруднення канадійських
водойм за 30 (!) років, переконалася,
що це тема планетарного масштабу.
На жаль, то лише здається, ніби люд
ство почало турбуватися про еколо
гію. Здебільшого ми говоримо, а треба
ще й діяти, усім разом діяти! Хочеться,
аби на результати наукових дослі
джень зважали в колах, де зосереджені
великі гроші. На жаль, ті кошти витра
чаються не на поліпшення стану до
вкілля. Але ж саме чиста природа – за
порука нашого здоров’я, майбутнього
життя на Землі!
Шкода, що натівські конференції
не відбуваються у Чернівцях. НАТО не
дає "зелене світло" через відсутність у
нас міжнародного аеропорту".
Світлана ТЕЛЕШМАН
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ФІЛЬМОТЕКА

Кінопоказ є незмінною та успішною практикою закордонних Літніх
шкіл. Традиційно після лекцій відбувається перегляд фільмів мовою країнигосподаря з їх подальшим обговоренням.
Чернівецький університет перейняв і по-своєму впровадив цікавий досвід. Упродовж майже двох із половиною років Центр славістичних студій "Slavia" і кафедра історії та культури української мови проводять
спільні засідання Клубу слов’янського кіно й наукового гуртка "Проблеми
слов’янської лінгвокультурології". За цей час охочі відкрили для себе понад десяток якісних стрічок польською, чеською, сербською, російською
та литовською мовами.

Zapraszamy do kina!

К

ожна зустріч передбачає об
говорення проблеми менталь
ності певного слов’янського народу,
специфіки концептуалізації картини
світу того чи того етносу.
З доповідями виступають провідні
викладачі кафедри історії та культури
української мови, що читають дисци
пліни славістичного циклу і працю
вали в різних слов’янських країнах
(Мар’ян Скаб, Марія Скаб, Ярослав
Редьква, Галина Кузь, Ірина Гуцуляк,
Наталія Колесник), студенти, які отри
мали відповідні завдання.
Часом щастить почути іноземних
гостей. На засіданнях гуртка побува
ли доцент Карлового університету
(м. Прага, Чеська Республіка) Віра
Лендєлова, професор Краківського
педагогічного університету (Польща)
Станіслав Козяра і студентка Універ
ситету імені Федора Палацкого (м. Оло
моуц, Чеська Республіка) Зузанна Пау
лінська.
Поки що серед кіногурманів най
більше філологів. Це слухачі курсів "Поль
ська мова", "Чеська мова", "Слов’ян
ське лінгвокраїнознавство", "Порів
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няльна граматика слов’янських мов"
та інших. До речі, "Слов’янське лінг
вокраїнознавство", так би мовити, наш
фірмовий курс, бо його не виклада
ють у жодному іншому українському
ВНЗ, та й "Порівняльну граматику
слов’янських мов" – у небагатьох.
"Славістична підготовка не може
обмежуватися теоретичними курса
ми, – вважає завідувач кафедри істо
рії та культури української мови про
фесор Мар’ян Скаб. – Ми прагнемо її
розширити і – що найголовніше – про
водити в цікавій для студентів формі.
Зрозуміло, спочатку аудиторії важ
ко сприймати фільми чужою мовою,
однак поступово призвичаюється до
такого звучання.
Маємо на меті не тільки показати
стрічку, а подати передмову до неї. Тоб
то для нас фільм важливий не просто
як твір мистецтва, а, насамперед, як
вияв ментальності певного народу,
зокрема й у мові.
Відбираємо ті кінострічки, які з влас
ного досвіду вважаємо кращими, і ті,
які можемо дістати. Орієнтуємося на
теми, що дотикають душу".

ПРИТЧА НАШИХ ДНІВ

Мовчи, язичку,
будеш їсти кашку або й качку

Б

ог осінив лани небувалими щедротами. Зародиловидалося-вдалося буквально на все. Отже, готові
запаси для комори. Воно б нічого, якби неждано-негадано
не появилися між людей дивакуваті хвальки із ротами аж до
вух. Мовляв, ми уже на коні. Утім, такі завжди виринають на
тій чи іншій хвилі. Отож і пішло-поїхало. Задзюрчализациркулювали у народі розмови. Мудрі мовчали і слухали.
І Бог одразу за пожнивними роботами закрив на вели
кий ключ свої небесні володіння, аби не йшли дощі. Сер
пень – пекло, вересень – пекло. Страшенні суховії налеті
ли, як колись ординці. Земля висохла до невпізнання.
Трактористи ще якось впорали лани і земельні ділянки
біля присадиб. Люди завважали, що такого за своєї пам’я
ті не пригадують, аби не можна було зарівняти виоране.
Заступ рискаля ледь-ледь "просочувався" у грунт. Один
штик – це три прийоми надзусиль".

Фільми зазвичай привозять викла
дачі кафедри історії та культури укра
їнської мови, які працювали в Чехії чи
Польщі, або ж студенти, що відвідали
ці країни. Інколи на допомогу прихо
дить Інтернет.
Гуртківців небагато. Утім, не кіль
кість є пріоритетом для організаторів
кінозустрічей.
"Головне, щоби приходили ті люди,
яким насправді цікаво, – говорить
Мар’ян Скаб. – І щоб наша спільна
справа мала якийсь відгук. Нехай це
буде навчання у Літній школі, або ж
написання наукової роботи на тему,
яку обговорювали, чи просто подаль
ший самостійний перегляд фільмів
слов’янськими мовами".
Третьокурсниця філологічного фа
культету Юлія Борова почала відвіду
вати гурток минулого року. Відтоді
намагається бувати на кожному засі
данні. Говорить, що то не тільки ціка
во, а й корисно.
"Фільми допомагають ближче кон
тактувати з мовою, культурою народу, –
переконана дівчина. – Знаю польську
та чеську мови приблизно на одному
рівні: першу вивчала в університеті, а
другу – на Літній школі в Оломоуці.
Мушу визнати, що чеські фільми важ
кі для сприйняття. І це пов’язано не з
мовним бар’єром, а, як мені здаєть
ся, з ментальністю.
Нещодавно дивилися польську стріч
ку "Pręgi". Дуже хороша! Мені подоба
ється життєве, філософське кіно, що
дає можливість заглибитися в історію
народу".
Цікаво? Кіно показують кожної пер
шої середи місяця о 16 годині у 65 ауди
торії VI корпусу. Подробиці можна ді
знатися за телефоном: 58-48-00.
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ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ДНІ

Поет любові і протесту

Т

(Закінчення. Поч. на стор 1)

еплими словами розпочала вечір Лариса Бережан –
одна з організаторів та ідейних натхненників кон
курсу. Головний акцент вона зробила на ролі Шевченка в
українській літературі, назвавши його "письменником, який
випередив свій час". Ішлося про конкурс, зокрема розши
рення його географії та заклик "смакувати слово україн
ської поезії".
Учасниками Шевченківських читань стали 24 конкур
санти, які представляли свої навчальні заклади. Серед
них – студенти економічного, математичного, педагогіч
ного, філософсько-теологічного, філологічного факульте
тів, а також факультету історії, політології та міжнародних

ряд з Шевченковими мали вірші Ліни Костенко. Бурхливі
аплодисменти учасників та членів журі викликав виступ
гості вечора, яка родом із Греції. Незважаючи на те, що лише
з вересня минулого року вивчає українську мову, вже
знає її на доброму рівні. Любов до українського слова,
поетичного зокрема, засвідчили вірші Тараса Шевченка,
які із завзяттям прочитала дівчина.
Нагородження переможців відбулося у двох номінаці
ях. Перша мала стосунок до власне декламування, а дру
га отримала назву "Літературно-музична композиція".
Перемогу в першій номінації здобули:
ІІІ місце – Оксана Мельник, Анастасія Єреміца, Катерина
Дробот; ІІ місце – Олеся Сивак, Олександр Мельник;
І місце – Ірина Тіміш.
Друга номінація представлена меншою кількістю но
мерів, і її переможцями стали: ІІ місце – Олеся Степан;
І місце – сестри Мар’яна і Тетяна Кнігніцькі.
Абсолютну ж перемогу в конкурсі здобула студентка
філологічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича

Фото Романа Пазюка

відносин і факультету іноземних мов Чернівецького націо
нального університету імені Юрія Федьковича, представ
ники Буковинського державного медичного університету,
Буковинської державної фінансової академії та коледжу
ЧНУ. Конкурсанти з усією любов’ю до Шевченкового сло
ва декламували поезію Кобзаря та другий вірш, обраний
на власний розсуд. Слухачі мали можливість насолодити
ся і прекрасними ліричними поезіями, і сповненими про
тесту та бунтарства рядками. Найбільшу популярність по
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Жовтень… Думають люди, може цього місяця рине
довгоочікуваний дощ. Нема. Звісно, селяни не винні. Усе
через отих поспішників, які звикли поперед батька в пе
кло. От до чого призводить непоміркованість тих, хто ніяк
не звикне до праці, а, швидше за все, втішається "при
щеплюванням" своїх заслуг, коли виходять на люди зі сло
вом гонору і пихи.
Осінь вважається всуціль дивовижною. А тут?.. Настав
листопад – і теж без змін. Навіть мінімальних. Що робити?
Здавалося, одного – просити у Бога. Прохання, кажуть,
муки ламає. Та хіба "пекельники" на таке вдатні? Звісно, що ні.
Трохи вляглося. Прихід зими теж розчарував. Чи не
вперше Михайло не приїхав на білому коні. Чи не через
тих посіпак, що тішилися: ми на коні!
Миколай теж наслідував Михайла. Згодом щось запо
відалося на сніг, зате лютий – як білий птах розкутий.
Одна хвиля – сніги з морозами. Інша – те саме. Фрон
тальний наступ. Такий, що й Чорне море замерзло. Си
ноптики нарекли цей місяць аномальним. Бог випробо
вує галасунів, оскільки вони анічогісінько не мають до
небесної канцелярії, тобто отих – перших. Недарма в на
роді кажуть у таких випадках: мовчи, язичку, будеш їсти
кашку. І додамо: може, й качку. Хоча зараз піст.
Василь ДЖУРАН
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Іванна Стеф’юк. Усі переможці й учасники читань отрима
ли Грамоти та цінні подарунки.
Конкурс укотре засвідчив незбагненну силу Шевчен
кового слова, не обмеженого простором і часом. Насам
кінець ще раз повертаюся до мудрих слів Лариси Бере
жан, яка назвала однією з найбільших відзнак українців як
нації саме Шевченка. Наше завдання – зберегти те, що
він зробив, не загубити його заповіти у сучасному світі.
Світлана ШПУНЯР

ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ДНІ

Чернівчани вшанували пам’ять
невмирущого українського генія
9 березня усі свідомі українці відзначали 198-му річницю від дня
народження Тараса Шевченка. Щорічні Шевченківські дні були б
неповноцінними без покладання квітів до пам’ятника Кобзарю,
що на Центральній площі міста.

Ц

ьогоріч свою пошану великому українському поету виявили голо
ва Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло Папі
єв, його перший заступник Георгій Галиць, керівництво місцевих виконав
чих органів влади, представники громадських та політичних об’єднань, духо
венство краю, корінні чернівчани та гості міста. Участь у дійстві взяли також
керівники Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Покладання квітів відбулося у супроводі літературно-мистецького свя
та "В сім’ї вольній, новій". Виступили хорові колективи "Гомін Буковини"
та "Дзвін" Чернівецького університету. Всі, хто прийшов пом’янути Кобзаря,
мали змогу насолодитися невмирущим "Заповітом" та іншими відомими
піснями на вірші поета. Окрім цього, декламатори читали уривки з поем
Шевченка.
Світлана ШПУНЯР
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Образ Божої Матері в іконографії
Студенти Богословського відділення спільно зі студентами кафедри екології та біомоніторингу ЧНУ
взяли участь у духовно-мистецькому заході у Чернівецькому обласному художньому музеї.

З

До Її ікони в час молитви,
з грішних, хто не припадав,
як новобранець перед боєм,
Хто порятунку не волав?

цих віршованих рядків 28 лютого у приміщенні Худож
нього музею розпочався мистецький вечір "Образ
Божої Матері в іконографії", організований студентами й
викладачами Богословського відділення і кафедри екології
та біомоніторингу Чернівецького університету.
До присутніх звернувся протоієрей, настоятель уні
верситетського храму Трьох Святителів, завідувач Бого
словського відділення філософсько-теологічного фа
культету Микола Щербань. Він схвалив бажання студентів
провести цю зустріч другої днини Великого Посту і бла
гословив її.
Зокрема, отець Микола сказав: "Шановні присутні, воз
люблені у Христі брати і сестри! Сьогодні, у другий день
Великого Посту, ми проводимо цей захід як нагадування
усім нам про величні духовні і моральні цінності… Чимало
різноманітних заходів відбувається нині, але багато з
них абсолютно несумісні із принципами Православного
Посту… Ми переконані, що сьогоднішній захід, який відбува
ється за участю студентів та має, власне, і основною цільовою
аудиторією студентство, сприятиме підвищенню рівня духов
ності у молодіжному середовищі… Особливо актуальним
"нагадуванням" про моральні пріоритети і моральні цін
ності для сучасної людини стає у час Великого Посту…".
Увесь вечір супроводжував хоровий спів студентів Бого
словського відділення під керуванням Ігоря Луцана. У ви
конанні хору прозвучали "Отче наш" (Н. Кедрова), "Бого
родице діво, радуйся (грецького розспів)", "Дев’ята пісня
Великого Покаянного канону преп. Андрія Критського",
"Під твою милість" (Д. Бортнянського), "Достойно Є!" (П. Ді
ньова). Ці видатні твори церковної музики, виконані на
бездоганному професійному рівні під диригуванням Ігоря
Луцана, не могли залишити байдужими жодного з присутніх.
А релігійний піснеспів "Ave Maria" у виконанні Олександра
Марчука (студент VI курсу Богословського відділення) пере
ніс усіх у світ вищих сутностей, змусивши забути на 2 години
про реальність. Відчуття духовної піднесеності доповнювали
учасники зустрічі: студенти-теологи одягнені у підрясники,
а студенти–екологи – у національні строї.
Упродовж вечора студенти розглянули різні аспекти
втілення образу Божої Матері в іконографії.
Про технологію створення ікон повідала студентка ІІІ кур
су Надія Марків. Закріплення поволоки (тонкої тканини)
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на липовій, дубовій або кипарисовій дошці, потім
проклеювання її 10 –14 шарами левкасу (спеціальної
ґрунтовки із суміші алебастру, тваринного клею та
льняної олії), шліфування левкасу стеблами хвощу,
виконання малюнку темперою, замішаною на яйці,
та, нарешті, покриття оліфою – ось традиційний
споконвічний секрет виготовлення ікон.
Студентка ІІІ курсу Тетяна Мельник мовила про
відмінність між іконописом та творами живопису.
Вона зазначила, що найважливішою умовою для на
писання ікони вже в давньохристиянські часи була
вимога до іконописця "жити в пості та молитвах зі
смиренною мудрістю", а також "з превеликою ретель
ністю писати" ікону. Образи і сюжети ікони строго
канонічні, соборні, тобто є плодом багатовікового і
навіть більш ніж двохтисячорічного досвіду Право
славної Церкви. Не тільки зміст іконописного образу
строго канонізований і визначений, а й художня
мова, якою написана ікона, особлива, умовно-сим
волічна, яка вбирає в себе єдність божественного та
історичного. У той час як образи, написані не іконописцями,
а художниками на релігійні сюжети, у кращому випадку,
є лише ілюстрацією тем і сюжетів Св. Письма.
Студенти ІІ курсу Евеліна Жеребецька, Катерина Ма
ковійчук, Олеся Глібка спробували вникнути в особливості
різних типів ікон. Оранта, Одигітрія, Єлеуса, Панахранта,
Агіосорітіса… Кожний з типів – це особлива постава та
жест, а також канонізований характер взаємодії між
Богоматір’ю та Ісусом.
Цікаво та проникливо про чудотворну дію найшанова
ніших у православній традиції ікон (Вишгородської, Казан
ської, Почаївської, Іверської та Холмської) розповіли учас
никам зустрічі студенти І курсу Йордана Олексюк, Ірина
Химич, Ігор Рубаняк, Руслана Білусяк та Петро Олексюк.
Андрій Андрусевич (IV курс), Анатолій Зеленівський (III курс),
Оксана Максимчук (III курс), Олеся Хреник (II курс), Алла
Кілару (II курс), Аліна Григоряк (IV курс) та Марина Біло
копита (II курс) дослідили життя і творчість видатних україн
ських іконописців (Йова Конзелевича, Федора Ааронського,
Івана Рутковича, Федуско, Аліпія Печерського). Подив у
всіх учасників зібрання викликали унікальні ікони сучас
ного майстра Олександа Охапкіна, який нині живе і пра
цює в м.Олександрія Кіровоградської області. Про май
стра-іконописця знає вже увесь світ. Залишається, щоб
про нього більше довідалися співвітчизники. Студент
Андрій Андрусевич окреслив важливу проблему – необ
хідність посиленого захисту стародавніх ікон від крадіїв
та зловмисників. У січні цього року з церкви Вознесіння
Господнього у с. Волиці-Деревлянській Буського району
на Львівщині викрали ікону Богородиці "Одигітрія" Івана
Рутковича. Кілька років тому з Вижлова (Сколівський ра
йон Львівської області) була втрачена унікальна ікона
цього ж майстра – "Народження Марії".
Співробітники художнього музею ознайомили при
сутніх з особливостями відтворення образу Божої Матері
в іконописі Буковини. Вони відзначили орнаментальне
обрамлення як важливу рису буковинської ікони. На за
вершення ведучі вечора третьокурсники Ганна Стебниць
ка та Богдан Климчук задали студентам кілька запитань
у рамках розглянутої теми. Приємно, що аудиторія була
активною. Найбільше правильних відповідей дала сту
дентка ІІІ курсу Оксана Максимчук, яку нагородили буке
том білих лілій.
Прот. Микола Щербань зі студентами у супроводі пра
цівників музею оглянув експозицію. Особливо багато уваги
було надано сакральному живопису XVII – XX століть.
Прес-служба Богословського відділення
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Урочистості з нагоди престольного свята
та 130-ліття із дня освячення
університетського храму Трьох Святителів
11-12 лютого Свята Православна Церква вшановує
пам’ять трьох великих вселенських учителів і святителів –
Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого. Саме цього дня Чернівецький університет відзначає
престольне свято свого храму. Нинішнє святкування
було особливим, адже минає 130 років із дня освячення
університетського храму.

11

лютого о 16 годині преосвященний Нестор, архі
єпископ Тернопільський та Бучацький, напередо
дні дня пам’яті Трьох вселенських учителів і святителів Ва
силія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого
очолив Всенічне бдіння у Трьохсвятительському храмі
Чернівецького університету. Його Високопреосвящен
ство супроводжував священик Сергій Загальський.
Після поліелею владика Нестор звершив чин хіротесії
над студентом VI курсу Богословського відділення Воло
димиром Солоджуком.
12 лютого, в день пам’яті Трьох Святителів, Голова Си
нодального Управління у справах духовної освіти Високо
преосвященнійший Димитрій, митрополит Львівський і
Сокальський, у співслужінні архієпископа Тернопільського
і Бучацького Нестора, представників духовних навчальних
закладів та численного духовенства, викладачів і випуск
ників Богословського відділення у священному сані з нагоди
престольного свята звершили Божественну Літургію.
Під час Божественної Літургії, з благословення Святій
шого Патріарха Філарета, Високопреосвященнійший ми
трополит Львівський і Сокальський Димитрій висвятив
у сан диякона студента VI курсу Володимира Солоджука.
Цього року розділили радість престольного свята: деле
гація Львівської Православної Богословської Академії на чолі
з Головою Синодального Управління у справах духовної осві
ти Високопреосвященнійшим митрополитом Димитрієм; Си
меон Пігура, викладач Церковного уставу ЛПБА; делегація
Волинської Православної Богословської Академії у складі
проректора з навчальної роботи Василя Миколайовича Лозо
вицького та проректора з науково-дослідницької роботи, свя
щеника Володимира Вакіна; делегація Рівненської
Духовн ої семінарії у складі ректора РДС, прот. Віталія
Лотоцького та проректора з навчально-методичної роботи,
прот. Тараса Волянюка; благочинний Надвірнянського ра
йону (Коломийська єпархія), випускник ЧНУ (спец. "Релігіє
знавство", 2006 р.) митр. прот. Олег Траско.
На запричасному стиху до присутніх у храмі парафіян
із проповіддю звернувся студент VІ курсу свящ. Богдан
Сливка – настоятель парафії св. пророка Іллі м. Заліщики
Тернопільсько-Бучацької єпархії.
Після Божественної Літургії відслужено святковий мо
лебень.
По завершенні богослужіння до присутніх у храмі з
проповіддю звернувся митрополит Димитрій. У своїй про
повіді владика вказав на визначну роль в історії Христової
Церкви кожного із трьох Великих Ієрархів та розповів про
необхідність правильного розвитку науки загалом та бо
гословської науки зокрема.
За проповіддю митрополита до присутніх звернувся на
стоятель храму, завідувач Богословського відділення до
цент прот. Микола Щербань. У вітальному слові отець Ми
колай подякував усім присутнім парафіянам та численним
гостям, які прибули цього дня до університетського храму
на врочисте богослужіння з нагоди престольного свята. Він
розповів про різні періоди, які пережив храм Трьох Свя
тителів за 130 років, а це й Перша і Друга світові війни,
часи войовничого атеїзму та складні 80-90-ті рр. ХХ ст. Як
слушно зазначив отець, ми особливо повинні пам’ятати
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про натхненну і жертовну працю тих людей, які власним
прикладом зберегли красу як самого храму, так і колиш
ньої Резиденції митрополитів Буковини та Далмації (нині –
центральний корпус ЧНУ) в цілому.
Саме тому, згідно із Указом Святійшого Патріарха Київ
ського і всієї Руси-України Філарета, радника ректора Черні
вецького університету, Заслуженого діяча науки і техніки
України, Академіка Академії наук вищої школи України, док
тора біологічних наук, професора Степана Степановича Кос
тишина нагороджено Орденом святих Кирила і Мефодія.
Адже Степан Степанович, перебуваючи на посаді ректора
Чернівецького (на той час – ще державного) університе
ту, прийняв рішення про відновлення богослужінь в універ
ситетському храмі (1991 р.). Він сприяв відкриттю філософ
сько-теологічного факультету (1993 р.). Варто зазначити, що
зовсім нещодавно (7 лютого) Степан Степанович відзначив
свій славний ювілей – 80-річчя.

Насамкінець усім гостям вручено пам’ятні подарунки.
Завершилось богослужіння уставним многоліттям.
Гості відвідали виставку релігійного живопису, при
свячену 130-літтю з дня освячення університетського храму,
виконаного в унікальній техніці (випалювання), яка експону
валась у Блакитій залі університету.
Після відвідин виставки митрополит Димитрій, архі
єпископ Нестор, декан філософсько-теологічного факуль
тету професор В. Балух та завідувач Богословського від
ділення доцент прот. М. Щербань мали робочу зустріч
із ректором Чернівецького університету професором
С. Мельничуком. У ході зустрічі обговорено низку важли
вих питань, які стосуються сучасного стану та перспектив
розвитку духовної освіти в Україні.
Прес-служба Богословського відділення
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ПЕРСОНАЛЬНІ ВИСТАВКИ

Запросини Володимира Михайловського, котрий свого
часу навчався у ЧДУ, до краєзнавчого музею на персональну виставку талановитої чернівецької художниці Раїси Рязанової сприйняв серцем. І мав рацію,
бо, збагнув, високе поєднується з високим. Тобто
пензель і перо двох митців. І згадалися слова Марка
Аврелія: "Можна насолоджуватися життям, і це
дуже просто – слід приставляти одну добру справу
до іншої так тісно, щоб між ними не залишалося
жодного проміжку".
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ПОЕЗІЯ В ПРОЗІ: МИСТЕЦЬКИЙ РЕПОРТАЖ

Мистець високої проби у своїй творчості дотримується – і слава Богу! –
ще незужитого правила:"Твори добро!". Свого часу навчався у ЧДУ.
Схоже, весна на Буковину уже прийшла, бо залу навчально-методичного центру
культури Буковини ні з сього ні з того охопила світлоносна повінь дива. Отого, яке
творять і уміють це робити художники. Точніше, відбулася презентація персональної, 15 за ліком, виставки художника Івана Гемері під назвою "Любімо життя". Розпочала імпрезу в.о. директора цього мистецького закладу Дарина Яремчук,
котра коротко повідала про усі ті віхи, що пов’язані з іменем талановитого майстра, який народившись на Закарпатті, знадобився Буковині.
Господиня представила численній аудиторії прихильників творчості майстра
пензля таких мовців, як: члени Національної спілки художників України Іван Гордіца і
Володимир Сизов, заслужений журналіст України Аркадій Казимирський, голова і заступник Чернівецького осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва,
заслужені майстри народної творчості України Іван Терен та Олександр Приходнюк,
шанувальниця творчості художника-ювілянта (15 виставка) Валентина Косяченко.

Рай від Раїси Рязанової
заполонив мистецьку імпрезу,
до якої причетний
і Володимир Михайловський

Надворі грона набубнявілі ворон,
А тут весна-красна зіходить на амвон

П

ані Раїса запросила, здається, до раю (День свя
того Валентина) не тільки авторів книг, до яких
душею віднайшла відповідні і змістовні ілюстрації, а й тих,
хто любить мистецтво краси у картинах.
З родиною Володимира Михайловського – дружиною
Оленою і братом-художником Орестом та його дружиною
Валентиною – зоримо на весь творчий набуток чернівець
кої майстрині пензля, який має щемливий стосунок до
цього роду, оскільки підготувала-витворила крізь сльози
(таланти високого штибу творять – і переважно це так)
тільки при срібному світлі душі. Хіба може мистецтво на
роджувати і жити без акапели внутрішнього світу, якими є
душа і серце? Звісно, ні!
Скажу, що оцей тандем двох – душі і серця – одразу
висвітлив здогад і переконання його. Річ у тім, що подраз
ником стали картини барв і… простого олівця. Мисткиня
передала чи не весь отой структурований у своїй динаміці
драматизм, у якому суголосі творчі акценти батька-поета
і доньки-поетеси. Раїса Рязанова способом мистецьки
розкутого погляду і вдумливого прочитання усіх книг, що
написали Михайловські, передала глибокий зміст зви
чайнісіньким олівцем. Але як? До того ж, залишила при
хильникам свого і двох літераторів таланту можливість
для вираження і їхніх "я". Іншими словами, роботи без
назв. Кожне око, що має змогу дивитися на ці витвори,
зобов’язане вселити ще й думку, аби мати тільки єдиний
варіант змісту. І це добре. Як і з іншого боку. Якомога до
вше затримати увагу. Як біля підніжжя високої гори – осяг
нути велич її на відстані вертикалі висоти.
Орест Михайловський як художник дивувався, як пані Ра
їса фантастично передала своє бачення стосовно змісту
книги – через ілюстрацію – племінниці Марини. Надзвичайно
глибочезний зміст. Навіть зайвим поставити штрих – так ці
лісно і гармонійно усе увійшло до сюжетної лінії. Очі Мари
ни – найсучасніший фотооб’єктив не передасть тонкощів.
З’ясовується, олівець може і здатен перевершити глобальні
винаходи. А все – душа. У цьому випадку – художниці.
Очі. Юність. І – так неждано і непрохано – лелеченько
на уста Юності. Таке враження – спершу ще священний
птах вітає божественну красу і вроду буковиночки. Обі
ймає дівчину своєю пташиною довірою і надійністю. За
легендою, Лелека не боявся вогню, тому й має чорну мітку.
Тому розуміє людське горе. Доходиш висновку завдяки
таланту Раїси Рязанової, що птах, цей мудрий птах, учить
нас, людей, бути милосердними і з-поміж рукотворного
пекла на землі, які й самі ж готуємо.
Антитеза простежується згодом. Чому птах сів на уста –
юні-юні, а тому нелукаві. Уста, якими можна пити мед.
Таке враження, що Бузько хотів отверзти їх, вдихнути по
диху весняного пробудження, адже прилітає 19 березня.
Або... щоб ніхто не бачив цього юного погасання-згасання.
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Мудрий птах... Мудра художниця Рая. Цей сюжет –
легітлива звісточка з раю.
І... чому птах, який має тужаві крила, ледь – приречено, –
озираючись на благословенну буковинську землю, падає
й сам. Навзнак. Жертовно.
Філософія мислення і філософія факту. Зримого, але
оця робота, що виконана олівцем, має посутнє враження і
навантаження.
З країни Суму перебазовуємося до Барв. Їх достатньо
у пані Раїси. Барв у витворах, у тембрах голосів – літераторів,
науковців, журналістів, художників, співаків, у... насамперед –
без трьох крапок. Логічна послідовність голосів: це – Наталя
Шевченко, Оксана Гнатчук, Василь Мельник, Євдокія
Антонюк-Гаврищук, Михайло Чучко, Анатолій Ісак, Дарина
Максимець, Борис Глуханюк, Рудольф Лекалов, Іван Дерда.
Упродовж свята вічної краси співала солістка обласної
філармонії Олена Урсуляк.
...Три крапки? Ще одне і не одне відкриття. Пані Раїса
пише вірші. Такі ж, як і картини. Соковиті-соковиті. А де
"одне"? Художниця – режисер відеофільму, який змоде
лювала на прутській хвилі про себе. З наголосом і погля
дом у день цієї персональної виставки, що стала прикла
дом оптимізму, краси і Поезії. Саме так. Натяк слушний,
коли мова про поезію. І збіг доречний: Рязань – Рязанова.
Поезія Єсеніна. У картинах Рязанової. Зерно, що засіване,
хлібом оспіване. Світ сіє красу, а Художниця малює. Кра
сен світ. Бо є час див і час творінь! Для того, хто має не
зримий пензель душі. Спорідненість високого. Чи це сло
во у книзі, чи це у газеті, чи це мазок на мольберті. Все
одно, йдеться про озвук слова і пензля. Пейзажі глибокого
світла. Як прорік Сенека? "Душа виходить із пітьми і ося
гає світло". Чи не є усе оце складниками ритмоенергетики
часової осягненості? У замотовиленому колообігу буття.
Таємниця усіх таємниць – Душа.
Поклонімося низько Душі! І проклюнеться щось незбаг
ненне. Як доторк високого, вартісного – слова і мазка – щоб,
за Марком Аврелієм, "...Слід приставляти одну добру справу
до іншої так тісно, щоб між ними не залишалося жодного
проміжку". На цьому людство підроста. І прозира в майбутнє,
як подаровані "валентинки" Раїси Рязанової.
Василь ДЖУРАН
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се посвячене в красу, яка, здається, тут рожден
на, але повідала про сум, що, наче кров, біжить у
венах. І ти уже на крилах мов, і ти лавина вже несуча, і у
сніжищах стоїмо, чи це стоїть присутня участь. Всуціль тут
барви, море барв, чи океанище, точніше, маєтності кар
тин – хліба, і у картинах – вірші, вірші. Здається, ні, не так,
здалось, це народилося явою, щоб здивувати нас, когось
художника сього мольбою. Вона – зішестя із небес, як
можна ще подивувати в часи сіряччя і підлесть, типових
явищ мавпуватих. Стоїш у залі, де весна, де невигадливі
сюжети, де лютий за вікном у снах, де аномалій зримі жес
ти. Стоїш – і в цю весну загруз. Став потопельником. Душа
ще лишається побіля муз – зоріть на все. А все – найкра
ще. Не ти простуєш до картин. Картини запливають в
тебе, аби красою наректи цей білосвітень і це небо. Очей
відволікти не мож’, очей нікому не здолати у ненаситнім
буйстві лож скоробагатьків і магнатів. Цвіте весна, і соко
виті Гемері Йвана ці мазки, що кожен з них – Господній ви
твір, чи з волі Господа руки. Ми, власне, відаєм про все,
ми знаєм: океан примхливий. Закономірний в нього сенс –
одвік збирати світу зливи. Це майво світла, рай оцей за
порівняння з океаном. І недарма, бо і сліпцем сягнути
можна світу стану. Барвистків пишних множина чекає черг.
Стовпотворіння. І в душу океан тече на Божотвори і тво
ріння. О дивино розмаю, о, чудова мите осяяння, як во
скресає стін цих тло – приречені були чеканням оцього
свята од картин, загуслих веселкових тонів, і, принагідно,
дух із тим, що не пропаде і не втоне. Ніщо непотопельне,
ні, коли художника рука весніє на проминальність дивоснів, що закосичені у мрії. Стоїш, загрузлий в барвистій,
химери в нішах десь заперлись, а ти при світла наготі зі
ницями значкуєш перли. То правда – не легенда то, що
світ краса лиш порятує, і більш ніхто, і більш ніхто. Хай
лихо собі лементує. Стоїш при сих лампадах барв, у веле
мовнім казкотворстві, де не руками назбирав, душею на
збирав цей простір. Огрому вічності, точніш. Вона ж – за
рівень еталонний, аби святилося весні на первозданно
пишні гони. Стоїш, незмигно так зориш на цю ріку, що не
стеченна у фарбомаї. Бродить тиш – на все вельможний
дозвіл має хранителя від кольорів, утілених чисто сльо
зою в динаміці, у сяйногрі на денці трепетнім постою. Зо
риш – і небесніє зір, немов зустрівся з Гераклітом – із
батьком рими – при сльозі, – що діалектична міта. Таки, во
істину, оце не океан – океанище жбурляє хвилі у лице, над
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сиву голову і вище. Чотири пори року тут. І без розбору –
квітовиди, які затоплюють сльоту і можуть далі барви
лити. Святе паломництво людей, що в літеплі мазків – як
гребля. Ви бачите – художник йде, а чи пливе із зали в
небо. Чи не художницький туризм – ці витвори на часу
зрізі. Один одного би загриз у Божий будень – і не у лісі.
Чужі слова – до відмирань, немов прарідних нам не ста
чить. Яка благословенна кожна грань мазка, який красою
плаче. Чи не тому, чи не тому, що так у вирі цім стражден
но і суголоса каламуть через оте, що лиш вожденно. Тому
і океан цих барв, тому і бистра течія ця, як Бистриці ле
тюч-плавба при суті смеречин, їх граціях. Тому і барвить
ся литво з душі й природи на картині. Отак благословляє
Бог талант з малої батьківщини!
Р.S. №1. Розчулений маестро зізнався, що у творчості (це вона підказала!) виробив кредо, ще одне:
"Малюй те, що серце бачить і від чого серце болить!"
За його словами, можна звернути увагу на численні
паростки, які видно у роботах. Це – зв’язок і сподівання, що світ, люди у ньому обов’язково стануть добріші. Суть мистецтва і базується саме на цій основі.
Р.S. № 2. Персональну виставку художник присвятив двом датам: 150-річчю від дня народження українського художника М. Пимоненка та 180-річчю російського художника І. Шишкіна.
Власне кажучи, це наставники Івана Гемері.
Р.S. № 3. Оскільки роботи автора буквально всі
дихають незбагненним дивом благодаті, то напрошується і третій художник (для порівняння!) – рука Марка
Шагала, білоруса, що його талант втілився у музей
Біблійного послання. Де, подумаєте? У Франції. Є схожість за логікою і мисленням душі. І якщо Іван Гордіца
за не один десяток літ не пригадає жодного лихого
слова з уст свого тезки ні у творчій майстерні, ні у товаристві, ні на вулиці, то це справді світлий художник.
Такому, представленому, і повірили учасники святкового дійства на вулиці Йозефа Главки, 1. І всесвітньо
відомий архітектор чув це і бачив розхвилля весни картин, зі стану якого усе-таки треба було прочиняти двері у
аномальний лютий. Аби понести додому – із океану
краси – справді океанічну дивовижу таланту Людини, котрій сам Бог велів і подарував пензель із власної робітні.
Василь ДЖУРАН.

(Фоторепортаж на стор. 52)
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ПУБЛІЦИСТИЧНІ РОЗДУМИ

Чи вічна зелена красуня лісів?
або Чому винищуємо природну хранительку
власного життя?
Тих садів не стачить, що кожен з нас має закласти у своєму житті
разом із викопаною криницею і вихованими дітьми. Лісів і перелісків –
також. І це, незважаючи на самосійні деревця, що заполонили важкодоступні для сільськогосподарського обробітку земельні ділянки. Не стачить, без сумніву. Хоч і знаємо про сади Семіраміди. І про духовний
Гетсиманський. Про що, власне, мова? Про ту ж ялинку, вічнозелену красу лісів, яка за будь-якої доби і пори року налаштовує людей на оптимістичну ноту. А оце із часів петровської епохи потрапила в опалу і неласку,
що й ніхто не може порятувати її, природну хранительку нашого ж
таки життя. Говоримо одне, думаємо інше, робимо ж іще зовсім діаметрально протилежне.

Ц

ар і зелене царство... Анало
гія переплітається, перегуку
ється уже не одне століття. Але коре
неві основи двох слів, треба з’ясувати,
не мають анічогісінько-нічого спіль
ного. Хіба що з певним означенням
непомірної влади.
Прикро, що на власний розсуд ви
нищуємо своєрідне дерево життя і
світу. Без роздумів і без вагань. Чому?
Хіба ж не відаємо, що дерева захища
ють нас од багатотонного наванта
ження пилюки. Вони вбирають своїм
нутром цю "ношу", вирятовуючи наші
легені. Принцип дії людського розу
міння, швидше за все, – бездія дум
ки, почасти і зла, яким завдаємо не
поправної біди кисневим подушкам
матері-природи.
Оце змайнув цикл новорічно-різд
вяних свят, а біля "альтфатерів", про
сто під вікнами будинків, де-не-де
при вулицях і в лютому можна було
побачити малі і великі ялинки, які горегосподарі винесли із квартир і кину
ли, так би мовити, напризволяще.
Деякі утяті, поламані, зовсім-зовсім
подроблені після святкових феєрій,
що минулися, як і все у цьому плин
ному гомоні білого світу. В Україні, за
даними, 988 райцентрів. У кожному
районі – від 20 до 40 сіл. Помножити
ці цифри на 3 – 5 ялин (центр села,
школи, клуби тощо). І що? Неймовір
но величезні за своїми просторами
лісові плантації, які зникають із лиця
землі за останні дні грудня. І так –
щороку. Уже віки. А ця деревина рос
те не так швидко, щоб можна було її
чекати із бензопилою напоготові.
Гектари, масиви, просіки... Вони
зникають із волі гнітючої байдужості
суспільства, зокрема тих, хто мав би
дбати про безпеку зелених насаджень.
Проте... Тільки фіксація фактів, які
мають негативне забарвлення. А го
дилося б діяти бодай на 20 – 30 від
сотків. Усім. Разом. Наразі спостері
гається сонливе сповзання до прірви.

Якби один-десять випадків у країні.
Мовляв, там і там у центрі села, міста
висаджено маленькі деревця, які че
рез 10 – 15 років гойно красувати
муться і служитимуть дітворі за свято
у новорічно-різдвяні дні. Хіба ж це так
складно? Посадити у населених пунк
тах надію на ім’я Її Величність подія.
Дітям сказати – вони це зроблять. І тоді
проростуть корені святого дерева, що
скликатиме довкола себе люд увесь.
А то доходить до смішного і фей
летонного. Поливають новопривезе
ну ялинку водою, щоб проросла. Яку
золоту рибку треба спіймати, аби ви
конала архіскладне завдання?
Вода на промерзлу землю. Зле
приживається. Вода – ні. Не та пора і не
той вік зеленої красуні. А скільки техніч

Грішно так чинити. Грішно й астро
номічно захмарні гроші "хурделити"
на чотири боки світу. Якій би армії лю
дей, котрі конче потребують уваги і
допомоги, могли б стати у пригоді!
Марнуємо, транжиримо, нівечимо да
рунок Божий. Зате стаємо хворими.
Не лишень на астму.
Вихід? Один школяр може поса
дити у центрі міста чи села смарагдо
ву красуню. Інша людина доглядати.
Хоча б рік-два з певним інтервалом
у часі. Бо це насправді лячно бачити
кинуті напризволяще лісові красуні на
смітниках. Вони ж прикрашали наші свя
та. І за таку службу (після бензопили
"Дружба") – як непотріб. Ще й на посмі
ховисько людей. На їх очі викинути.
Мода... Мінлива і нестійка... Якщо
відтинають дерево од його першоос
нови, можна так само вчинити і з мо
дою. Чому б ні? Ключ од цього? Щире
вболівання за природу, її багато
укладну функцію добра, що приносить,
мов дарує, людині і світові. І така
дяка? Сподіваюся, людство ділиться
на два табори, якщо зважити саме на
цю проблему. Роль одного з них – пе
реконати протилежний, що таки мож
на порятувати ялинові плантації. І з
часом ситуація зазнає кардинальних
змін. Одна категорія людей купувати
ме штучні ялинки, а інша...
...Знаю, що деякі земляки мають
свій "рецепт" підготовки до свята Но
вого року. Вони беруть вазу, налива
ють води, у яку занурюють три гілочки
вічнозеленого дерева. А ще "одяга
ють" у срібний дощик. Краса! Ком
форт, затишок, радість!
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1 і 7 000 000: ПУБЛІЦИСТИЧНІ РОЗДУМИ З ОЗНАКАМИ РЕПОРТАЖУ

Американська правда – історик, політолог
і дослідник Голодомору в Україні –
Джеймс Ернест Мейс – лежить в українській землі

Ц

я стаття у космічному вихорі
спантеличеної доби якимось
дивом випередила рецензію на книгу
університетських авторів Олени Коваль
чук і Тамари Марусик "Голодомор 19321933 рр. в УРСР і Українська діаспора
Північної Америки". Все кардинально
змінилося буквально на ходу. Після, так
би мовити, пробігу першої дистанції
цього видання, аби готуватися до напи
сання складного жанру, яким є рецен
зія, за день до пам’ятної суботи, що її,
за християнським звичаєм, чекають з
нетерпінням у низці сіл Заставнівщини,
особливо у Наддністров’ї, на очі натра
пив літературно-історичний календар.
І про нього йшлося, а саме про Джейм
са Мейса. І того таки 18 лютого – 60-ий
день народження. Альфа і Омега. 1 і
7 000 000. Мейс і 7 мільйонів невинних
життів, котрих у нелюдський спосіб –
через штучний голод, – спровокований
тоталітарною машиною, замордовано і
знищено. Своя влада – свій народ. Усі
цивілізації – 7 чи 8 – такого не відали, до
такого не додумалися. Мудрості наші пра
щури ні в кого не позичали – мали свою.
Пригадаймо веснянку "А я сіяла просо,
просо…" Це наші хліборобські глибини,
які органічно перегукувалися із духов
ними цінностями ще коли, ще якої доби!
Етруски – це теж ми! – у VІІ столітті
до нашої ери написали "Лляну книгу".
Слов’яни так і говорили: "Хто посіє льон –
той пожне золото". У ХХ столітті на хлі
боробський народ України чекало горе.
Три хвилі штучних голодоморів знеси
лили кровоносну систему Нації, при
звівши до суцільної смерті 7(???) міль
йонів людей. Як дві столиці України.
"Закуплені" писарчуки із закордоння
содіяли непрощенний гріх, що замість
правди рапортували про брехню. Зго
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дом своє слово про захист зморених
штучним голодом скаже американський
історик Джеймс Ернест Мейс. Ця люди
на жодного разу не пішла на змову із
серцем. Народжений од світла, світло
і пролив на події, які розгорталися до
вкола невинного люду. На відстані змай
нулих днів на тлі часу зримо проступає
і простежується дивовижне письмо його
щедрої геніальності чи геніальної ще
дрості. Дійшло до того, що ярмарку
вальникові спорадичної брехні замість
суду присудили Пулітцерівську премію.
Члени відповідного комітету згодом ви
знали свою помилку, але на бік правди
чомусь не схилилися. Хоча був привід.
І – елементарна можливість таки узако
нити сущу правду. Двічі вчинили негід
но. Як раніше писали журналісти – за
грузла правда в кабінетах.
Що ж думав він, Джеймс Мейс? Іс
торик мислив правильно у неправиль
них іграх. По суті, став одним-єдиним у
полі воїном. Боліло серце. Жнива жур
ливих жалібниць, женців і жебраків жер
товних в жорстоких жорнищах жерців
живолупих. Яку треба мати душу, щоб
покинути рідну Вітчизну і податися до
України (посилаємося на нинішню на
зву), щоб стати за Істину, за народ укра
їнський. Можна було збожеволіти, але
зважував роздуми, старався прочитати
у очах тих, що залишилися живі, історію
про знищення роду і народу. Спілкував
ся з очевидцями. Сам же 1952 року на
родження. Приреченість і страх стояли
у очах. На гнів не вистачало сили. У не
скінченності ганьби лукавство дике дур
но вихвалялося.
Жахався він. Цей період пам’ятає
свій найраніший період становлення
позначеного етносу, бо ще збереглися
триглаві хрести. Голод не лишень за

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

Студенти ЧНУ на Олімпіаді
бойових мистецтв
них засобів долучають до встановлен
ня... краси. Гармидер машин, людських
голосів. Чи не кожен дає оцінку дере
вині. Скільки солярки чи бензину тре
ба, аби поїхати до далекого лісу, наве
штатися в ньому – віднайти новорічне
дерево. Недарма кажуть, що хвороб
ливо-паразитичний приклад заражує.
Це справді так. Ще від Петра І. Якби ж то
хоч балансу дотримувалися: зрізав –
посадив натомість. Нема цього.

Мале бачиться на відстані, оскіль
ки його можна охопити серцем, розу
мінням і вболіванням. Так чинить і автор
цих рядків. І не тому, що народився
1 січня ... День народження і дерева,
яке теж має душу, яке теж чує цей світ.
І заздалегідь вчуває, як до лісу про
крадається ... бензопила.
Храни тебе, кожна ялинко, од не
сусвітньої моди, яка тільки на шкоду.
Василь ДЖУРАН

“УВ” № 2 (1735)

23 березня у Київському Палаці спорту стартувала ІІІ Олімпіада бойових мистецтв. Організаторами цього дійства є Головне управління фізичної культури та спорту КМДА, державна служба молоді та
спорту України, Київська міська державна адміністрація.

П

ерша Олімпіада бойових мистецтв відбулася
17 квітня 2010 року тут же. У ній взяли участь
представники таких видів: кіокушин карате, комбат дзюдзюцу, бойове самбо, кураш та стронгмени. Країн учас
ниць – 24.

“УВ” № 2 (1735)

брав життя, він і не похрестував неви
нних. Ніби й не було їх на світі білому.
Думав, як ці заколотники повелися з
рідним народом. З тими, хто од рання
до вечора без будь-якої перерви не
дремно живе селянською істиною – Хлі
бом насущним преосвітленим.
…18-те. Уродини Мейса – 60 років
йому минає – і пам’ятна субота. Його,
навічно 52-річного, уже нема з нами 8 літ.
Його дружиною на землі, яку захистив
Правдою, стала відома українська пое
теса Наталія Дзюбенко. Подорожник
слова на рану американського українця
чи українського американця.
Іду на високу Голгофу, що трішки
знає голод 1946-1947 років. У недале
ких Ржавинцях понад 600 (???) людей
вмерло від голоду. На батьковій могилі
запалюю першу й другу свічі. За рідну
кровинку і за Мейса, котрий здійснив
подвиг на землі імперії проти самої ім
перії. На вершині вкрадливий вітерець.
Він гасить золоті листочки свіч. Знову
запалюю, так прилаштовую, щоб горіли
на білому тлі глибокого снігу. Цей заоке
анський чоловік так прагнув добра Украї
ні, яка поплатилася сімома мільйонами
своїх людей. Він так стояв за правду, що
довів її, але…
…У тиші цвинтарній чітко усвідом
люєш ситуацію із Правдою. Вона за
вжди приходить пізно. Перша – брехня.
І їй вірять. За правилом першої інфор
мації. Однак людина, яка пройшла крізь
горнило пекла, має повне і заслужене
право на звання Героя України. За муж
ність, за те, що поклав гаряче серце на
Байковому кладовищі, у центрі тієї зем
лі, де колись дівчата хороводили з пер
шою веснянкою світу "А я сіяла просо,
просо…"
Василь ДЖУРАН

Наступна – 12 березня 2011-го у виставкому центрі
"АККО Інтернейшнл". Змагалися у таких видах: кіокушин
карате, комбат дзю-дзюцу, бойове самбо, кураш, кунг-фу
саньба, хортинг та стронгмени.
На нинішній є 12 видів: комбат дзю-дзюцу, кіокушин
карате, кураш, кунг-фу саньба, карате шотокан, бойове
самбо, хортинг, WAMMCO (сьогу будо, ко будо), кікбок
синг, муай тай, таолу, мікс-файт. Тільки один раз на рік
12 видів бойових мистецтв – на одній арені. На це видови
ще прийшли подивитися жителі Києва і багато приїжджих
любителів спорту. Учасники завітали з усіх куточків нашої
держави. Приємно, що цього року Буковину представля
ли студенти Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича: Сергій Гузак, Петро Хаврик, Віта
лій Панчук та Віктор Свінціцький, які боролися в кураші.
Вони гідно захистили нашу область.
Автор листа – Квіточка ПУЮЛ
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Кремнієві висоти командира з Висоцька,
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або Як Валерій Хливнюк оберігав од смерті необстріляних солдатів навіть за
ситуацій, що були приречені на безвихідь

До 24-ої річниці виведення наших військ із ДРА подумалося про героя із афганського пекла, котрий з
відстані дистанції минулого згадає про країну кам’яних редутів – отам, одразу за ленінською Кушкою,
де й серце могло стати таким же, скристалізованим або розплавленим. Університетські військовики,
їх керівник Ярослав Зорій порадив зустрітися із завідувачем навчальної лабораторії кафедри військпідготовки ЧНУ Валерієм Хливнюком.
на Лукашівна, – вчителька української мови і літе
ратури.
Дідусь, матусин батько, загинув у Карпатах.
… Дивлюся в очі співрозмовника. У них – афган
ське пекло. Той нестримний живець, який, раз ви
бухнувши на психологічному зриві, вовік палахкоті
тиме загравами боїв перемог і поразок.
І справді, біда ходить попід вікна. Батько пішов
на війну, а 1987-го і син, котрий обрав його армій
ську долю. Проте страшнішу, ніж ту. Тоді весь народ
став на прю із ворогом. У його ситуації – варіант ви
бірковості.

■ ПЕРЕД СХОДЖЕННЯМ ■

■ ВЕЛИКІ БІДИ ХОДЯТЬ ПОПІД ВІКНА ■

М

алим не обтяжував батька, Павла Григорови
ча, отим, наприклад: "Ну, розкажіть, як вам ве
лося на фронті, хто ваші побратими, яка вона –
війна та ін. Звик, як за армійським порядком, не набридати.
Певно, дуже і дуже болить.
Однак і малого боліло: надто праглося довідатися про
оті два ордени Червоної Зірки. Зрозумів: батько і на це не
пристане, бо за вдачею не хвалько. Хай це і не в громад
ському місці.
Отакий приклад і для себе приміряв. Діло має вінчати
ту чи іншу роботу. Нанизування слів далеке од щирості.
Цим і загартував характер ще у дитинстві. Обтічно відав
про воєнне горнило, яке просякло тата гарячими болями з
перших днів захисту малої і великої Батьківщини. Аж до

Щ

о характерно, батькове замовчування
зіграло лихий жарт. Річ у тім, що Вале
рій народився 22 червня, коли фашис
ти розпочали війну проти Радянського Союзу. Але
рівно через 9 років. Тобто 1950. Його молодший
брат Віктор – ще через 2. І теж із тією запечаленою
цифрою. Правда, 21 червня.

полку – зглянувся. Двійко діточок: Дмитрикові 2 роки,
Юлечці – рочок. Валерій до "5". Інші – до Кушки.
Зате цю групу тоді до Афга
ністану не ввели. У Німеччині
відкалатав з "п’ятіркою" 5 літ.
Звідти до Чернівців. 1987 вру
чили ордер на квартиру, а
через місяць… у пекло. Зда
ється, килим на стіну так і не
прибив. Це зробила звістка,
яка й загвіздкувала душу. Ні,
не свою. Дружини. А що,
коли дітки залишаться напів
сиротами? Допікали опіки
хвилюючого моменту. Та й
будинок навпроти цвинтаря
щось віщував лихе.
…7 липня уже у Кабулі.
Пройшов через базу збору у
Ташкенті. 10 днів в інженер
но-саперній бригаді (підви
щення кваліфікації, т. зв. об

► На фото: перед черговою операцією
► На фото: після

1967 року Валерій закінчує Корецьку
школу №1. Для юначого гарту обирає гі
гант промислової галузі – цукрозавод.
Далі – військо. У Сєвєроморську (Мур
манськ). Півроку "учебки", півроку служби
і… навчання у Тюменському вищому вій
ськово-інженерному командному училищі.
► На фото: Журба, Чира, Хливнюк
Тут став сержантом. Військові вишколи
розкуті за своїм родом занять. Врешті-решт, як і сама
сузір’я салютів у столиці Австрії і… "Віденського вальсу".
Доля. Саме вона закидає Валерія Хливнюка на Дале
Та й то, з того, що знав, умістив би всі знання про минуле
кий Схід: комвзводу, комроти.
глави роду на сірниковій коробці. Закінчив військове учи
1977-ий – Прибалтійський військовий округ.
лище. Воював у Сталінграді, де згодом возвели до рангу
Танковий полк. Комроти.
великої солдатської слави Мамаїв курган. Після війни
1979-ий – надміру таємничий. Мовляв, 40 чоло
вступив до Київського держуніверситету на юридичний
вік за кордон. Із них 5 – до Німеччини. Командир
факультет. У Висоцьку обіймав посаду судді. Мати, Окса

катка в армійських умовах, які наближені до військових).
Йому, військовому, 37-річному, що? А як оті діти,
особливо котрі мали ледь за 50 кілограмів і були
схожі на "щигликів"?
Чирикар – пункт базування. Він каркав у душі. Із
боязні за дітей, які жодним чином не мають ні най
менших навичок для того, аби будь-якої миті пере
ступити високий поріг безсмертя.
Як сьогодні бачить… час. Не зримі об’єкти, а саме
час. 180 полк. Командир Висоцький. Як і село наро
дження Валерія – Висоцьке. Збіг обставин. О, чого б
це? Географічно – Кабул. Біля Даруламана. Штаб на
шої армії недалеко. У високості пахло порохом.
Бойові дії чекають вересня. Коли оголошено про
супровід колони до міста Хайзабада. Через суцільні
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гори, які вважають колискою духів, а для наших
ли, сподіваючись і довіряючись першому враженню думки
вони – тільки пастка. Душмани господарювали на та
про гранату і спосіб дії. Жодних секунд у "експериментал
ких, як цей, стратегічних об’єктах, які мали важливе і
ки" нема, щоби встигнути кинути її. Вона "кидала" і заби
колосальне значення. Старший гру
рала життя. Методи підступні
пи – Валерій Хливнюк. Завдання
у ворогів.
розвідувальної групи – віднаходити і
Друга операція у Кундузі.
знищувати вогневі позиції ворога.
На півночі. Наші вийшли, звіль
Зокрема, у Талікані.
нивши територію, а душмани –
Співрозмовник
знову.
бере фото і каже:
21 серпня 1988 року. Хлопці
– Це комвзводу
в’їжджали в населений пункт.
Журба, а між нами –
І… Один снаряд забрав життя 7
собака Чира, який
радянських солдатів. Між стов
"винюхував" міни.
потворінням люду ворог почу
До полку повер
вався найбезпечніше. Бо різ
нулися неушкодже
ного роду катавасії тільки на
ними. На тому шля
руку тим, хто навпомацки може
ху, про який знали і ► На фото: експериментальна міна вільно почуватися в аулі чи міс
чули навіть невій
ті. Лихо наврочує і звичайний
ськові – дорога на Джалалабад.
випадок. Так сталося цього разу.
До 10 кілометрів використовува
ли артилерію після наших даних, коли
ПОДВІЙНИЙ ПОЛОН
просувалися на територію ворога.
ЗА СХЕМОЮ ДУШМАНІВ
Після 10 – літаки.
е коли ворог розкладає вбитих солдатів на зем
Якось дійшли так далеко – майже
лі, розпорює животи і під нутрощі ставить гра
30 кілометрів у лігво неприятеля, що й
нати без чеки. Мета така: підійдуть їх побрати
самі мало не загинули. Таку відстань
ми
і…
тоді
за найменшого поруху пошматованого тіла
наші льотчики сприйняли за ворожу,
вибухають гранати.
подумавши, що духи втікають. І пові
Своєрідна
схема подвійного полону – пастки. Але
тряні аси – радянські – накрили нас.
духи не знали, що Валерій Хливнюк відає про дикунські
Добре, що без жертв. Але земля осу
бою
"забавки" і… виймає гранати з розпорених животів. На
валася з-під ніг розвідроти.
таке тільки 4 секунди. Од землі до Вічності. І він встигав
За словами Валерія Павловича,
це робити.
трофей виявився більш ніж сподіваний: два великі
Шість разів ходив славний ватаг зі своїми у розвідку.
склади із супернабоями (реактивні снаряди, міни
І всі – неушкоджені. Якби не той снаряд… Він ніби посипав
тощо). Осколки снарядів діяли з убивчою силою у ра
ся осколками у тіло – ниє і ворушиться стільки літ після тієї
діусі 200 метрів.
війни, яка нагадала вторгнення… че
За цю успішну операцію Хлив
рез заслання Леніна у Кушці. І, мов
нюка заслужено удостоїли ордена
ляв, як після 50-60 років – укладено
Червоної Зірки. Тобто представили,
угоду між СРСР і Афганістаном, – не
а отримав аж 20 червня 1988-го.
прийти на поміч сусідам.
За нестандартність і винахідли
… Мовкне і мокне розповідь. Ці
вість Валерій Хливнюк як винаго
кавлюся, чи мій герой часто буває біля
роду має місячну відпустку. Та ба!
пам’ятника
солдату, котрого не може
Злітні смуги розбиті. Літак не може
порятувати навіть сам його ангел.
приземлитися у Кабулі. За запасну
– Аякже. Я приречений ходити
використали у Ташкенті. Звідси до
сюди, поки ходитимуть мої ноги.
Києва. Зі столиці – не повіриш, до
Афганістан вічно буде пекти мою
рогий читачу! – поштово-багажним
душу, моє серце і мою свідомість,
літаком. Екіпаж виручив "афганця".
він покарбував їх чорним пеклом.
Так і опинився вдома, аби не змар
Підполковник у відставці Вале
нувати жодного дня.
рій Хливнюк, котрий до батькової
Проте летіти "на дурняк" не за
копилки з двох орденів Червоної
вжди добре. Льотчик "проморгав"
Зірки поклав і свій – такий же.
Чернівці, злітну смугу, і майора бо
Яким був день виведення з Аф
йових дій в Афганістані занесло по
ганістану? Хто це наблизив живих і
вітряною хвилею до Сторожинця.
уцілілих
до дружин і дітей?
Отакої трапляється на мирних ши
– Командир полку Микола Пе
ротах рідної Вітчизни.
трович Кравченко. Роки минули, а
Пан Валерій показує фото із не
на очах оті події. У сльозах. Із від
звичною гранатою, поруч з якою
блиском пекла ненаситного. Золо
сірникова коробка у вертикальному
положенні.
► На фото: орден Червоної Зірки та людина, і золоті хлопчики, яким
– Що, здається, це новий вид
був на передовій за батька.
Це сказав він, що багатьох оберіг від смерку повік у
гранати. Однак – ні. За всіма ознаками схожа. Це –
20-річному віці.
експериментальна міна китайського виробництва. У
Є такі люди у ЧНУ. Сміливі, мужні, благородні. Про них
ній металеві кульки і ртуть. Духи підкидали нам, але
ще не пізно знімати кінофільми.
мої хлопці, навчені спостережливістю і знаннями, ми
нали таку небезпеку. Чимало інших у війську загину
Василь ДЖУРАН

“УВ” № 2 (1735)

Ц

■

■

Лютий – березень 2012

28
“УВ”

5 ЛЮТОГО – 4 БЕРЕЗНЯ

У Межиріччі сльозоплину
і діти, й імена, й слова ці
Що це таке? Коли людина плаче, із її очей патьокують сльози. У межиріччі роздумів. І – у межиріччі двох
близьких за річним календарним циклом дат – 5 лютого і 4 березня, – про які знають чи не в усій Україні. Врештірешт, як і двох дорогих серцю імен: батько, Михайло Григорович, і син, Володимир.
Отож і пишу у межиріччі. Але – у географічному сенсі цього слова – 19 лютого. Про Івасюків. Бажалося більшого – зустрічі з Оксаною Івасюк, оскільки Галина мешкає у Львові. Річ у тім, що через перенасичений ритм
і специфіку роботи на ці дні ніяк не випало погомоніти. Так воно на орбітальній станції життя. На те, мабуть,
і є журналістика, аби шукати виходи.

■ ГІРКАВИТЬ НЕ ПОЛИН, БО ВІН ПРИРОДНИЙ МАЄ ЛІК… ■

■ ПОКРОВИТЕЛЬКА, АЛЕ ЯКА ПРО ЦЕ НЕ ЗНАЛА АНІЧОГО ■

ачу перед собою батька. За
омріяним щастям – зустріти в
аудиторіях ЧДУ не судилося – і
за збігом обставин, Михайло Григорович
чемно запросив до оселі, здається, за
вдяки доньці Галині, котра у Львові. Гос
подаря виказувала надзвичайно потуж
на основа глибокої культури, яку вергала
на поверхню його захоплива манера
вельми мистецького тону розмови. Тоді,
у ті далекі роки, підготував газетну публі
кацію, що мала своє логічне продовжен
ня і наступного числа. Взаємини, як ці
лісно можна вважати бесіду, що уподібнювалася до інтерв’ю, – це,
передусім, інтонаційний штрих на обірваній струні скрипки болю
роду Івасюкового, який переріс у "Монолог перед обличчям
сина". З цієї течії не щастило вихоплюватися на бодай би один із
берегів порятунку. Річка нашої розмови перегодя текла і до… за
ставнівських ставків, де народився вуйко
пана Михайла – світової слави художник
Микола Івасюк. І цей факт дещо згладжу
вав ситуацію. Хіба можна запобігти отій
біді, яка увірвалася до оселі і душ родини
Івасюкової?
Коли не допомагало, заповідалося до
Воробкевичів, у Кіцмані, де з роками
мешкали Івасюки. Ще й сад зберігся та
лановитого попередника. Автор цих ряд
ків доточував знання, почерпнуті на за
ставнівському ґрунті, де у Горошівцях
трудився і писав поезію брат Сидора Воробкевича (Данило
Млака) Григорій. А на протилежному боці району – у Прилипчі –
жив їх дідусь.
Господар оселі показав одне із тернопільських видань, яке
надрукувало панорамний за обсягом матеріал (здається, розво
рот) про сина і батька. Запам’яталися рядки Йосипа Фиштика
"А на могилі скрипка плаче". І: "Пісню не забути, що цвіте од рути".
Дипломат найвищого ґатунку, що не лишень од літератури
(і справді, міг би посісти крісло посла у будь-якій країні!), щиро
плакав-плакав. Незагойна рана тільки поглиблювалася. Вона
нуртувала у кожній клітині його замордованого організму, що
пручався, аби якомога довше можна було писати спомини. Знав,
що і "Монолог…", і наступні речі – це причетність на довічне
ув’язнення серця і душі.
Коли тихо мовив, що напишу матеріал про цю зустріч, Михай
ло Григорович мудрими очима зазирнув у мої і зронив: "Напи
шіть…"
І збагнулося. Цей мудрий чоловік може приміряти до себе
10 заповідей Божих, які знає кожна мудра людина, котра вірить
у Бога. А те, що пережив, чи це не Конфуцій зі своїми п’ятьма
чеснотами: відданість, сила волі, чесність, скромність, побож
ність. В Івасюковій сльозі угледів логічний вислід власної спосте
режливості: чим яскравіше підкреслена сльоза душі, тим і глибша,
тим і розпросторена душа, незважаючи на жодні із лиховісників чорноти, що алярмують у світі білому.
Далеко не завжди стрінеш на журналістській стезі таку Люди
ну! Тому гіркавить не полин, бо він природний має лік. Болить, бо
ходять на землі оті, що скиглять в шкурі вовчій, але на двох ногах.

ксану Івасюк у Львові знали і знають майже на рівних із
сестрою Галиною Івасюк-Крисою. У науковій бібліоте
ці пощастило мати розмову з людиною, котра польвівськи щиро подовжила годину перебування у цьому закладі
упродовж одного-єдиного дня. Таких перед дипломною роботою
"Юрій Федькович і перша українська демократична газета "Буко
вина" зродилося чимало.
"Оксанка до нас зчаста заходить, – же
бонів милий голос господині книгозбірні. –
То й ви будете наш через пані Оксану".
Відчуття часу, зафрахтованості "ба
гажних" клопотів у ньому зобов’язували,
утім, як і веліла душа земляка, бути на
Личаківському цвинтарі. Тут, де лежить
нахабно і дико розкуркулена пісня укра
їнської нації, навіть зимової пори рясніли
живі квіти. Могила ж нагадувала Мавзо
лей од своєрідного потопу буйноквіту.
Відомо, скільки студентів "вигнали" з ви
щих навчальних закладів Львова, зокрема університету імені Іва
на Франка, а вони, містяни, не переставали ходити до свого кумира,
зате щирого, не помпезного. І досі йдуть. Не зважаймо на умовний мі
нусовий знак цього слова. Головне – не гнівити Бога. Бо кумирів,
справжніх, знали ще за часів Мойсея.
Навіть столиця Західної України не могла вберегтися через
окремих винуватців од заздрісників від профі, які шедеври Володі
сприймали – і то войовничо – крізь призму гнітючого невігластва
і безапеляційного трактування своїх заїжджених стереотипів
мислення, що, ясна річ, було на руку відповідним органам. І та
"рука" чекала своєї миті.
На Личаківському, коли студенти з найближчих гуртожитків
сходилися на поклін до Володі, між деревами чатував невідомий
фотограф, що покрадьки робив чорну справу – знимкував усіх,
хто навідувався до засновника національної естрадної пісні.
Уже через роки, а саме 2008-го, з далекого Мурманська колиш
ній викладач ЧДУ (російська філологія) передала пані Оксані найкра
щі вітання як подрузі своєї доньки і листа. Із землі полярного сяйва.
Спасибі, Покровителько! Та, що глибоко свідома місії відпо
відальності у суєті суєт. Правильно мовила Ліна Костенко: "Нема
нам щастя – мусить бути чудо".
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І через 5 літ слово увиразнилося ділом – дією міцної базової
основи. Власним прикладом справжній українець довів:
Світімось щирістю і милосердям,
Бо так ще не було у нас давно.
Одна людина сказала і зробила. Львів, який обожнював пісні
Івасюка, побачив пам’ятник композиторові. У бронзі. Постамент –
у граніті.
Скульптор – Сергій Олешко. Архітектор – Михайло Ягольник.
360 000 гривень. Плюс кошти на впорядкування прилеглої території
із міського бюджету – 174 000 грн. Півмільйона з лишком. А скіль
ки іде "на вітер", на нетреби, на салюти Днів народжень. О Боже!
На добре діло треба гуртуватися. І тільки в гурті з позитивним
світлом річ святу збагнути всім під силу: життя – світ розглаго
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листих способів, як треба жити за правилами, але ніколи – жити
неправильно. Святослав Вакарчук побачив у мрії пісенний лик
Митця, точніше образопогляд того, хто приніс Нації справжній
смак на мистецтво високої проби.
Отже, у межиріччі, і оці три розмови. Про Івасюків і того, хто
возвеличив його у віщунськи кризові і викрутасні явища нових
формаційних віянь, з котрих може порятувати тільки культура,
себто Мистецтво, зокрема й Пісня. Японці розпочали з культури
у першому столітті нової ери і здобулися заобрійних висот як країна.
Готуймо презенти не для себе, а для України.
4 березня, тобто цими днями, Володимирові Івасюку було б
лишень 63. Не забуваймо!
Василь ДЖУРАН

СВЯТЕ

Буковинець
у мовному мегаполі
Я

кось я звернулася до своєї
сусідки і, вважаю, свого дру
га, Зіновії Флоріанівни Пенюк (на
жаль, уже Світлої Пам’яті) з прохан
ням допомогти мені перекласти з ні
мецької мови інструкцію до одного
лікарського препарату. Ця прекрасна
душею, мудра серцем і голівкою жін
ка знала кілька іноземних мов. З ру
мунської, німецької, італійської та ін.
робила художні переклади, була свого
часу викладачем класичних мов – ла
тинської і грецької – у нашому Черні
вецькому університеті. Вона взяла до
рук той листочок і так безпосередньо,
без тіні образливої інтонації сказала:
"Яка ж Ви буковинка, якщо не володі
єте вільно німецькою мовою?" Це був
не докір, а щире здивування. Я доте
пер над цим думаю.
Зіновія Флоріанівна закінчила Чер
нівецьку гімназію, кафедру класичних
мов у Львівському університеті; мала
в пам’яті "народні університети" свого
дитинства і юності, коли люди, які її
оточували, вільно переходили з дер
жавної німецької (а пізніше – румун
ської) на мову українську, румунську,
а чи польську. Я ж навчалася (і непо
гано) в школі і вузі мови німецької – за
малоефективною методикою, а румун
ську моє вухо вловлювало від батьків,

які перекидалися (бо закінчували школу
"за Румунії") "по секрету" окремими
фразами, або з вуст "рошошанок" –
жінок з Роші, які продавали на базар
чику, що був на вулиці мого дитин
ства, молоко, сир і т.ін. Ба навіть мову
чернівецьких євреїв від сусідів і від
родин своїх однокласників трохи вда
лося засвоїти. Самотужки вчити не
бралася – практичної потреби в пер
спективі не було.
Проте моє оточення уже не потре
бувало багатомовності – "престиж
ним" було інше: одразу ж переходити
на мову міжнаціонального спілкування –
російську. Підкреслю: це не було
обов’язковим, але це було "престиж
ним" (у трансформованому значенні
цього слова). Для буковинця і це не
було складно – російську культивовано
з часів русофільства, яке довгий час
в умовах австро-угорського невтручан
ня в національні стосунки утримувало
міцні позиції, аж поки народовська
течія не виробила чіткої тактики і не
сформувала своїх ідеологів.
Колись Іван Франко наголошував
на потребі відмежовувати політику чу
жої щодо твого народу влади від "по
літики" культури народу, що має цю
владу, і не переносити на високу цю
культуру свою образу на владу. Куль

турні діячі так аналізували мовну і
культурно-освітню ситуацію, дискуту
вали і боролися за національні права
свого народу. А той народ пристосо
вувався до умов життя і спілкування,
засвоював у цих обставинах мови і
плив собі за течією з її гребенями і за
падинами...
Сучасна Буковина – це вже навіть
не Буковина часів Ольги Кобилян
ської. Мало лишилося тут людей того
старшого покоління, яке знало три
найпоширеніші в краї мови – україн
ську, румунську, німецьку. Зате прак
тично всі – хто гірше, хто краще – зна
ють мову російську, бо вивчити її
мусили з різних причин і різних мірку
вань, про які вголос не дуже зізнава
лися. І добре, що знають, бо помани
ти можуть і дороги на захід, і дороги
на схід, до культури тамтешньої і лю
дей, що її створили.
Та сумно з причини іншої: подержавному не дуже гомонять буко
винці. Держави-пришельці про ба
жання вчити державну мову не
запитували, бо цей обов’язок не об
говорюється ніде у світі. А от Україна
у себе вдома розмірковує, як їй по
водитися з "разноязычным" насе
ленням. А "язык" (мова) має вести до
однієї мети – благополучної для лю
дини держави, яка такою не буде,
якщо не буде високої дисципліни.
У функціонуванні державної україн
ської мови також.
Надія БАБИЧ,
професор кафедри історії та
культури української мови

Нємцева I.A. Організаційна культура в системі стратегічного
управління вищими навчальними закладами України : монографія /
Нємцева Інга. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 256 с.

■ СВІТІМОСЬ ЩИРІСТЮ І МИЛОСЕРДЯМ,
БО ТАК ВЖЕ НЕ БУЛО У НАС ДАВНО ■

авно… Довго думав, як назвати третю розповідь. Про
помаранчеву зорю національної свободи, яка пісенни
лася у визначально-визна
чальному гомоні буремних долі України
днів. Ідею нації Співак власним серцем ви
ніс під кут зору у глобальному масштабі: або
сьогодні, або ніколи. Йдеться про власні
спонукувальні підходи, які взаємодоповню
ють, взаємоциркулюють у те, що сталося,
а отже, відоме, напластоване і прописне.
Зірка першої пісенної величини тих
днів залишилася справжнім рапсодом. Співак і композитор Свя
тослав Вакарчук, лідер гурту "Океан Ельзи", якось поділився мрі
єю, яка вимальовувала образ Володі Івасюка. У – пам’ятнику.
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У монографії досліджуються теоретичні, методичні підходи та практичні
рекомендації щодо формування та розвитку організаційної культури в системі
стратегічного управління вищими навчальними закладами.
Обгрунтовані варіанти ймовірних стратегій розвитку ВНЗ, ефективна реалізація
кожної з яких можлива за умови домінування відповідного типу організаційної
культури. Розроблена модель багаторівневої діагностики організаційної культури,
яка враховує специфіку ВНЗ. Розроблена модель узгодження стратегії розвитку ВНЗ
та його організаційної культури в умовах динамічного економічного середовища,
яка передбачає наступні процедури: вибір оптимальної стратегії розвитку ВНЗ на основі модифікованої
моделі SWOT-аналізу; діагностику поточного та бажаного типу організаційної культури на основі методу
ОСАІ; визначення напрямів зміни організаційної культури ВНЗ; розробку інструментів реалізації стратегії
ВНЗ, пов'язаних з активізацією елементів організаційної культури, виділених в результаті бенчмаркінгу.
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ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПОЕЗІЇ

21 березня на факультеті історії, політології та міжнародних відносин
відбулося літературно-мистецьке дійство "Ліна Костенко: гармонія правди і
краси", яке стало своєрідним продовженням привітання, надісланого студентами видатній поетесі та Почесному доктору Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича Ліні Костенко з нагоди дня народження.

Ліна Костенко:

гармонія правди і краси

Л

іна Костенко – знакова постать
не лише в українській культурі, а
й загалом в історії нашої держави, адже,
як зазначала газета "День" від 26 березня
2010 року, "небагато є сьогодні в Україні
особистостей, перед якими б так закляка
ли і журналісти, й політики, і вся українська
спільнота. Але таких особистостей і не
може бути багато. Це та, вже майже міфіч
на порода аристократів духу або ж мо
ральних авторитетів, беззаперечність по
зиції яких не порушується часом, просто
ром, а тим більше "актуальними вітрами" –
чи то політичними, чи будь-якими іншими".
Цей захід можна вважати надзвичайно
символічним, адже свято відбулося у
Всесвітній день поезії, рішення про від
значення якого прийняте на 30-ій сесії ге
неральної конференції ЮНЕСКО у 1999 році.
Крім того, готували свято студенти-істо
рики, і кому, як не їм, упроваджувати в
життя тезу, зазначену в рішенні ЮНЕСКО:
"поезія може стати відповіддю на найго
стріші і найглибші духовні питання сучас
ної людини, але для цього необхідно при
вернути до неї широку суспільну увагу"!
Варто зауважити, що такі заходи, на які
запрошуються усі небайдужі до історії укра
їнської культури (а саме так зазначено в оголошенні), на нашому факультеті – не диви
на, адже навчається чимало студентів, які
хочуть і уміють бути творчими. Їм треба тіль

до більшої аудиторії. Глядачаі дізнали
ся факти біографії Ліни Костенко, зо
крема, й те, що майбутня поетеса
впродовж півроку навчалась у нашо
му університеті, на філологічному факуль
теті, спеціальність "Українська мова і літе
ратура". Хоча про це чомусь не йдеться
в її автобіографії.
Надзвичайно цікаво були представлені
віхи життя Ліни Костенко. Так, маленька ді
вчинка з великими очима, яка брала участь
у святі, уособлювала 6-річну Ліну, яка, за
словами самої поетеси, "тоді ще й не уяв
ляла, що таке бути дочкою "ворога наро
ду", просто не могла змиритися в душі, за
що і чому мого такого доброго, розумного,
інтелігентного татка (який був учителем у
м. Ржищів – С.Г.) так безцеремонно й грубо
принизили, відірвали від мене і матері".
А далі присутні, затамувавши подих, слуха
ли, як юна Ліна, роль якої грала студентка
202 гр. Аня Сабляш, розпочала свою пое
тичну діяльність, що збіглася із війною та
"сумними біженськими мандрами":
…Це вже було ні зайчиком, ні вовком –
кривавий світ, обвуглена зоря!
А я писала мало не осколком
великі букви, щойно з букваря.
Мені б ще гратись в піжмурки і в класи,
в казки літать на крилах палітур.
А я писала вірші про фугаси,
а я вже смерть побачила впритул.

ки трішки у цьому допомогти… Так, щорічно
проводимо літературно-мистецьке дійство,
присвячене Великому Кобзареві. Цьогоріч
студенти зініціювали імпрезу до дня наро
дження видатної поетеси нашої епохи Ліни
Костенко. Слоганом вечора обрали фразу
Л. Костенко: "Щастя треба – на всякий ви
падок. Сили треба – на цілий вік!".
Як виявилося, всі учасники – палкі ша
нувальники таланту Ліни Костенко, тож він
став гарною нагодою донести її творчість

Захоплення віршами було серйозним, і,
як виявилось, стало її Долею (роль Долі зі
грала Роксолана Никифорук (101 гр.), про
яку сама Ліна Костенко пізніше напише:
…Я вибрала Долю собі сама.
І що зі мною не станеться, –
у мене жодних претензій нема
до Долі – моєї обраниці.
Ліна Костенко стала однією з перших так
званих в українській історії "шістдесятників",
які творили новітні стилі в українській літе

ратурі, щось нове, атипове, авангардне, але
безжалісне та максимально критичне у став
ленні до влади й тоталітарного режиму.
Гнів Ліни Костенко і зневагу до радянської
системи з великою силою почуття переда
ла студентка 201 гр. Марійка Скулеба, чи
таючи її поезію зі збірки "Зоряний інте
грал", яку поетеса підготувала незадовго
до відомих виступів І. Дзюби та В. Стуса
під час прем’єри кінофільму "Тіні забутих
предків", і яка заборонена цензурою:
… Сім’я вже ж вольна і нова.
Та тільки мати ледь жива.
Вона була б і вмерла вже не раз,
та все питає, і на смертнім ложі, –
а де ж те Слово, що його Тарас
коло людей поставив на сторожі?!
Далі – після наведених слів Євгена Ма
ланюка зі статті "Малоросійство": "Дуже
прикметний недавній випадок з поеткою
Ліною Костенко. По виданні тільки двох
книжечок поезій – вона опинилася з кля
пом в роті. Вона фактично вже задушена,
не встигнувши навіть заквітнути…", – ніби
у відповідь пролунав вірш Ліни Костенко
"Коректна ода ворогам", майстерно вико
наний Романом Ковалюком (104 гр.):
Мої кохані, милі вороги!
Я мушу вам освідчитись в симпатії.
Якби було вас менше навкруги,—
людина може вдаритись в апатію.
… І чемно попередить вас дозвольте:
якщо мене ви й зігнете в дугу,
то ця дуга, напевно, буде вольтова.
Студенти не лише відтворювали факти
біографії Ліни Костенко за її спогадами, а
й читали поезії, зокрема, присвячені Тара
сові Шевченку (Юрко Тимофійчук, 104 гр.),
уривки із "Вибраного" (Оля Левкун, 101 гр.) та
роману "Берестечко" (Андрій Цвірінько, 203 гр).
Заслужила на бурхливі оплески інсценіза
ція уривку з поеми "Маруся Чурай", де за
лучена майже вся творча група, і надзви
чайно переконливою виявилася Ірина Закутій
(301 гр.) у ролі легендарної Марусі Чурай.
Цікаво представлений матеріал про жах
ливу трагедію Чорнобиля, який знайшов
відображення у творчій діяльності вже зрі
лої поетеси, яку зіграла Леся Гутор (103 гр.),
закінчивши виступ словами Ліни Костенко:
"ХХ століття закінчилося – за ним клубо
читься отруєний дим невирішених про
блем. А ХХІ – проектує на екран майбут
нього ті зловісні тіні".
Підсилювали ефект літературно-мис
тецького дійства фотоматеріали, представ
лені за допомогою мультимедійних засо
бів, музичний супровід (Ігор Сухарчук, 104 гр.)
та естетичне оформлення зали (Іра Левак,
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102 гр.) із урахуванням тематики заходу.
Цікаво, що спеціально для цього свята сту
дентка 102 гр. Вікторія Полійовська вико
нала олівцем портрет Ліни Костенко, який
викликав схвальну оцінку в усіх присутніх.
Велика заслуга у вдалому проведенні
свята належить ведучим – студентам 102 гр.
Ілоні Андрущак та Олегу Козьменчуку, від
яких присутні дізнались не лише про жит
тєвий шлях видатної поетеси, а й про її
творчі здобутки й отримані премії та нагоро
ди. Це, зокрема, Державна премія ім. Т. Шев
ченка за збірку "Неповторність" і роман
"Маруся Чурай" (1987), премія Франческа
Петрарки за її збірку "Інкрустації", пере
кладену італійською мовою (1994); у 2000 році
поетеса стала першим лауреатом міжна
родної літературно-мистецької премії іме
ні Олени Теліги. Присутні отримали інфор
мацію, що Ліна Костенко є Почесним
професором Національного університету
"Києво-Могилянська академія", і саме тому
на адресу його ректора Сергія Квіти наді
слано листа від нашого декана із проханням
передати вітання для поетеси; і, звичайно,
оплесками зустріли повідомлення, що на
відкритті П’ятого міжнародного конгресу
україністів у Чернівцях 26 серпня 2002 р.
Ліні Костенко вручено мантію і диплом По
чесного доктора Чернівецького національ
ного університету імені Юрія Федьковича.
Вечір закінчився словами Ліни Костенко:
Люди, будьте взаємно ввічливі! —
і якби на те моя воля,
написала б я скрізь курсивами:
— Так багато на світі горя,
люди, будьте взаємно красивими!
Зрозуміло, в одному літературно-мис
тецькому дійстві не змогли відобразити
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всю багатогранну творчість Ліни Костен
ко. Крізь призму творчої діяльності Л. Кос
тенко акцентувалась увага на становленні
її громадянської позиції та участі в су
спільно-політичному житті України, що є
важливим фактором для розкриття обра
зу поетеси саме майбутніми істориками. У
цьому контексті варто навести слова учас
ниці заходу Ані Сабляш: "Ліна Костенко –
знакова особистість для сучасної України.
Вона, безумовно, увійшла в історію, і нам
тільки належить сповна осмислити її роль.
Ліна Костенко – це сучасний символ нації,
здатний об’єднати всю Україну на засадах
національної свідомості, гордості за свою
Батьківщину. Тому так важливо, щоб її
Слово було почуте кожним українцем.
Сподіваємось, наш вечір зробив ще один
крок до цієї мети".
Звісно, успіху свята передували ре
тельна підготовка й чимало витраченого
часу на репетиції. А ще… ніхто зі студентів
не пропустив жодної пари і модульної
контрольної роботи! Найбільшою подякою
мені як організатору цього свята стало
прохання студентів обов’язково в подаль
шому залучати їх до участі в таких дій
ствах.
Захід, який "пройшов на одному ди
ханні" та викликав жвавий інтерес і схваль
ну оцінку не лише у студентів, викладачів,
а й гостей свята, став яскравим підтвер
дженням того, що на нашому факультеті
навчається молодь не лише надзвичайно
талановита, а й небайдужа до історії націо
нальної культури, що так важливо у період
розбудови української державності.
Світлана ГЕРЕГОВА,
доцент кафедри історії України

Це вітання, адресоване Ліні Костенко, надіслане на адресу Національного університету
“Києво-Могилянська Академія” із супроводжувальним листом до ректора Сергія Квіти
від декана факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ Олександра
Добржанського з проханням підтримати ініціативу студентів і передати його видатній
поетесі, яка є Почесним професором НауКМА.
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Світлана ГЕРЕГОВА

ЛІНІ КОСТЕНКО
Живе людина – лише один раз,
Проте не кожна має стільки волі,
Щоб, незважаючи на шквал
принижень і образ,
Іти вперед із гордо піднятою головою!
У цій поставі – все її життя!
Вона ж сама обрала собі Долю:
Щоб Словом вимагати каяття
У тих, хто сіяв на її землі сваволю!

***

…І вона, як і вся Україна, –
Мов та квітка на диких вітрах,
В боротьбі проти знищення віри,
Й перетворення мови на прах, –
Піднялась, за Господнім велінням,
Смолоскипом потужним в імлі,
Гордим Словом і власним сумлінням
Зберігаючи Нас на Землі…
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ВІДРОДЖЕННЯ

Про його вірші схвально відгукувалися і земляки, й зарубіжні науковці.
Французький славіст Емануїл Райс наголошував, що поет такого рівня
міг би стати окрасою будь-якої літератури. Однак на Батьківщині
творча спадщина Володимира Свідзінського зостається мало знаною.

Фото Романа Пазюка

Лунає голос поезії

А

ж через 60 із лишком років
по загибелі автора, у 2004-му,
українська література збагатилася на
двотомник його віршів. Видання під
готувала колишня студентка нашого
університету, а нині – доктор філоло
гічних наук, визнаний літературозна
вець, що останнім часом чимало пра
цює над відродженням забутих імен,
Елеонора Соловей.
"Творчість В. Свідзінського тільки-но
починають прочитувати в сучасному
контексті, – говорить професор кафедри
сучасної української мови Людмила
Ткач. – Тексти цього поета переконують
у високій естетичній цінності україн

ської мови. І це надзвичайно важливо
для нашого суспільства, що має про
блеми з самооцінкою, з оцінкою своєї
культури.
Із доробком В. Свідзінського по
знайомилася порівняно недавно – і
завдяки двотомнику 2004 року, і завдя
ки новому проекту видавництва "Смо
лоскип". Кілька років тому воно почало
видавати твори письменників "роз
стріляного відродження". Світ поба
чили нові видання поезій О. Ольжича,
О. Теліги, В. Свідзінського…
Постаті такої сили характеру і та
ланту, як В. Свідзінський, приваблюють
і додають натхнення. Захотілося на

близити його творчість до студентівфілологів".
23 березня філологи 302 групи під
керівництвом куратора професора
Л. Ткач провели поетичні читання "На
пошану Володимира Свідзінського".
Захід приурочили до святкування Все
світнього дня поезії 21 березня.
Почали готувати літературну зу
стріч ще до Нового року. Прочитали
твори В. Свідзінського, для вивчення
напам’ять обрали ті, що найбільше
припали до душі. Розробляли і фор
мат дійства. Вирішили, нехай буде
традиційним, проте не шаблонним.
Поєднали відеоряд, музичний супро
від, біографічні вкраплення і, звичай
но ж, вірші.
Слово лунало з усіх куточків ауди
торії. Слухач не завжди бачив облич
чя читця, проте мав перед очима
текст і чув голос. То лунав голос пое
зії. Кожен із присутніх подумки міг
розставляти свої акценти.
Автор ідеї такого візуально-слухо
вого ефекту – студентка 302 групи Га
лина Антонюк. Разом із одногрупни
цею Сніжаною Скаловською вони
підготували відеопрезентацію. Голо
сом поезії цього разу були голоси
Анастасії Гуменюк, Лесі Коростате
вич, Анастасії Карпової, Марії Затьо
ри, Таяни Голодняк, Галини Спасюк,
Мар’яни Шкрібляк, Галини Вітовської,
Марії Гаврилюк, Альони Орлецької,
Анастасії Кушнір, Наталії Сухан. Із
технічними засобами допоміг магіс
трант Роман Пазюк.
Ініціативу студентів підтримали ке
рівники факультету. Захід відвідав
заступник декана з навчально-вихов
ної роботи Тарас Гринівський.
"Завдяки поетичним читанням сту
денти відчули смак до поезії, – каже
Людмила Ткач. – Вони й так його ма
ють, інакше б не обрали цей фах.
Проте лише нині відчули, наскільки
важливо самим глибоко працювати з
поетичним матеріалом. Уже думають
над тим, кому присвятити наступні
читання. Добре було б звернутися до
творчості Василя Стуса".
Світлана ТЕЛЕШМАН

Буднікевич І. Муніципальний маркетинг: теорія, методологія,
практика / Ірина Буднікевич. – Чернівці : Чернівецький національний
університет, 2012. – 648 с.
У монографії досліджуються сучасні теоретичні, методологічні та прикладні засади
вивчення муніципального маркетингу. Визначаються характеристики муніципального
маркетингу, їх суть та еволюція відповідно до розвитку концепцій муніципального
маркетингу. Акцентовано увагу на складових комплексу муніципального маркетингу,
його інструментах, методах, технологіях. Значне місце відведено використанню
маркетингових підходів у системі стратегічного планування розвитку міст, аналізу та
оцінці конкурентних переваг міста, здійснених на основі інструментів муніципального
маркетингу. Запропоновано програму формування системи муніципального
маркетингу для сталого розвитку міста, сформовано та апробовано технологію визначення цільових сегментів
у муніципальному маркетингу. Звернуто увагу на специфіку маркетингових досліджень у муніципальному
маркетингу та адаптацію методик дослідження середовища для потреб муніципального маркетингу.
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ЗУСТРІЧІ

Доля українських
інтелектуалів

Зустріч-інтерв’ю з істориком, політологом,
публіцистом Ігорем Буркутом
Хтось із небуденних особистостей підмітив: "якщо армія понесе великі
втрати, то це – біда, якщо загине правитель – трагедія, а якщо загинуть
інтелектуали, то це – катастрофа для нації". Хто ж ці інтелектуали?
І кого можна так назвати, яка роль їх у прямуванні суспільства?
23 березня в Муніципальній бібліотеці ім. А. Добрянського відбулася
зустріч-інтерв’ю з істориком, політологом, публіцистом Ігорем Буркутом
"Доля українських інтелектуалів: історія і сучасність". Задумана тема
розмови розгорталась у форматі прес-конференції.

Н

аш шановний гість Ігор Гри
горович Буркут розпочав роз
мову з розмежування термінів "інте
лектуал" та "інтеліґент". Під впливом
радянського світогляду друге поняття
прибрало негативного відтінку саме
тим, що пов’язане з соціальним ста
новищем, а значить – привілеями,
преміями, відзнаками та політичним
тяжінням, певним впливом на визна
чену кількість людей. Слово ж "інте
лектуал" означує якість самої людини,
характеристику її культурного та ду
ховного розвитку, вкупі з соціальнополітичною позицією.
Зрештою, думки з цього питання
почасти далекі від здорового глузду.
Причому, тим далі вони від умовиводів,
чим ближче до політичної гавканини.
Приклад такої: "Украинский интелек
туал – это оксюморон".
Претендуючи на протилежну точку
зору, продовжуємо інтерактивно-комен
товану розмову про долю нинішніх та
вже залишених в історії українських
інтелектуалів. Другою цікавою заува
гою пана Буркута стала пропозиція
розширити коло наших інтелектуалів
ще й неетнічними українцями, тобто
людьми високої культури та мислення,
які за етнічним походженням не були
українцями, проте відчували себе ними.
Це і Андрей Шептицький, і Михайло
Коцюбинський, і Агатангел Кримський,
і Дмитро Донцов, і Сергій Параджанов...
словом, кожна історико-культурна
доба має цілу низку людей, які віді
грали в українській дійсності важливу
роль, не народившись на території
України чи в українських родинах.
Тепер здалось би означити ще й ча
сові рамки. Залишаючи в спокої три
пільців та Київську Русь, Ігор Буркут
пропонує розпочати історію україн
ських інтелектуалів з Григорія Сковоро
ди й не закінчувати якомога довше.
Найпомітнішою та найстійкішою,
на жаль та на подивування всьому
"цивілізованому світові" (як то прийнято
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казати, вказуючи перстом на захід від
рідної держави), рисою українських
інтелектуалів є матеріальна скрута.
Власне, ця риса перейшла всі можли
ві межі та прямує до традиції, більше
того – до моди. Навіть ті, хто сплутує
не лише поняття "інтелектуал" та "інте
ліґент", а ще й каламутить тут валент
ний значеннєвий простір поняттям
"еліта", якось, на підсвідомому рівні,
намагається подати свою персону під
вигідним "соусом" страдництва й ма
теріальної чи/та моральної скрути.
Переважно це стосується політичнотеатралізованого дійства.
Але серед справжніх інтелектуалів
дійсно більшість або все життя про
жили у злиднях, або наприкінці зем
ного шляху опинилися в біді та забут
ті. Григорій Сковорода пояснював цю
ситуалію внутрішньою свободою ін
телектуала, яка, для урівноваження,
дотувалась матеріальними нестатка
ми, як результат – поглиблюючи першу:
"Ти вільний жити й вільний вмерти". Най
красномовнішим прикладом до цього є
життя й діяльність Тараса Шевченка.
Приклад переслідуваного інтелектуала
демонструє Іван Франко, хоч і не з мен
шим успіхом належить до першої кате
горії, адже, "крім духовної спадщини,
залишив дітям борги..." (І.Б.). Сюди ж
належить і Анатолій Солов’яненко, який
у "своїй державі", тобто за незалежної
України, помирав у злиднях. Хоч не слід
забувати й про Івана Котляревського,
який мав нормальну долю, що не за
вадило йому долучитись немало до
творення нової української літературної
мови.
Відповідати на запитання "чому?"
величезною кількістю дотичних запи
тань узявся в досить незлій, зате обшир
ній статті Олександр Бойченко (Бой
ченко О. Між молотом і ковадлом //
Критика. – листопад-грудень 2011. –
№ 11-12). Треба зауважити, що саме
на цю статтю посилався Ігор Буркут
ще на початку розмови й наводячи

приклад Чехословаччини у національновизвольній діяльності та участі в ній
інтелектуалів.
І попри те, що, скидається, неви
гідно бути серед їх когорти, все ж саме
"інтелектуали будують візію майбут
нього" (І.Б.). І хай у нашому суспіль
стві немає видимої необхідності в інте
лектуалах, тобто не бачимо затребува
ності в них, тим більшою й гострішою
є потреба насправді. "Весь світ стоїть
на порозі нової якості. Шлях можуть
показати лише інтелектуали..." (І.Б.),
які є деміургами суспільства. А це
означає, що вони не мають права на
песимізм, скепсис та декаданс. "... Шлях
можуть показати ті, які люблять лю
дей і мислять позитивно..." (І.Б.).
Логічним продовженням і закін
ченням розмови стали, звичайно, ни
нішні українські інтелектуали. Серед
них, упевнений І. Буркут, немало та
ких, які шукають вихід із непростої си
туації в державі, а не просто граються
словесами. Це фізик за освітою, мис
литель Валентин Ткач. Він пропонує
свій варіант виходу України з кризи –
це, найперше, виведення з "тіні" всіх,
"починаючи з бабці, яка торгує моло
ком на зупинці й закінчуючи середнім
та великим бізнесом" (І.Б.) та виве
дення домогосподарства на перше
місце. Тоді суспільство отримає пози
тивний стимул для розвитку. Цікавим
є також Любомир Гузар в аспекті по
єднання духовного розвитку соціуму
та його соціально-економічного буття.
Підводячи підсумки, хочеться за
значити, що в кожної нації є свої мен
тальні недоліки. Відомо, що "українці
на ярмарку марнославства хочуть бути
першими" (І.Б.), але "...доки наша
хата скраю, то Україна буде в тому, в
чому вона є..." (І.Б.). Доконче треба
дозволити собі змінитись, перш ніж
кудись прямувати.
Ідеї пропонував Ігор БУРКУТ,
коментарі та обрамлення
Антоніни АНІСТРАТЕНКО
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Вірші в подарунок

П

оети бувають різні: сумні й грізні, замріяні й роман
тичні, дилетантсько-егоцентричні, трапляються нор
мальні й талановиті, а бувають поети – Поетами. І тоді дуже
складно дібрати адекватний епітет. Можна підійти до ініціалізації
з іншого боку, наприклад, визначальним критерієм обрати не
особисті риси поета, а роздивитись його читацьку аудиторію.
Саме до когорти Поетів варто залучити Миколу Бучка.
Його слово бажає бути почутим. Саме так, не автор намага
ється виголосити себе, а поезії бринять десь у просторі й часі
Всесвіту, віднаходять тих, хто з ними на одній частоті відчуває.
Таких немало й небагато, а якраз стільки, скільки треба.
У Муніципальній бібліотеці саме й зібрались охочі почути
поезію Миколи Бучка. Й ті, хто прийшли, як то часто трапля
ється, отримали більше, ніж сподівались. На вечорі поетич
ного слова звучала неповторна музика всесвітньо відомих
композиторів у виконанні Світлани Пампух, викладача му
зичної школи № 2.
Офіційна частина вечора передбачала декілька блоків
читаної автором поезії, між якими звучала скрипка. Май
же кожен вірш Микола Іванович присвячував комусь із
присутніх. Треба зауважити, що це не вірші-присвяти, на
писані для конкретних людей, а поезії у подарунок. Таку
надзвичайно зворушливу практику, відомо, започаткував
не наш автор, але це не заважає втілювати духовні дарун
ки. Й. В. Ґьоте подарував своїй коханій на весілля вірш
"Присвята", і майже кожна людина хоч раз у житті писала
комусь привітання у віршованій формі. Звісно, різниця між
цими творами величезна, хоч мета подібна.
На те, М. Бучко висловив багатьма присвятами щось інше –
глибину прив’язаності до міста, людей, що його замешкують
і цим творять ауру Чернівців, до знайомих і тих, що колись

підтримали автора, читачів, які потребують щоб існував поет
Микола Бучко.
Неофіційна ж частина – це вже полілог слухачів та на
шого дорогого гостя. Запитання до поета чи речі, які зга
дались слухачам від сприймання поезій. Найцікавіші ви
ступи конспектую, а конспекти пересіюю і пропоную тут.
Поет, доктор філології Борис Бунчук "Життя – це не
сон, а вступ до твору".
Борис Іванович, як справжній поет, тобто колега нашого
гостя із пієтетом та гумором ставиться до поезії та писання
віршів. Власне, з пієтетом до Поезії та з гумором до віршопи
сання. І все було б дуже просто й зрозуміло, якби (за висловл.
Флоріана Боднара) "носій пишних вусів й окулярів" не був ще
літературознавцем. Тоді б він просто прочитав власний вірш у
подарунок задля реверансу. Але декан філфаку згадав у мінілекції і теорію літератури, й лекції зі свого студентського жит
тя. Зокрема, комедію Кальдерона "Життя – це сон", яка його
ще з університетської лави обурювала. Адже життя – це не
сон, а вступ до твору. (Що краще – невідомо).
Як бачимо, вступ М. Бучка досить цікавий, неординар
ний. Хай би він тривав, поза літературними законами, як
найдовше.
Завідувач кафедри української літератури ЧНУ Володи
мир Антофійчук "Уклін матері та філософська поезія".
Тема матері у творчості М. Бучка схвилювала Володи
мира Івановича правдивістю, глибиною мудрості. "Мамо,
я мушу дуже високим бути, / Аби дотягнутись до Вашого
верховіття – / Уміння прощати синам і не вимагати про
бачення". І не лише в такій інтимній темі поет прямує до
закритої філософії. Микола Бучко не тільки творить влас
ний світ, а й споряджає його відповідним світоглядом. Не
малу в цьому роль відіграють біблійні тексти, які зжилися
з мисленням поета й отримали нову інтерпретацію. Тому
філософська поезія у творчості М. Бучка й незнана і, вод
ночас, близька кожному.
Журналіст Жанна Одинська "Звичайне спасибі за
незвичайні вірші".
Пані Жанна одна із небагатьох присутніх, яка називала
М. Бучка по-дружньому Колею. Власне, тому вона заува
жила, що справжність поета й віршів, які він пише – питан
ня однієї паралелі.
З розмови вірша та слухача відлунювало цікаве відкриття:
реальність та реалізація побаченого світу гейби найделікатні
ше пов’язані з умінням бачити, а не лише гарно писати. Неви
падково, в одному з віршів М. Бучко пише про незбагненного
Л.В. Бетховена: "він бачить музику", оскільки не може чути.
Так і поет, наче деміург у вигнанні, не маючи змоги своє тво
ріння втілити в усіх проявах, відчуває його,бачить (у глибшому
сенсі) і демонструє нам, перекладаючи на слова.
У тому, що М. Бучко має тонке відчуття мови та прозір
ливість життєвих спостережень – не виникає сумніву. Пое
зії його неповторні, як авторське світобачення. Тож Жанна
Одинська висловила побажання, напевно, всіх присутніх –
сказати гостеві звичайне спасибі за незвичайні вірші.
Спражній поетичний вечір зі свічами та перчинкою гу
мору, а найважливіше, – високою поезією, залишив неви
димий, але відчутний сувій на верхніх полицях бібліотеки.
Такі книги і люди роблять наше життя красивішим.
Антоніна АНІСТРАТЕНКО

Антофійчук В.І. Нова українська література. Кінець 18 – перші
десятиріччя 19 століття: підручник / В.І. Антофійчук. – Чернівці:
Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 600 с.
У підручнику розглядаються суспільно-історичні умови та культурне життя
України кінця XVIII – перших десятиріч XIX ст., висвітлюються особливості
розвитку просвітительського реалізму, сентименталізму та романтизму, а також
подаються нариси про життя і творчість І. Котляревського, П. Білецького-Носенка,
П. Гулака-Артемовського. Г. Квітки-Основ'яненка, Є. Гребінки, Л. Боровиковського,
М.Костомарова, М. Шашкевича та ін.
Для студентів вищих навчальних закладів неспеціальних відділень.
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Зітканий із любові,
або Спогад про щастя

Поет Володимир Підпалий був також талановитим редактором. У видавництво "Радянський письменник", де він працював упродовж 1965 – 1973 років, нерідко заходила Ліна Костенко. У час, коли її не
друкували, авторка не проминала нагоди, аби почитати Володимирові щойно написаного вірша. І вдячний слухач завжди схвально відгукувався. За винятком одного разу. На чергову поезію "Коли я умру, після
мене залишиться рана" "рецензії" не отримала. Володимир на кілька хвилин усамітнився, а повернувся
зі свіжим віршем "Коли я умру, після мене залишаться діти". За епіграф узяв Лінині рядки. Тоді авторка
визнала, що Володимир переміг її у "двобої" і як людина, і як поет.
На вечорі пам’яті колеги та друга в 1993 році Ліна
Костенко мовила: "Коли він, Володя Підпалий, помер, замість нього залишились діти, замість нього
залишились вірші, замість нього залишилось світло,
яке ми всі зараз відчуваємо".

Ц

е світло тихо і м’яко осяяло серця учасників літе
ратурної імпрези, що відбулася на філологічному
факультеті. Зі студентами зустрілися дружина Володимира
Підпалого Ніла Андріївна та упорядник і видавець нещодавно
надрукованої книги спогадів про поета-шістдесятника
"Пішов у дорогу – за ластівками", доцент Кам’янець-Поділь
ського університету імені Івана Огієнка Олег Рарицький.
Доля відвела Володимирові Підпалому всього 37. Іван
Дзюба висловився з цього приводу: "З поетами 60-их років
боролася не тільки невсипуща влада. Неначе в мовчазно
му союзі з нею діяла і якась незрима мстива сила в личині
підступної хвороби. На самому злеті творчості урвалося
життя Василя Симоненка, Леоніда Кисельова, Олексія Бу
лиги… І Володимира Підпалого".
Його немає вже майже чотири десятки років, але… він є!
"Поет разом з нами й сьогодні, – переконаний модера
тор зустрічі, завідувач кафедри української літератури Во
лодимир Антофійчук. – Бо зоставив по собі найпрекрасні
ше – вірші та – що надзвичайно важливо – енергію свого
серця. Те світло залишають по собі лише талановиті,
великі, геніальні!"
Світло думки, поетичного слова береже дружина
Володимира Підпалого.
"Я дуже щаслива, що в моєму житті є Володя, – зізнається
Ніла Андріївна. – Кажу є, бо він завжди поруч, я його відчуваю.
Продовжує ліпити мене своєю працею, своїм словом".
Ніла Підпала очолює Київський літературно-меморіаль
ний музей Максима Рильського. Вона лауреатка премій імені
Олени Пчілки й Олекси Гірника. Тим, що має, і тим, ким є,
завдячує чоловікові.
За 11 років подружнього життя Володимир виплекав у
Нілі любов до мови. Спочатку соромилася його вишуканої
української, бо зросла в середовищі, де розмовляли сур
жиком. А пізніше й сама в неї закохалася.
Якось за неповагу до рідного слова вдарила генерала.
"Что вы здесь со своим мужицким языком распоясались!", –
мав необережність прокоментувати її звернення до продав
ця. Ніла підійшла до генерала, поскладала гіркою кілька ящи
ків з-під винограду, стала на них – і давай бити по обличчю!
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Вона – низенька й худесенька, він – здоровенний… Володи
мир називав цей вчинок подвигом.
Саме завдяки подвижницькій праці Ніли Андріївни Во
лодимир Підпалий повноцінно увійшов у літературний про
цес, говорить Олег Рарицький. За життя поет видав п’ять
книг, після смерті його дружина – з десяток. Кілька, дато
ваних 2011-им, гості презентували на зустрічі й залишили
в подарунок Науковій бібліотеці ЧНУ.
З легкої руки земляків-полтавчан вийшла книга "Тут все
з дитинства серцеві знайоме…" Добра сотня спогадів про
Володимира Підпалого побачила світ під назвою "Пішов
у дорогу – за ластівками". Вибране "Золоті джмелі" – най
повніше нині зібрання різногранної творчості українського
автора. У кінці книги названо прізвища доброчинців,
насамперед, товаришів поета, що долучилися до її видан
ня. Список сягає семи сторінок!
Недарма Ліна Костенко говорила: "Помирати не страшно,
коли після тебе лишаються такі друзі, як після Володими
ра Підпалого".
І така поезія!
І не біда, що біль чи смуток серця
почується у вірші а чи слові;
якщо життям прийдешнім серце б’ється –
воно й болить з великої любові!..
Так написав у "Серці", що відкриває дебютну збірку
"Зелена гілка" (1963).
"Якби одним словом сказати про Володю, то це любов, –
мовить Ніла Підпала. – Він увесь зітканий із любові".
Володимир Підпалий відчував народження своєї поезії
так тонко, як жінка – народження дитини. Цього дня нама
гався якомога раніше повкладати домашніх спати. Приби
рав кухонний стіл, за яким працював, бо письмового не було.
Мив голову й одягав білосніжну сорочку…
Першим слухачем і читачем була дружина. Вона всією
душею сприйняла колись почуту пораду: "У справжнього
чоловіка перше місце посідає праця. Жінка повинна нама
гатися стати частиною його праці".
Понині намагається. Посередництвом спогадів і сьогодні
повертає до життя. Зрештою, вона певна, що "спогади про
щастя – це теж щастя"…
Востаннє смертельно хворий на рак гортані поет висту
пав на "Голосіївській осені". Не прочитав, а прошепотів свою
"Тиху елегію", нині введену до шкільної програми з україн
ської літератури для восьмого класу.
"Літературна Україна" відгукнулася про цю подію, але
прізвища Володимира Підпалого не назвала. Він сумно за
уважив: "Я ще живий, а мене вже віднесли в "та інше"…
"39-ий рік поспіль я намагаюся своєю скромною працею
робити те, що можу, аби вирвати з цього "та інше" ім’я
Володі", – говорить дружина поета.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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На дні ювілейної чаші – щастя!
Репортаж із урочистостей
з нагоди 75-річчя професора Богдана Мельничука

Д

нагородам! Будьте такі ласкаві, дайте
й поважним гостям надпити з ювілей
ної чаші, на дні якої, за Василем Сте
фаником, так багато гіркоти…
З рук до рук передають, припада
ють губами солодко, наче до меду.
Розпочинають Всеукраїнські наукові
читання "Українська література з по
гляду сьогодення: постаті, ідеї, про
блеми", присвячені 75-річчю профе
сора кафедри української літератури
Богдана Мельничука.
"Наукові здобутки професора Бог
дана Мельничука роблять велику
честь Чернівецькому університетові,
українському літературознавству й за
галом усій філології, – зазначає рек
тор Степан Мельничук. – Спасибі за ту
школу, яку ви створили. Кожен учитель
живе у своїх учнях. А вони у вас гідні!"
І вдячні, Богдане Івановичу, щиро
вдячні.
Не скупляться на подарунки. Се
ред найдорожчих – огляд розмаїтої
діяльності ювіляра. То від його колиш
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осі він був лютим. Просто лю
тим. Справді лютим і зовсім
не спраглим березня. Відчайдушноморозяним, засніженим, аж молочнобілим. І так упродовж двох десятків
днів. Аж на двадцять перший – сталося!
Провесніло, посвітлішало.
Світло сонця і світло слова стрілися.
Заповзялися залу й зустріч закосичу
вати золотом. Передусім – Поета на
престолі.
Мій вірний столе, мій престоле
Серед громаддя мудрих книг,
Не відречуся я ніколи
Від тебе, столе, і від них…
На високій сцені, серед високого
товариства не втрачає себе і не зна
ходить, бо не губив. Лише є собою.
Слухає і занотовує, щиро дякує за
віншування і чекає нагоди, аби пого
ворити римою.
Напередодні свята непокоївся, чи
вистачить на це, останнє, часу. Якби
його воля, просто читав би вірші. Та
чи така легка справа звести привіта

ння до мінімуму, коли він – знаний на
уковець, письменник, перекладач, ре
дактор, видавець, літературний критик,
публіцист, культурний і громадський
діяч? Коли йдеться про ювілей члена
Національної спілки письменників Укра
їни і Заслуженого працівника освіти
України, про величні 75 літ величної
Людини?
Оце вже ні, Богдане Івановичу,
нині мусите скоритися і добрим сло
вам, і усмішкам, і дружнім обіймам, і

нього дипломника, а нині завідувача
кафедри української літератури Воло
димира Антофійчука.
"Професор Богдан Мельничук нале
жить до рідкісної в наш час категорії
вчених, – говорить Володимир Івано
вич, – учених, які мають універсаль
ний, сказати б, унікальний науковий
досвід. Передусім це визначний уче
ний-філолог. І хоч основне коло його
інтересів – літературознавство, про
те він дивує енциклопедичними зна
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ннями з багатьох суміжних наук: істо
рії, різних національних літератур,
мовознавства, філософії, політології,
психології, педагогіки, мистецтво
знавства тощо.
Сучасний учений здебільшого по
кладається на пам’ять комп’ютерну,
тоді як професор Богдан Мельничук –
на пам’ять власну, будучи готовим
будь-якої миті видобути з її сховку
відповідний файл інформації і щедро
нею поділитися зі спраглими знань".
Один за одним виходять на сцену
колишні учні ювіляра, випускники філо
логічного факультету: начальник відділу
вищих навчальних закладів Головного
управління освіти і науки Чернівецької
облдержадміністрації Микола Павлюк,
заступник начальника Управління куль
тури ЧОДА Петро Кульбабський, го
лова Чернівецької обласної організації
профспілки працівників освіти і науки
Володимир Дутчак.
Слово шани мовлять голова облас
ної організації Національної спілки
письменників України Василь Васкан,
Почесний голова чернівецької "Про
світи" Віктор Косяченко, завідувач ка
федри музики Вадим Лісовий, доцент
цієї ж кафедри Олександр Залуцький.
І вже руки ювіляра повняться офі
ційними відзнаками, а серце – непро
штампованими: енциклопедист, інте
лігент, ентузіаст, працелюб, патріот.
Йому так солодко-щемно, що на
запрошення відгукнулися відомі літе
ратурознавці з інших областей: зі
Львова – Ростислав Чопик, із Хмель
ницького – Микола Мачківський і Ві
талій Мацько. Приїхав навіть письмен
ник і літературознавець із сусідньої
Румунії Іван Кідещук.
Удвічі приємніше вітати земляків з
Івано-Франківська – Марію Федунь та
цілу делегацію науковців Прикарпат
ського національного університету
імені Василя Стефаника, зокрема й
професора кафедри української літе
ратури, знаного письменника Степа
на Пушика.
Хоча, як справедливо зауважує
декан філологічного факультету Бо
рис Бунчук, покутянин Богдан Мель
ничук давно став буковинцем.
Котився Прут від галицького боку,
А Черемош від Буковини плив,
І на очах у течію глибоку
Спліталися, як ув один мотив.
Лунають вірші… Про батька, який
загинув на війні у 33, малу Вітчизну –
Олешків та Снятин. Про українську
мову – символічно, бо в Міжнародний
день рідної мови.
До розкішного поетичного вінка
вплітаються посвяти: Миколі Ільниць
кому, який обіцяв відвідати дійство,
проте не склалося, присутньому се
ред поважних гостей Володимирові
Михайловському, Михайлові Івасюку,
що давно пішов із життя, проте не з
душі, не з думок…
І колега Богдана Мельничука Ми
хайло Івасюк, і наставник Василь Ле

син відзначали свої ювілеї в Марму
ровій залі. Тепер уже його "скромний
доробок" тут пошановують. Трохи со
вісно сивоголовому майстрові слова.
Дарма що перелік того "скромного
доробку" сягає півторатисячної по
значки. Приблизно, бо точно обліку
вати досі не під силу й самому авто
рові. Володимир Антофійчук жартує з
цього приводу: мовляв, він швидше
пише, ніж підраховує.
Дещо з написаного лягає на музи
ку. Доцент кафедри музики Іван Дер
да виконує надзвичайно ліричні "Як
тоді, коли весна палала" та "До твоїх
зіниць" (музика Івана Дерди). А вже
за мить зала хвилевидно підіймається:
звучить "Гімн Федьковичевого універ
ситету". Написаний п’ятнадцять літ
тому у співавторстві з композитором
Андрієм Кушніренком, професором
кафедри музики, Народним артистом
України, він щороку лунає на врочис
тих академіях найвищого рівня у ви
конанні народного студентського хору
"Резонанс".
Славна будь, духовна твердине,
Гордість і краса Буковини.
Слався, наша альма-матер,
Рідний наш університет.
Слався, бо славні люди світло твоє
примножують!
Це вже вдруге в Чернівецькому
університеті відбувається такий науко
вий захід. 10-11 травня 2007-го прове
дено конференцію на тему "Українське
письменство Буковини в загальнона
ціональному контексті", присвячену
70-річчю Богдана Мельничука.
У центрі уваги учасників нинішніх
читань – наукова і літературна діяль
ність Богдана Мельничука, українська
література в сучасному науковому
дискурсі, проблеми українського вір
шознавства, фольклор і письменство
Буковини в загальноукраїнському
літературному процесі.
Одноголосно схвалено пропозицію
порушити клопотання про удостоєння
Богдана Мельничука звання "Почес
ний професор Чернівецького національ
ного університету імені Юрія Федько
вича" і "Почесний громадянин міста
Чернівці", а також зустрітися за п’ять
років на чергових читаннях.
Науковий захід завершується, а лі
тературно-мистецький – якраз уповні.
22 лютого ювіляра вітають у Чернівець
кій обласній універсальній науковій
бібліотеці імені Михайла Івасюка.
Знову нагороджують, дарують віршіприсвяти, музичні твори.
Слово мають редактор "Буковин
ського журналу" Мирослав Лазарук,
редактор газети "Буковинське віче"
Віра Китайгородська, письменник Мір
ча Лютик, гості зі Снятина – працівни
ки райради і райдержадміністрації,
голова районної "Просвіти" поет Ми
рослав Попадюк, директор літературномеморіального музею Марка Черем
шини Руслана Киреєва, випускниця
Чернівецького університету, нині ви
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кладачка місцевого технікуму, автор
ка двох книг Марія Стрипчук (Палій
чук) та інші.
До віншувань долучається влада.
"Для мене до сих пір залишається
секретом, як ця людина поєднує в
собі одночасно стільки іпостасей і
встигає всюди, – зауважує начальник
інформаційно-аналітичного відділу Чер
нівецької обласної ради Володимир
Унгурян. – Встигає плідно працювати
на теренах науки, випускати прекрас
них студентів, аспірантів, кандидатів і
докторів наук, бувати на всіх значу
щих культурологічних, мистецьких та
громадських подіях. І кожен раз, коли

їнської літератури Лідія Ковалець. –
Олешків робить це зразково".
І Богдан Мельничук до нього – всі
ма своїми помислами, всією душею.
"Ви зробили подвиг, – звертається
до ювіляра Василь Васкан. – Вели
чезний. Чи літературний, чи мистець
кий, чи громадянський, чи синівний…
Ви відкрили Олешківський меридіан!"
Він, що на карті не позначений,
Він, що рятує від оман –
Мій найрідніший, в серці свячений
Олешківський меридіан.
Звідти, з Олешкова, з дитинства,
бере початок поет. Богдан Мельничук
читає вірші для дітей із нещодавно

пан Богдан звертається до нас, він го
ворить мудро. Говорить довго, мушу
сказати. Не всі чиновники люблять,
коли говорять більше, ніж вони. Але
мають терпіти, тому що це мудрий чо
ловік, це знаковий чоловік".
Знаковість є ужинком важкої по
всякденної праці, часто на громад
ських засадах. Богдан Мельничук –
заступник голови топонімічної комісії
Чернівецької міської ради, член комісії
із книговидання ЧОДА, голова комісії
із присудження літературної премії
імені Дмитра Загула, член Управління
обласного об’єднання товариства
"Просвіта". В університеті він очолює
Літературну студію імені Степана
Будного.
Староста літстудії Іванна Стеф’юк
підготувала для ювіляра власну інтер
претацію "Сойчиного крила" Івана Фран
ка. Ще одне театральне дійство –
уривок з історичного роману у віршах
Ліни Костенко "Берестечко" – в пода
рунок від олешківчан. Чимало їх у залі,
привітних, щирих, гордих за свого
земляка.
"Не пригадаю жодного іншого села,
яке так любить, так знає свою люди
ну, – говорить доцент кафедри укра

надрукованої книжечки "Люблю спі
вати про Карпати" – і слухачів про
ймає світло, слухачі усміхаються. Як
тонко, легко й музикально!
Тоді ще кілька поезій із сатиричногумористичних "Пегасових копит". Зно
ву пожвавлення, знову усміх. Слово
має відгук, і поетові солодко.
"Дякую вам, що усміхнулися, –
звертається до аудиторії Богдан
Мельничук. – Я вважаю себе щасли
вим не тільки тому, що дожив до цього
ювілею. Я щасливий, що люди мене
розуміють. Досі читав поезії в бага
тьох містах і селах України. Читав їх і
в Канаді, на Ніагарському водоспаді
та в Саскатуні. Коли мовив про батька,
бачив на очах людей сльози. Інколи
моє слово викликало усмішку. Я щас
ливий, що плакали і що сміялися. Ці два
полюси – найбільші нагороди".
Що ж побажати щасливому?
"Бережіть себе, – мовить Лідія Ко
валець. – Ви нам потрібні. З вами
спокійно. Коли поряд з тобою вчи
тель, душі добре".
Просто будьте поруч, Учителю,
будьте поруч надалі!
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З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

Весняні урочисті миті

Ч

удовим подарунком до Міжна
родного жіночого дня стало
для мене запрошення на зустріч з го
ловою Чернівецької облдержадміністра
ції Михайлом Миколайовичем Папієвим,
який поздоровив гостей зі святом,
урочисто вручив квіти та подарунки і
зауважив, що крайова влада і надалі
робитиме все, аби допомагати жін
кам, зокрема через реалізацію низки
програм з підтримки материнства і
дитинства, відновлення виробництва,
створення нових робочих місць, будів
ництво шкіл і дитячих садків. Серед
шанованих гостей – 12 жінок краю:

багатодітна мати, представниці гро
мадських об’єднань, галузей освіти і
науки, охорони здоров’я, культури та
мистецтв, фізичної культури та спорту,
жінки-депутати місцевих рад і жінкипідприємці. Ми обговорювали роль
жінки у сучасному світі, проблеми Буко
винського краю, удосконалення дер
жавної політики щодо жінок та дітей
в Україні.
Ще одна яскрава подія – 10-ий,
ювілейний міський конкурс "Успішна
пані Чернівців 2012", який відбуваєть
ся за ініціативи відділу у справах сім’ї
та молоді Чернівецької міської ради і

“УВ”

Чернівецького міського центру соці
альних служб для cім’ї, дітей та молоді.
Приємно відзначити, що мою естафету
Гран-Прі – переможниці Першого кон
курсу "Успішна пані Чернівців 2003"
серед успішних ділових жінок Буковини,
які вперше ризикнули вийти на сцену
обласного академічного музично-дра
матичного театру ім. О. Кобилянської
та розкрити свої таланти і майстер
ність, цього року отримала Наталія
Філіпчук – заступник декана еконо
мічного факультету ЧНУ, доцент ка
федри економіки підприємства, кан
дидат економічних наук.

У рамках ювілейного конкурсу –
Перша церемонія нагородження ре
гіональною премією Буковини "Жінка
ІІІ тисячоліття", у якій я стала перемож
ницею серед інших жінок – найуспішні
ших і найталановитіших, які гармоній
но поєднують успіхи в особистому та
професійному житті, виконують не тіль
ки свої щоденні обов’язки, а й беруть
участь у громадському житті району,
міста, країни та громадської органі
зації "Успішна чернівчанка"; мають
визначні особисті здобутки в освіті,
науці, культурі, мистецтві, спорті та
інших сферах.
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ПРО КОЛЕГУ

Служіння книзі й людям

У

Крім науково-педагогічної роботи
веду благодійну діяльність разом з
представницями міського жіночого клу
бу "Успішна чернівчанка". Ми прово
димо благодійні акції під час "Петрів
ського ярмарку", опікуємось дітьмисиротами та дітьми, позбавленими
батьківської опіки, влаштовуємо їм
благодійні фестивалі "Промінь надії"
у День Матері. Нещодавно на Муніци
пальному благодійному балу провели
аукціон-акцію разом з Чернівецьким
міським благодійним фондом "Мило
сердя" і зібрали понад 304 тис. гри
вень, які будуть спрямовані на допо
могу важкохворим дітям.
Я щаслива, що у всіх справах мене
підтримує сім’я – чоловік, син і донь
ка, друзі, колеги, студенти.
У ці весняні дні щиро бажаю чудовим
енергійним жінкам удачі, перемоги і
впевненості в тому, що буковинські
пані та панянки успішні в усьому, а го
ловне – кожна з них неповторна. Всім
мамам, бабусям, нареченим і дівча
там бажаю чоловічої підтримки та за
вжди залишатися справжніми жінка
ми: гарними, щасливими, здоровими,
усміхненими, коханими, загадковими
і гідними захоплення. Співвітчизни
кам, рідному краю, квітучій землі Бу
ковини палкий сердечний привіт від
мене й моєї родини!
Валентина АРХЕЛЮК,
доцент кафедри англійської мови,
випускниця американської освітньої програми академічних обмінів

ЮВІЛЯРИ

Вчитель, берегиня і просто чарівна жінка

житті кожної людини є зустрічі
з фахівцями певних професій,
обминати які, напевно, просто не
можливо. Це, безумовно, вчитель, лі
кар і, кажу з почуттям внутрішньої
гордості, бібліотекар", – писав одно
му із фахових журналів В.К. Єгоров,
радянський і російський державний
діяч, працівник системи освіти, док
тор філософських наук. Мені дуже
приємно цитувати це висловлювання.
За часів видатного радянського і ро
сійського філолога, мистецтвознавця,
бібліотекаря, сценариста, академіка
РАН Д.С. Лихачова, здається, ніхто так
не переймався і з повагою не відгуку
вався про професію бібліотекаря. Зви
чайно, повага не передається у спа
док, не вішається медаллю на лацкан.
Її заслуговують щоденною, не завжди
помітною працею. Наша праця бага
тьом видається незначною, адже вона
тиха, неяскрава. Але ніхто і ніколи не
підраховував, скільки доль врятува
ли книги, добре слово бібліотекаря,
скільки людей отримали психологічну
підтримку, пораду у виборі професії.
Глибокої вдячності заслуговує люди
на, яка всю енергію душі віддає улю

“УВ”

бленій роботі вже понад 25 років, і яка
нещодавно відсвяткувала свій поваж
ний ювілей – це Тетяна Фазилівна Га
лімова.
Народилася Тетяна Фазилівна в ро
дині військового у м. Серпухов Москов
ської області. Закінчила Самаркандську

середню школу, Кам’янець-Подільський
харчовий технікум, Чернівецький дер
жавний університет (філологічний фа
культет). Любов до книги привела Те
тяну Фазилівну до бібліотеки ЧДУ, де
1986 року її зараховують на посаду
бібліотекаря книгозберігання вітчизня
них видань, у 1988 – завсектора гігіє
ни і реставрації книг відділу книгозбе
рігання вітчизняних видань. З 1989 року
Т.Ф. Галімова очолює галузевий від
діл, який складається з читального
залу та абонементу № 1. Керувати цим
відділом – не так вже й легко, адже він
розташований у студмістечку і, окрім
бібліотечної справи, заввідділу зму
шена опікуватися справами бібліоте
карів і користувачів.
Ерудована й приємна у спілкуван
ні, Тетяна Фазилівна завжди прийде
на допомогу користувачеві, ознайо
мить із новинками.

БУДІВНИЦТВО

Весна на Зарічній вулиці
Але спершу вона прийшла не в природі,
а в інтер’єрі 10 корпусу
У цьому випадку ріка – університет. Вона визначає
час, котрий – мудрий. Зрештою, як і відомий у світах
буковинський навчальний заклад. Зарічна ж вулиця –
західна частина центрального корпусу ЧНУ, де його
10 корпус. Те, що схоже на антитезу чи, швидше за
все, метаморфози нинішньої зими, розхлюпало ніжну
весняну барву салатового кольору не лишень у коридорному інтер’єрі 10-го, а й у душі. І зробили це малярі
з приватного виробничо-комерційного підприємства
"Портал", яке очолює Валерій Яковчук.

З

давалося б, надворі морозище – до якої маляр
ської роботи братися. Одначе Марія Паладійчук,
Галина Микитюк і Орися Лакуста мали свою думку. При
міром, до якої завше схиляється та чи інша людина –
навіть у святкові дні! – коли на першому місці і за будьяких умов мова заходить тільки про улюблене захоплення,
яке згодом переросло у професію.
З тонами – йдеться про милі барви для очей – іще мож
на вгадати будь-кому, якщо хочете – і не посвяченій у "ма
лярку" людині. А напівтони? У тім і річ!

К

олектив кафедри біохімії та біотехнології з нагоди дня народження вітає свого
Вчителя, берегиню і просто чарівну Жінку Галину Петрівну Копильчук.
Дозвольте принагідно привітати Вас зі здобуттям наукового ступеня доктора біологіч
них наук та відзнаки "Відмінник освіти України".
Добрі й ласкаві, мужні й ранимі, такі хоробрі й такі тендітні – для нас Ви завжди є при
кладом для наслідування і джерелом неперервних традицій високої культури, духовності.
Щедрість Вашої душі зігріває, сила духу – захоплює. Нехай на життєвому шляху Вас не поли
шають енергійність, цілеспрямованість та бажання досягти нових висот і звершень!

“УВ” № 2 (1735)

“УВ” № 2 (1735)

Уважна, спокійна, лагідна – такою
її знають усі: і читачі, і колеги, люблячі
батько, син, невістка і чудова внучка,
якій бабуся готова небо прихилити.
Колеги від усієї душі вітають Тетя
ну Фазилівну з ювілеєм!
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла.
Від імені колективу НБ ЧНУ
Тетяна МУРАШЕВИЧ

Схоже, оці жінки стали провісницями весни ще у січнілютому. Зуміли потішити усіх, хто у 10 корпусі розпочинає
і завершує трудовий день, неабияким професійним хис
том. Бо це ж, як мовиться, аж до наступного ремонту.
Редакція не могла не поцікавитися у Валерія Микола
йовича про своєрідну трійцю – Марію, Галину і Орисю.
Звісно, їх працю.
Керівник відгукнувся якнайкраще. За його словами,
малярі мають чималий стаж роботи, відповідальні і сум
лінні. Досі вони вже показали свій стиль саме на тих ро
ботах, які пов’язані з ЧНУ. Приватне виробничо-комер
ційне підприємство розпочало роботи, незважаючи на
складні погодні і кліматичні умови. Це – початок. А взагалі,
має намір забезпечити доволі широкий фронт робіт в
університеті, який увійшов до списку Всесвітньої спад
щини ЮНЕСКО.
"Портал", виходячи з того, які завдання перед ним
стоять на цьому будівельному об’єкті, щонайменше за
тримається на рік.
Характерна деталь. ПВКП визнаний як такий, що має
набутий практичний досвід роботи у реставрації фунда
ментів. До того ж, на "Портал" чекає і впорядкування двору
центрального корпусу біля університетського храму.
Що ж, із приходом справжньої весни центр тяжіння
основних робіт цієї фірми переміститься до осердя ЧНУ.
Оскільки соковиті мазки майстринь уже вказують на їх по
черк роботи у 10 корпусі, треба таки визнати, що весна на
зарічній вулиці – це не просто назва кінофільму із мину
лих днів, а зримий образ, який утілили в творче життя
умільці з "Порталу".
Василь ДЖУРАН

Лютий – березень 2012

40
“УВ”
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Студент і викладач заспівали дуетом
Найвищу нагороду вокального конкурсу
здобули математики
Вони зустрічалися не раз і не двічі. Як правило, на лекціях, семінарах,
іспитах. В університетських аудиторіях та коридорах. Найближче – на
відстані заліковки. Та щойно в повітрі запахло весною, із навчальних дуетів виросли мистецькі.

П

ерший загальноуніверситет
ський конкурс "Заспівай з ви
кладачем", що відбувся 2 березня за
ініціативи студентського парламенту
та підтримки ректорату, зібрав біля
мікрофонів вісім талановитих пар –
студентів і їхніх наставників.
Учасники виконали по дві пісні: укра
їнську народну та естрадну – рідною
або ж іноземною мовою. Журі оціню
вало вокальні здібності, виконавську
майстерність, задум, артистичність,
сценічну культуру, зовнішній вигляд і
добір костюмів.
У номінації "Елегантність" переміг
дует із факультету біології, екології
та біотехнології – Оксана Василівна
Баглей і Анна Шешур. Найоригіналь
нішими виявилися представники хіміч
ного факультету – Олена Олександрівна
Тинкевич та Сейдамет Мустафаєв.
Найбільш гармонійною парою визна
но вокалістів із економічного факуль
тету – Леоніда Леонідовича Клевчика

й Тетяну Марко. Перемогу в номінації
"Талант" святкують Лариса Василівна
Бережан і Максим Скрипій із філоло
гічного факультету. Їм також дістався
приз глядацьких симпатій.
Третю премію конкурсу вибороли
Оксана Степанівна Гнатчук і Олек
сандр Марчук (філософсько-теоло
гічний факультет), другу – Петро Іва
нович Чернега й Тетяна Мендришора
(географічний факультет).
Кореспондент "УВ" привітав із пе
ремогою найспівочіший студентсько-

викладацький дует Чернівецького уні
верситету – асистента кафедри
стохастичного та системного аналізу
факультету прикладної математики Та
раса Олеговича Лукашіва і магістрантку
цієї ж кафедри Тетяну Кнігніцьку.
"УВ": З’ясувалося, математики
мають не тільки таланти, а ще й чуття
на таланти. Хто запропонував позмагатися у вокальному конкурсі?
Тарас Лукашів: Заступник декана
з навчально-виховної роботи Василь
Йосипович Кушнірчук.
"УВ": Певно, невипадково?
Тарас Лукашів: У студентські роки
я активно долучався до художньої са
модіяльності. Часом брав участь у кон
курсах, як-от стрілецької пісні. Влас
не, все почалося ще зі шкільних років,
класу, напевно, з першого. Пригадую
виступи на сцені Будинку культури до
Шевченківських днів. На травневі свята
традиційно відбувалися районні кон
курси-огляди, а вже пізньої осені їз

див до Бучача й Тернополя (я родом із
Тернопільської області) – на обласні.
Нині співаю в університетській на
родній хоровій чоловічій капелі "Дзвін",
а Тетяна – в народному вокальному
ансамблі "Марічка" Центрального
Палацу культури міста Чернівців.
Тетяна Кнігніцька: Раніше ми з
сестрою були учасницями ансамблю
"Родина". Так склалося, що наша
творчість більше відома франківча
нам. Причому виступаємо переважно
в ролі ведучих.

З радістю погодилася на участь
у загальноуніверситетському конкурсі,
оскільки кожна студентка факультету
прикладної математики мріє заспіва
ти з Тарасом Олеговичем!
Тарас Лукашів: Ви мені лестите,
Тетяно! (усміхається. – С. Т.)
"УВ": Навряд чи. У вас чудова
класична подача. І сценічність виняткова. Де навчалися музики?
Тарас Лукашів: У мене немає му
зичної освіти. Навіть нотної грамоти
не знаю.
"УВ": Важко віриться.
Тарас Лукашів: Напевно, це гени.
Дід по татовій лінії був серйозним му
зикантом. Грав на всіх музичних ін
струментах, які на той час міг знайти в
селі. Працював завклубу. Тато співав
у хорі, тут, у Чернівецькому універси
теті, який закінчив. Потім у сільському
Будинку культури, в школі.
"УВ": Учитель музики не нарікав на вас: мовляв, обрали не той
шлях у житті?
Тарас Лукашів: А в мене батьки –
вчителі математики! (усміхається. – С. Т.)
"УВ": Тоді зрозуміло: конфлікт
інтересів!
Тарас Лукашів: Аякже!
Тетяна Кнігніцька: Мої батьки, до
речі, теж учителі. І я також не маю му
зичної освіти. Проте любов до пісні –
з дитинства. Тато прищепив. У нього
дуже гарний голос! Родинні свята не
минають без пісень.
"УВ": Хто обирав конкурсний
репертуар?
Тетяна Кнігніцька: Тарас Олегович.
Тарас Лукашів: Заспівали те, що
подобається (українську народну пісню
"Козак від’їжджає, дівчинонька плаче"
та пісню з репертуару Віктора Бронюка й Ірини Білик "Не цілуй". – С. Т.).
"УВ": І це вам вдалося бездоганно!
Тарас Лукашів: Ми старалися.
Тетяна Кнігніцька: Дякуємо. Зна
єте, напередодні конкурсу мені на
снилася перемога...
"УВ": Це ж треба, сон у руку!
Тетяна Кнігніцька: Проте він не
до кінця збувся. Наснилося таке: ми
з Тарасом Олеговичем здобули першу
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премію, отримуємо подарунки. Веду
чі говорять: "А зараз надаємо слово
переможцям!" І тоді я кажу в мікро
фон, що це не тільки наше досягнен
ня. Це здобуток керівника ансамблю
"Марічка" Любомира Равлюка, що на
вчив мене правильно співати, Марини
Храб і Мар’яни Кнігніцької, які допо
могли придумати образи. Це перемога
Наталі Чорней, яка танцювала просто
чудово. Вона зробила пісню "Не цілуй"
довершеною.
Тарас Лукашів: Ми також відчува
ли велику підтримку заступників де
кана факультету прикладної матема
тики Василя Йосиповича Кушнірчука
й Ольги Василівни Мартинюк.
Тетяна Кнігніцька: І, безумовно,
всіх студентів ФПМ.
Тарас Лукашів: Тобто це перемо
га великої команди.
"УВ": Розкажіть про підготовку
до вокального змагання. За словами ведучих, вона тривала три тижні.
Декому з викладачів-конкурсантів
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навіть доводилося змінювати робочий графік.
Тарас Лукашів: Працював у звич
ному режимі, бо є основні завдання,
які треба виконувати. Вибрали пісні,
костюми. Довго обдумували образи.
Потім трохи потренувалися на репе
тиціях. І, нарешті, з Божою поміччю
вибороли перемогу.
"УВ": Дух конкуренції відчували?
Тарас Лукашів: Ніскільки. З багать
ма учасниками я знайомий, тож спілку
валися доброзичливо, по-дружньому.
"УВ": А зі студенткою-партнеркою?
Тарас Лукашів: Також. Перекона
ний, що студенти мають сприймати
викладача як старшого товариша, по
радника, а не як щось недосяжне.
Жодної прірви! Лише тоді навчання
матиме добрі плоди.
"УВ": Тетяно, Тарас Олегович
викладав у тебе?
Тетяна Кнігніцька: Так, до того ж,
на всіх курсах.
"УВ": Старанна студентка?

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

На сучасному етапі Україна обрала одним із головних пріоритетів
реформування національної системи вищої освіти відповідно до Європейських стандартів. Болонський процес забезпечує основоположні принципи загальної структури, але, як відомо, цього не достатньо для подолання
різноманітних бар’єрів, зокрема культурних, мовних, соціальних і політичних відмінностей, які виявляються в різних традиціях, цілях та концепціях
систем вищої освіти країн, що приєдналися до Болонського процесу.

Чернівецький університет

у представницькому проекті

О

дна з передумов участі вищої
освіти в єдиному Європей
ському просторі є прагнення широко
го визнання і довіри до національної
системи забезпечення якості. Тому
система цінностей української вищої
школи, що сформувала базу для усіх
освітніх процесів і особливо для сис
теми забезпечення якості освітніх по
слуг, потребує вдосконалення.
15 жовтня 2011 року стартував
проект "Towards Trust in Quality Assu
rance Systems" – "Національна систе
ма забезпечення якості і взаємної до
віри в системі вищої освіти" в рамках
національного пріоритету: "Забезпе
чення якості освіти", підтриманий про
грамою зовнішньої допомоги Євро
пейського Союзу – TEMPUS.
Україну в проекті представляють:
Харківський національний університет
радіоелектроніки, Чернівецький наці
ональний університет імені Юрія Федь
ковича, Український Католицький універ
ситет, Національна Академія керівних
кадрів культури і мистецтв, Українська
асоціація студентського самовряду
вання. Партнерами українських вузів
є організації з Франції, Бельгії, Сло
ваччини. Університет Ювяскюля, Фін
ляндія, виконує роботу координатора
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проекту і здійснює фінансовий та стра
тегічний менеджмент проекту.
Проект гарантує об’єднання всіх
учасників консорціуму з метою роз
робки нової стратегії забезпечення якості
вищої освіти та підходів до прозорої та
неупередженої оцінки якості освіти,
в основу яких покладено Європейські
практики, які базуються на "трикутнику":
освіта – дослідження – інновації, згід
но з Лісабонською стратегією.
Результати та відповідні заходи проекту:
1. Уніфікована структура україн
ської системи забезпечення якості
освіти та науки.
2. Національний Портал, створе
ний на базі розподіленої, формалізо
ваної структури, для підтримки про
цедур системи забезпечення якості.
3. Розробка, затвердження і при
йняття нових практик із забезпечен
ня якості та запровадження схем під
готовки ключового персоналу ВНЗ,
міністерств і урядових структур.
4. Розповсюдження результатів
проекту.
5. Забезпечення стійкості проекту
в майбутньому.
6. Контроль якості.
7. Менеджмент проекту.

Тарас Лукашів: Ще б пак! Отри
мала диплом бакалавра з відзнакою,
тепер намагається здобути "черво
ний" диплом магістра.
"УВ": Очевидно, що повагу викладача вже здобула. Як співалося
з Тарасом Олеговичем?
Тетяна Кнігніцька: Це надзвичайно
хвилююче, відповідально. Утім, я ду
маю, що якраз такі конкурси зближу
ють студентів та викладачів, поліпшу
ють навчальний процес. Новий рівень
сприйняття допомагає зосередитися
на навчальній програмі. Подібні захо
ди варто робити ще масовішими.
Тарас Лукашів: Тим більше, що
вони сприяють поширенню наших до
брих українських традицій.
Тетяна Кнігніцька: Було б чудово
проводити та танцювальне змагання
між студентами й викладачами. Ми
дякуємо організаторам конкурсу "За
співай з викладачем" і бажаємо, аби
він став щорічним!
Розмовляла Світлана ТЕЛЕШМАН
Основні завдання, які стоять безпосе
редньо перед Чернівецьким універ
ситетом у проекті, це:
– покриття дослідницького напря
му "трикутника знань" завдяки забез
печенню доступу бібліотек до відкри
тих світових індексованих баз даних
посередництвом Веб-сервісів;
– участь у пілотному тестуванні роз
робленого національного Веб-порталу
та розповсюдженні результатів;
– проведення заходів з підготовки
кадрів ВНЗ, ключових організацій із
забезпечення якості ВО, офіційних
експертів з питань політики ВО;
– підготовка методичних посібни
ків на розроблену систему;
– проведення заходів з розповсю
дження результатів, стійкості проекту
і контролю якості.
Представниками ЧНУ в проекті ви
ступають: Науково-методичний центр
моніторингу та забезпечення якості
підготовки фахівців і Наукова бібліо
тека. Звичайно, що без забезпечення
якісними інформаційними ресурсами
студентів, викладачів, науковців, не
може йти мова про якість освіти та на
уки. Саме в напрямку вивчення потреб
користувачів, вивчення ринку сучас
них інформаційних ресурсів бібліотека
університету і проводитиме свою ді
яльність у цьому проекті. Маємо спо
дівання, що його реалізація дасть змо
гу розробити стратегію забезпечення
все більш зростаючих інформаційних
потреб наших користувачів та надати
доступ до сучасної науково-освітньої
інформації світового рівня.
У рамках проекту відбулися запла
новані тренінги з вивчення європей
ської практики забезпечення якості
вищої освіти в трьох країнах Євро
пейського Союзу: Португалії, Фін
ляндії, Словаччині (лютий – бере
зень 2012 року).
Координатор проекту
Михайло ЗУШМАН
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ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ ЗАСНУВАННЯ

Український "Пласт" в Галичині та на Буковині

П

ід впливом "Руської трійці" та
за активної участі І. Франка
туристично-екскурсійна і краєзнавча
діяльність в Західній Україні впродовж
другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
набирає значного розмаху .
Серйозним поштовхом для подаль
шого її розвитку та для виникнення
системи патріотичного виховання
молоді стало заснування 1907 р. ан
глійським генералом Робертом Бей
деном-Пауелом експерименталь
ного скаутського табору на острові
Броуксі на Темзі під Лондоном для
20 хлопчиків з різних соціальних сі
мей. Девізом скаутів був заклик "Будь
готов!" Хлопчики практикувалися у
слідознавстві, тренували спостереж
ливість, в’язали "морські" вузли, вчи
лись розкладати вогнище та зараджу
вати пожежам, оволодівати навичками
таборування та життя у "дикій" приро
ді, вечорами слухали захопливі роз
повіді про подорожі, морські традиції,
прапор тощо. Результати цього екс
перименту нині відомі як Всесвітній
скаутський рух, перший досвід якого
узагальнено в посібнику "Scou-ting
for boys" – "Скаутинг для хлопців"
Бейденом-Пауелом. Про його популяр
ність засвідчує переклад бестселера
35 мовами народів світу. Однією з
фундаментальних основ скаутського
руху, декларується у Конституції
Всесвітньої організації скаутського
руху, є "Концепція цілісності природного
світу".
Перший активний сплеск до поши
рення власне скаутського руху у сві
товому масштабі припадає на 1911 1912 рр. Після видання книги Роберта
Бейдена-Пауела "Скаутинг для хлоп
чиків" (1908) потрібен був деякий час
для широкого ознайомлення у світі
з її змістом і оцінки основних ідей для
виховання молоді.
Серед інших країн світу була і Украї
на. Після появи скаутського руху ін
формація про нього з’являється на
сході і заході України. Перші скаутські
осередки одночасно виникають в обох
її частинах у сучасних Донецькій і
Львівській областях відповідно, і чис
ло їх прихильників швидко множиться
значною мірою завдяки величезній
туристично-краєзнавчій діяльності Іва
на Франка, яку він проводив у краї ще
до зародження цього руху.
У листопаді 1909 р. львів’янин Ан
дрій Малковський здійснив переклад
польською мовою книги "Скаутинг для
хлопчиків". 1911 р. вона вийшла дру

ком під назвою "Скаутинг як система
виховання молоді". Ставши великим
прихильником нового руху, популяри
зуючи його, А. Малковський у березні –
квітні 1911 р. проводить у Львові пер
ший скаутський вишкіл, а з листопада
цього ж року починає видавати часопис
"Skaut", який швидко набував попу
лярності серед молоді.
Перший скаутський гурток у Захід
ній Україні заснував у Львові восени
1911 р. студент Львівської політехніки
Іван Чмола при львівському військо
во-спортивному товаристві "Січ". До
його складу ввійшли учні Української
академічної гімназії, студенти Львівсько
го університету, торговельної школи,
головної державної семінарії, Жіночої
семінарії, Українського педагогічного
товариства та семінарії сестер Васи
ліянок.
Організатором іншого скаутсько
го осередку у Львові став син Івана
Франка Петро. У грудні 1911 р. він
створив пробний таємний гурток при
філії Української академічної гімназії
у Львові, куди увійшли учні старших
класів. Згодом він легалізувався.
Діяльність проводилась на основі
англійського скаутського підручника
Бейден-Пауела. На початку квітня
1912 р. П. Франко створив перший
український дівочий скаутський гур
ток при Жіночій семінарії Українського
незалежного товариства, юнки якого
належали також паралельно і до гуртків
І. Чмоли. Гуртки, організовані П. Фран
ком, уже навесні 1912 р. переросли в
досить широку пластову організацію,
яка нараховувала близько 120 чоло
вік. На відміну від гуртка І. Чмоли,
який мав військово-спортивне спря
мування, П. Франко одним з голо
вних напрямів роботи свого гуртка
вважав фізичну підготовку. Саме П. Фран
ку належить ідея назвати скаутів
пластунами за аналогією з назвою
розвідників-пластунів у війську укра
їнських запорозьких козаків.
При Українській академічній гім
назії у Львові, в головному її корпусі
засновано ще один скаутський осе
редок, але вже цілком легальний.
Очолював його викладач Олександр
Тисовський. Свій перший скаутський
гурток, з дозволу дирекції гімназії,
О. Тисовський заснував на базі чет
вертого гімназійного класу 12 квітня
1912 р. На відміну від І. Чмоли та П. Фран
ка, які головну увагу зосередили саме
на змістовній частині відповідно вій
ськового та фізичного виховання і не

достатньо її приділяли іншим сферам,
О. Тисовський дотримувався "букви"
бейден-пауелівської ідеї. Складений
О. Тисовським перший план діяльності
становив синтез загальноскаутської
теорії та способу життя українського
козацтва. Як свідчать новітні архівні
дані, 18 червня 1912 р. він прийняв
екзамен учасника та присягу україн
ських скаутів у активних членів свого
гуртка. Це була перша присяга укра
їнських пластунів, яку склали 40 юна
ків і юнок, що і стало офіційним почат
ком "Пласту".
Пластові гуртки виникали також і
в інших містах. У Станіславі перший
пластовий гурток засновано у 1911 р.
в українській гімназії під опікою вчи
теля Г. Кичуна та семінариста М. Шка
брія, який організував пластові занят
тя ще восени 1911 р.
Так відбувалося виникнення та по
ширення "Пласту" в Галичині. Разом
з тим він пустив свої корені і на інших
українських теренах, серед яких була
й Буковина.
Головним ініціатором створення
пластової організації на Буковині ви
ступило студентство Чернівецького
університету, згуртоване в товариствах
"Січ" і "Студентський союз". У січні
1914 р. їх активні члени створили іні
ціативну групу, яка розгорнула широ
ку роботу серед шкільної молоді, що
дозволило уже в лютому поточного
року розпочати роботу гуртка при
хильників "Пласту". Наприкінці берез
ня відбулися організаційні збори, на
яких прийнято рішення про заснування
"Буковинського ІІ полку Українського
Пласту ім. І. Богуна", його першим го
ловою став О. Гундич. Відбувається
бурхливе зростання "Пласту", який на
початок Першої світової війни мав
близько 800 членів.
На відміну від Галичини, довоєн
ний "Пласт" на Буковині не мав такого
промілітарного спрямування. Буковинці
тісно контактували зі Львовом і брали
участь у двох довоєнних пластових
з’їздах, отримували звідти пластову
літературу. Перший пластовий з’їзд
відбувся у Львові у 1913 р. під керів
ництвом П. Франка. На ньому прийня
ті Статут і план діяльності "Пласту",
складені О. Тисовським, та вимоги до
трьох пластових іспитів, пластові ога
нізацйно-структурні засади і проект одя
гу англійського зразка. Другий плас
товий з’їзд відбувся у 1914 р., в якому
взяли участь представники 30 органі
зацій краю. Тоді ж створили осеред
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ню пластову управу, на яку поклада
лися функції центральної пластової
влади.
Поряд з Чернівцями найбільш дієві
пластові організації працювали в Кіц
мані, Вижниці, Вашківцях та інших
місцевостях.
Найголовнішим напрямом діяль
ності "Пласту" стали туристичні похо
ди та створення мандрівних і постійних
таборів, де молодь набувала фізично
го та військового вишколу, підвищу
вала свою національну свідомість.
Першим таким табором був підго
товчий табір, організований І. Чмолою
в Карпатах (Говерла) влітку 1912 р. за
участю близько 30 пластунів і пласту
нок з різних гуртків "Пласту". Він, по
суті, перший пластовий мандрівний
табір. А в 1914 р. П. Франко поклав
початок постійним пластовим табо
рам. Для координації пластовим рухом
утворено Верховну Пластову Раду.
Проте Перша світова війна на певний
час перервала роботу "Пласту".
Щодо Буковини, то тут після від
ступу російських військ члени "Буко
винського полку" намагалися само
стійно відновити пластову працю та
організувати кілька заходів національ
ного характеру в Народному домі Чер
нівців. Але тоді розгорнути її не вда
лося, і вся пластова діяльність на
деякий час зупинилася.
У повоєнні роки відбувається віднов
лення і становлення "Пласту" в Гали
чині та на Буковині. У цей час пласто
вий рух набирає масовості. Цьому
серед іншого сприяла поява першого
українського підручника "Життя у "Плас
ті" за редакцією О.Тисовського.
У 1921 р. "Пласт" відновив свою
діяльність по всій Галичині. Почала ді
яти і Верховна Пластова Рада, яка з
1924 р. отримала назву Верховна Плас
това Команда. Вона координувала
всю пластову роботу в Галичині.
З 1922 р. почали організовувати
пластові літні і зимові табори, що дія
ли під час зимових і літніх канікул. У цих
таборах найефективніше досягається
поєднання гармонії душі і тіла. Спіль
не перебування у таборі впродовж
місяця зближувало пластунів, форму
вало їх колектив, а бесіди й пісні при
вогнищах і зустрічі з цікавими людьми
розвивали почуття спільності завдань,
дружби, товариськості, взаємодопо
моги.
Табори – відпочинково-виховні й
інструкторські, поділялися на вікові
групи, а також хлопчачі, дівочі та змі
шані. У Галичині діяли гуртові, курінні,
поштові, окружні, крайові і міжрайон
ні табори, в яких брали участь пласту
ни і пластунки не тільки з Галичини і
Волині, а й Закарпаття. У 1929 р. тут
діяло 13 пластових таборів місцевого
і 7 крайового значення, в яких загар
товувалося фізичне, моральне та на
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ціональне виховання близько 2 тис.
пластунів. Вони навчалися життю че
рез гру, спорт, туризм, духовне само
вдосконалення. У них виховували гли
бокий патріотизм, почуття особистої і
національної честі, обов’язок допо
могти іншим, почуття правдивої плас
тової дружби.
Коригуючи свою діяльність, охо
плюючи нею все більше людей, Вер
ховна Пластова Команда на чолі з
професором С. Левицьким не тільки
розширила і урізноманітнила спектр
заходів, а й запровадила цілу низку
новацій (створювались нові типи та
борів, практикувалися багатоденні
походи-зустрічі, культурно-просвіт
ницькі заходи тощо). Важливу роль
у консолідації і зростанні авторитету
пластового руху відігравали зльоти
пластунів, які почали практикуватися
з 1924 р.
Але чим більшою була активність
пластунського руху, з тим більшою
підозрою ставилися до "Пласту" поль
ські власті. У вересні 1930 р. влада
прийняла ухвалу про заборону "Плас
ту". Відтоді він працював у підпіллі.
Повоєнне відновлення та станов
лення "Пласту" на Буковині відбувало
ся у складних умовах. Усе національ
не життя українців було замкненим у
вузькотериторіальних межах, а будьяка спроба налагодити культурноосвітню діяльність наштовхувалася на
опір з боку румунської адміністратив
ної влади. Коли 1921 р. учні Черні
вецької гімназії спробували віднови
ти діяльність "Пласту", влада не дала
на це дозволу. Лише 1928 р. з деяким
послабленням національних утисків
буковинські студенти відновили зв’яз
ки з Галичиною. Влітку 1930 р. учасни
ки буковинського "Пласту" побували
на Косівщині. Ним опікувалися члени
студентського товариства "Чорномо
ре" Б.Сірецький, Л.Гузар, В. Антонюк,
які розробили план розвитку органі
зації в краю. У травні 1931 р. 70 сту
дентів університету об’єднались у Пер
ший пластовий курінь, що мав назву
"Довбуш", а потім "Верховинці", який
очолив Б. Сірецький. На цій базі у
1933-1934 рр. створили Пластовий кіш.
Його члени у чотирьох гуртках до
сить успішно опановували пластову
теорію та зміцнювали її на практиці на
околицях Чернівців. На основі цього
куреня з числа студенток, що вийшли
з нього, утворено Другий пластовий
курінь старших пластунок "Ясні зорі".
Водночас створений Третій пласто
вий курінь старших пластунів імені
Івана Мазепи, який фактично репре
зентував пластову ідею в краю.
Ідеї "Пласту" поширюються також
серед шкільної молоді. Навесні 1931 р.
з числа учнів Чернівецької гімназії під
керівництвом Б. Сірецького створено
пластовий курінь, що нараховував

30 членів. Незабаром при ньому виник
гурток новаків, який очолив П. Войнов
ський. Але це були часи, коли активно
розгорталася діяльність румунської
скаутської організації "Стража церій",
якою опікувався сам король і яка фак
тично відтіснила українську організа
цію "Пласту" на задній план, залиша
ючи її в тіні.
У такому стані пластові осередки
проіснували до 1934 р., коли їх охопи
ла глибока криза, викликана тим, що
багато членів осередку після закін
чення навчання роз’їхалися або всту
пили до війська. Спроба реалізувати
"Пласт" чи створити його окрему сек
цію при спортивному товаристві "Дов
буш" не увінчалася успіхом.
Прихід в Галичину і на Буковину
радянської влади відзначався рішу
чим наступом на скаутський рух і за
міною його комсомолом.
З того часу "Пласт" переніс свою
діяльність в діаспору. Там створили
шість крайових організацій пластунів:
у Канаді, США, Австралії, Аргентині,
Великобританії, Німеччині, а пізніше
і в Польщі, Чехословаччині, Бразилії,
Франції.
Лише з проголошенням незалеж
ності України стало можливим від
новлення діяльності "Пласту" в рід
ному середовищі (1990-ті). Україна
у Всесвітній організації скаутського
руху представлена Національною ор
ганізацією скаутів України, куди вона
офіційно прийнята в липні 2008 р., на
38-ій Всесвітній скаутській конфе
ренції в Кореї.
На 2008 р. в Україні у складі цієї
організації діяло 130 осередків плас
тунів у 24 областях, які нараховували
близько 10 тис. членів. Очолив її один
з великих українців, що ввійшов у сві
тову еліту і став посередником між
Україною і західним світом, Богдан
Гаврилишин, який сам пройшов гарт
через "Пласт".
Йдучи назустріч століттю україн
ського "Пласту" і відзначаючи 155-ліття
Роберта Бейдена-Пауела, пластуни –
українські скаути – 22 лютого 2012 р.
створили Опікунську раду цієї органі
зації – дорадчий орган "Пласту", яку
очолив почесний голова Богдан Гав
рилишин, а координатором стала
депутат Верховної Ради України Леся
Оробець. Урочистості з нагоди 100-річ
чя українського скаутингу відбудуть
ся у серпні 2012 р. під час ювілейної
Міжкрайової пластової зустрічі, яка
не тільки підіб’є підсумки своєї сто
літньої діяльності, а й накреслить
шляхи подальшого розвитку, що ве
дуть до формування громадянського
суспільства в Україні.
Борис БІЛЕЦЬКИЙ,
доцент кафедри історії України
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11 березня пішов із життя Павло Васильович Михайлина – ветеран
війни і праці, відомий український історик, доктор історичних наук, професор, Почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Павло Васильович Михайлина
(1923 – 2012)

П.В. Михайлина народився 25 січ
ня 1923 року в с. Винятинці Заліщиць
кого повіту на Тернопіллі у селянській
родині. Після закінчення місцевої на
родної школи юнак вступив до Залі
щицької гімназії. Навчався старанно,
особливу увагу приділяючи гуманітар
ним дисциплінам, а найулюбленішою
вже тоді була історія. Успішне закін
чення школи та випускний вечір збі
глися з трагічними подіями 1941 року.
Потім – німецька окупація, важка се
лянська праця, вчителювання у народ
ній школі. Прихід Червоної армії та
звільнення краю від загарбників у бе
резні 1944 року давали підстави спо
діватися на кращі життєві зміни. Але
ще тривала кровопролитна війна, і
вчорашній учитель змушений був
одягнути військову форму: спочатку як
телефоніст і радист, згодом – старши
на роти автоматників. Брав участь у
важких боях із німецькими військами
на території Польщі та Німеччини.
Про ті події згадував його однопол
чанин і земляк Мирослав Чолкан у книзі
мемуарів, яку, до речі, відкриває пе
редмова професора П.В. Михайлини.
За участь у боях П.В. Михайлина наго
роджений орденом Вітчизняної війни
II ступеня і численними медалями.
Закінчення війни, демобілізація та
повернення до мирного життя набли
зили давню мрію Павла Михайлини
про історичну освіту. Того ж 1945 року
він вступив на історичний факультет
Чернівецького вчительського інститу
ту. У 1947 році став студентом Черні
вецького університету. Роки навчання
на історичному факультеті, де працю
вали такі відомі фахівці, як О.В. Голо
буцький, О.Д. Дмітрієв, І.І. Кравченко
та ін., сприяли пробудженню інтересу
студента-фронтовика до науководослідної роботи, навчили кропіткої
праці з історичними джерелами. Тому
після закінчення університету 1951 року
молодий історик продовжив освіту в
аспірантурі при кафедрі історії СРСР
і обрав для дослідження малорозро
блену у вітчизняній історіографії та й

небезпечну з огляду на сталінську полі
тику щодо українців тему: "Міста Украї
ни у Визвольній війні 1648 –1654 рр.".
У 1958-му він успішно захистив кан
дидатську дисертацію, в якій на осно
ві численних історичних джерел ви
світлив роль жителів українських міст
у боротьбі з польсько-шляхетськими
поневолювачами, його підтримку по
літики Б. Хмельницького, значення
військових дій міщан в обороні насе
лених пунктів тощо.
Від 1960 року П.В. Михайлина
працював викладачем, а від 1963-го –
доцентом кафедри історії СРСР та
УРСР Чернівецького державного уні
верситету. Читав лекції та вів семі
нарські заняття з нормативних курсів,
плідно працював на науковій ниві.
У цей період дослідник опублікував
низку історичних досліджень, при
свячених аналізу розвитку міського ре
месла у правобережних містах України,
соціальній диференціації серед мі
щан, зовнішньоекономічним зв’язкам
українських міст наприкінці XVI –
у першій половині XVII ст. Тоді ж
з’явилися й краєзнавчі статті науков
ця про буковинські містечка Вижни
цю, Новоселицю, Сторожинець, Хо
тин та крайову столицю Чернівці .
Плідну наукову працю П.В. Михай
лини, сумлінність в аналізі джерел,
прагнення до об’єктивності у висвіт
ленні історичних подій та вміння пра
цювати з людьми помітили та високо
оцінили його сучасники. Тому законо
мірно, що після створення Чернівець
кого відділу Інституту історії АН УРСР
1969 року саме П.В. Михайлина став
його завідувачем. Проте він і надалі
не поривав зв’язків з історичним фа
культетом ЧДУ, продовжуючи навчати
студентську молодь.
Павло Васильович був авторитет
ним керівником, знаним серед наукової
громадськості Чернівців та гуманітар
них НДІ Академії наук УРСР. Сформував
творчий колектив фахівців Чернівецько
го відділу Інституту історії АН УРСР. Був
вимогливим, але водночас дбав про на
укове зростання молодих співробітни
ків (публікації, захист дисертацій) та про
поліпшення їх житлових умов.
Очолюваний ним відділ проводив
активну науково-пошукову та дослід
ницьку роботу. Підсумком діяльнос
ті стало видання щорічника "Минуле і
сучасне Північної Буковини" (1972,
1973), монографій, статей, зокрема у
багатотомних виданнях: "Історія міст
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і сіл Української РСР (Чернівецька
область)" (1969), "Радянська енцикло
педія історії України" (1971, 1972), "Іс
торія Української РСР" (1977 – 1982);
важливого дослідження "Нариси з іс
торії Північної Буковини" (1980), у яко
му П.В. Михайлині належить розділ
про майже недосліджений тоді період
історії Буковини, Хотинщини другої
половини ХVІ – третьої чверті ХVІІІ ст.
У той же період вийшли друком
монографії Павла Васильовича: "Міс
та України в період феодалізму. (До
питання про становище міст в умовах
іноземного поневолення в кінці XVI –
першій половині XVII ст.)" (1971) та
"Визвольна боротьба трудового на
селення міст України (1569 – 1654)"
(1975) і десятки наукових та науковопопулярних статей. Вони стали ваго
мим внеском у вітчизняну історіогра
фію і кращим зразком високого рівня
української медієвістики.
Продовжуючи роботу над пробле
матикою історії України в добу коза
цтва та Визвольної війни, науковець у
1981 році успішно захистив доктор
ську дисертацію "Становище місько
го населення України та його участь
у визвольній боротьбі українського
народу (від Люблінської унії 1569 р.
до Визвольної війни 1648 – 1654 рр.)".
1988 року йому присвоєно звання
професора Чернівецького універси
тету, а в квітні 1990 року очолив ново
створену кафедру історії України, яка
незабаром стала однією з провідних
на історичному факультеті.
У 2002 році П.В. Михайлині при
своєно звання "Почесний доктор Чер
нівецького національного університе
ту імені Юрія Федьковича".
Перебуваючи на заслуженому від
починку, П.В. Михайлина продовжував
плідно працювати на науковій ниві як
член спеціалізованої вченої ради із
захисту кандидатських і докторських
дисертацій з історії та філософії при
ЧНУ ім. Ю. Федьковича, допомагав по
радами молодим дослідникам, спри
яв у розробці ними малодосліджених
наукових проблем із вітчизняної історії.
Незламна сила духу Павла Васильо
вича, міцна життєва позиція завжди
викликали глибоку повагу, а висока
інтелігентність та шляхетність – сим
патію. Пам’ять про знаного історика,
педагога, організатора академічної
науки у краї та просто чудову людину
П.В. Михайлину назавжди залишить
ся у серцях рідних, колег, учнів.
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Минуло б 80 років з дня народження Миколи Петровича Гавалешка
(1932 – 2002) – знаного вченого, педагога, доктора фізико-математичних
наук, професора – одного з провідних спеціалістів у галузі фізики і технології складних напівпровідників, активного громадського діяча.

Пам’яті вченого,
педагога, людини...

Н

ародився Микола Петрович
Гавалешко 27 січня 1932 року
в м. Вашківці Чернівецької області в
селянській родині. Батько помер, коли
Миколі минуло лише 6 років, тому з
ранніх літ він був самостійним хлопчи
ком. Ріс дитиною надзвичайно допит
ливою і кмітливою. З дитинства лю
бив читати. Із захопленням читав ди
тячий журнал "Ластівка", в якому друку
вали чудові прозові та віршовані твори
для дітей, твори українських класиків
літератури – Т. Шевченка, М. Ста
рицького, П. Мирного, М. Куліша; особ
ливо подобались вірші Степана Рудан
ського. Дуже любив історичні твори.
Здібності Миколи Гавалешка до фі
зичної науки ще в школі помітив учи
тель фізики. І коли після її закінчення
в 1950 році Микола збирався вступати
на біологічний факультет Чернівець
кого державного університету (через
свою любов до природи), саме цей
учитель переконав його подавати до
кументи на фізико-математичний фа
культет. А захоплення природою вия
вилося в його хоббі – роботі на дачі,
де в саду, посадженому власноруч,
росло багато рідкісних дерев та ку
щів: аралія маньчжурська, магнолія,
сакура, деревоподібна півонія та інші.
Після успішного закінчення фізи
ко-математичного факультету Черні
вецького держуніверситету в 1955 р.
М.П. Гавалешко пов’язав з ним усю свою
трудову діяльність. У 1956 – 1958 рр.
Микола Гавалешко – асистент кафедри
напівпровідників, з 1958 по 1961 рр. –
навчався в аспірантурі у видатного
вченого – фізика-теоретика професора
К.Д. Товстюка. Після закінчення аспі
рантури до 1964 р. – старший науко
вий співробітник науково-дослідної
лабораторії напівпровідників ЧДУ, в
1964 – 1966 рр. – старший викладач
кафедри напівпровідників (1965 р. –
успішно захистив дисертацію канди
дата фізико-математичних наук),
1966 – 1968 рр. – доцент кафедри на
півпровідників ЧДУ, 1968 – 1971 рр. –
декан фізичного факультету. З 1971 р. по
1997 р. Микола Петрович – беззмінний
завідувач кафедри напівпровідникових
матеріалів, яка з 1994 року переймено

вана на кафедру фізичної електроні
ки. Доктор фізико-математичних наук
(1984 р.), професор (1986 р.), Соросів
ський професор (1995 – 1996 рр.),
Почесний професор Чернівецького на
ціонального університету імені Юрія
Федьковича (1997 р.)
М.П. Гавалешко був досвідченим
ученим-педагогом і організатором на
вчально-виховної та науково-дослід
ної роботи. Зробив вагомий внесок у
створення нового наукового напрям
ку в Україні в галузі напівпровіднико
вого матеріалознавства. Створив ши
роко відому серед напівпровідниківців
наукову школу "Матеріалознавство
нових напівмагнітних напівпровідників
з широким спектром властивостей".
Низка результатів досліджень, вико
наних під його керівництвом, узагаль
нена в монографії "Вузькозонні напів
провідники. Одержання і фізичні
властивості" (написаній у співавтор
стві), відзначеній премією і дипломом
"За кращу наукову роботу" Мінвузу
Української РСР (1987 р.). Керував між
вузівською програмою "Напівмагнітні
напівпровідники і прилади на їх основі".
Під керівництвом М.П. Гавалешка
та за безпосередньої його участі роз
роблені фізичні основи технології но
вих багатокомпонентних напівмагніт
них напівпровідників із безщілинними,
вузькозонними та широкозонними ста
нами, досліджено вплив температури
(до 0,08 К), магнітних полів (до 300 Тл),
деформацій, опромінення на власти
вості напівпровідникових матеріалів
на основі А2В6 сполук. Кристали, ви
рощені в лабораторіях кафедри, не
раз ставали експонатами Виставки
досягнень народного господарства
СРСР. У 1983 році Головний комітет
ВДНГ нагородив М.П. Гавалешка сріб
ною медаллю.
Кафедра напівпровідникових мате
ріалів готувала інженерні кадри для
заводів міста Чернівці, які працювали
в галузі військово-оборонної та електро
нної промисловості, та фахівців для на
укових закладів багатьох міст колиш
нього Радянського Союзу. М.П. Гава
лешко опублікував близько 250 науко
вих праць у фахових українських, со

юзних та зарубіжних журналах, отримав
14 авторських свідоцтв на винаходи.
Його учні захистили 4 докторські та
27 кандидатських дисертацій. Він був
членом двох вчених рад із захисту кан
дидатських і докторських дисертацій,
членом консультативної Ради Міжнарод
ного енциклопедичного бюро з фізики.
Нагороджений знаком "За відмін
ні успіхи в галузі вищої освіти СРСР"
та медаллю "За доблесну працю".
Немало сил Микола Петрович від
дав справі патріотичного виховання
молоді. Один із засновників і перший
голова Чернівецького обласного То
вариства української мови імені Тараса
Шевченка, очолював Професорський
клуб Буковини.
Разом з дружиною Ніною Никифо
рівною, вчителем математики, вихо
вали двох дочок. Наталія – кандидат
фізико-математичних наук, доцент ка
федри електроніки і енергетики фізич
ного факультету ЧНУ. Оксана – кандидат
психологічних наук, доцент кафедри
психології факультету педагогіки, пси
хології та соціальної роботи ЧНУ, за
ступник декана з наукової роботи.
Микола Петрович вважав, що до
рогі не ті роки, які минули, а ті, що
запам’яталися. Службові, наукові, пе
дагогічні та громадські обов’язки не
применшили його людяність і щи
рість. Колеги, друзі, рідні завжди мо
гли розраховувати на підтримку,
пораду, допомогу.
Своєю самовідданою і багато
гранною діяльністю, благородством і
щирістю серця Микола Петрович Га
валешко залишив глибокий слід в іс
торії рідного університету, в серцях і
пам’яті друзів, колег, учнів, усіх тих,
хто його знав.
Друзі, колеги, учні

Ректорат, профком, Рада ветеранів ЧНУ висловлює щире співчуття
голові Ради ветеранів університету Пипку Михайлові Андрійовичу
з приводу великої втрати – смерті його сина Ігоря.
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Про Олександра Пушкіна

О

лександра Сергійовича Пушкіна ще за життя на
зивали генієм, із другої половини 1820-их років
його вважали "першим російським поетом" (не тільки су
часності, а й усіх часів), а навколо його особи у читацької
публіки створився справжній культ.
"Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!"– ми повторюємо ці слова,
і вони стають першою клятвою вірності батьківщині, її без
смертній поезії, що вміє підняти людину на вершину по
двигу. Пушкін вважається визначним чи найвизначнішим
російським письменником, його тексти розглядаються як
найпрестижніший зразок російської літератури, подібно
до текстів Данте в Італії чи Ґете у Німеччині.
Минуло 175 років з дня загибелі О.С. Пушкіна. Поет
помер 10 лютого 1837 року (29 січня за старим стилем)
у Санкт-Петербурзі, у своїй останній квартирі на Мойці,
буд. 12, після трагічної дуелі з Дантесом на Чорній річці.
З того часу ця скорботна дата стала Днем пам’яті Олек
сандра Сергійовича Пушкіна і відзначається не тільки в
Росії, а й в Україні. Український поет Борис Олійник ствер
джує, що Пушкіна поряд із Шевченком у кожному домі
сповідують як національну святиню. Про це свідчить літе
ратурно-мистецький вечір до 175-річчя з дня загибелі
О.С. Пушкіна, який відбувся в приміщенні палацу "Акаде
мічний" Буковинського державного медичного універси
тету. Організатори вечора – обласне відділення Україн
ського фонду культури за сприяння обласної Громадської
організації "Фронт змін".
У вечорі взяли участь митці краю: українська актриса,
режисер, Заслужена артистка УРСР (1972), Народна ар
тистка України (1998), лауреат премії імені М. Заньковець
кої (2007) Ольга Олексіївна Ільїна; піаніст, композитор,
педагог, лауреат літературно-мистецької премії ім. С. Во
робкевича, володар "Золотої медалі ЮНЕСКО", "Золоте
ім’я світової культури” Йосип Мойсейович Ельгісер, соліс
ти народної оперної студії Валентин Непосєдов, Юрій
Журавльов. "Загіпнотизувала" слухачів своїм голосом Оле
на Урсуляк, яка володіє колоратурним сопрано (найви
щим жіночим голосом: бере ноту "фа" третьої октави. По
дібне – рідкість у цілому світі), виступали бард, поетеса і
прозаїк Світлана Шаханова, професор кафедри історії
України факультету історії, політології та міжнародних від
носин Василь Ботушанський та ін.
Працівники Наукової бібліотеки Чернівецького націо
нального університету імені Юрія Федьковича представили
виставку "Погиб Поэт! – невольник чести…" ( М.Ю. Лер
монтов. 1837 г.)
На виставці – твори О.С. Пушкіна: "Сочинения" в
10 томах (Ленінград,1978 р.); "Сочинения" (Париж, 1991 р.);

"Избранные сочинения" в двох томах (Москва, 1980 р.);
поеми, лірика, повісті, романи, історична проза, казки
різних років видання; "Михайловская тетрадь" (Москва,
1999 р.); "Письма в трьох томах", за редакцією і з приміт
ками радянського історика літератури, пушкініста, архівіста
Л.Б. Модзалевського, ретопринтне відтворення видання,
1935 року (Москва, 1989 – 1999 рр.); українською мовою
"Твори" О.С. Пушкіна видані у серії "Російська класична
література", а також "Гавриїліада" О.С. Пушкіна (Київ,
1957р.).
Зацікавила відвідувачів вечора представлена літера
тура різними мовами світу, зокрема: англійською, дво
томник "Творів" О.С. Пушкіна (Москва, 1974 р.); німець
кою – "Пікова Дама", яка вийшла у серії "Закордонна
скарбниця новел” у видавництві Гейзе Пауля, Курца Гер
мана. Готичний шрифт, екслібрис Василя Марко, Чернівці,
середина ХIХ століття. А також серія видань окремих творів:
"Євгеній Онегін", "Лірика", "Борис Годунов", "Капітанська
дочка", "Казки" (Москва, 1937-1938 рр.); івритом – "Казка про
царя Салтана" (Москва, 1937 р.); румунською – "Капітан
ська дочка" (Бухарест,1938 р.); французькою – "Борис
Годунов" (Париж, 1921 р.); корейською – "Вибрані твори"
(Москва, 1963 р.); російською мовою (латиниця) – "Казка про
царя Салтана" (м. Яси, друкарня Ліджій Културале, 1939 р.);
молдавською мовою (латинкою) – бібліографічний покаж
чик "Пушкін та Бассарабія" (Кишинів, 1937 р.).
Чимало творів експоновано про дослідження життя та
творчість О.С. Пушкіна: А.П. Керн "Воспоминания о Пушки
не" (Москва, 1987 р.); М. Цветаева "Мой Пушкин" (Челя
бинск, 1978 р.); А. Ахматова "О Пушкине" (Горький,1984 р.);
"А.С. Пушкин в воспоминаниях современников" (Москва,
1987 р.).
Особливо зацікавили присутніх книги Б.А. Трубецької
"Пушкин в Молдавии" (Кишинев,1983 р.), Лариси Кер
целли "Мир Пушкина в его рисунках" (Москва, 1988 р.),
"Пушкин в портретах и иллюстрациях" (Ленінград, 1951р.),
"Пушкинский Петербург" (Ленінград, 1974 р.).
Неабиякий інтерес справила на відвідувачів репродукція
Т.Г. Шевченка до поеми Пушкіна "Полтава", а саме – до слів:

"Еще Мария сладко дышит,
Дремой обнятая, и слышит
Сквозь легкий сон, что кто-то к ней
Вошел и ног ее коснулся.
Она проснулась – поскорей
С улыбкой взор ее сомкнулся
От блеска утренних лучей...
Вздрогнув, она глядит... и что же?
Пред нею мать..."
Щира подяка організаторам вечора, особливо Олек
сандрові Васильовичу Каленику, і сподіваємося, такі за
ходи стануть непоодинокими у нашому місті, адже буко
винський край багатонаціональний.
У поєднанні людей через літературу, мистецтво, їх ду
мок та прагнень є сутність братерства, єдності життя.
Кожний народ має свої закони і традиції існування, які ви
никли внаслідок впливу тих чи інших подій, взаємин з ін
шими народами. Якщо якусь із націй ізолювати від інших,
то виникне поступова духовна деградація. Кожна нація
має спілкуватися з іншими народами для збагачення ду
ховності. Сподіваємося, будуть вечори, присвячені і М. Емі
неску, і А. Міцкевичу, і Р. Ауслендер, і М. Лермонтову, і
Х. Абовяну, і Г. Церетелі, і Ґ. Асакі та ін., а з організатора
ми та глядачами буде все більше і більше молоді. Праців
ники Наукової бібліотеки ЧНУ завжди раді допомогти у
підготовці та проведенні літературно-мистецьких вечо
рів. Адже ще Шевченко писав:

"Учітеся, брати мої,
Думайте, читайте,
І чужого научайтесь,
Й свого не цурайтесь!..."
Тетяна МУРАШЕВИЧ,
завідувач методичного відділу Наукової бібліотеки ЧНУ
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ХТО МИ?

Замовимо добре слово про Євгена Гакмана
На прикрий жаль, ті автори, які упродовж багатьох років висловлювали свої припущення у пресі,
у книгах, чомусь бідкаються, що перший і останній
Митрополит Буковини тих часів Євген Гакман не зробив того, що міг би. Однак крізь призму написаного
простежується стиль, так би мовити, критичного
не аналізу, а, власне, характеру автора. Принагідно
треба зазначити, що такі твердження нагадують
популізм, який пронизав чи не усі основи суспільства.
Зі своєї дзвіниці легше лаяти того чи іншого. Набагато складніше – дати тверезу оцінку. Після того, коли
досконало вивчити ту чи іншу проблему, пов’язану
з облогою критикованого об’єкту.

С

хоже, діє ланцюгова реакція. Як перші
дослідники подали матеріал, так і чи
нять наступні. А якщо подумати, зіставити, про
аналізувати?
На наш погляд, найближчий до посутньої теми
історик Олександр Масан, дещо на відстані "зо
лотої середини" Олександр Попович, у батьків
якого не раз бував Євген Гакман.
Інші... Інші вирішили скористатися атаку
вальними діями. За правилом: найкращий
захист – напад. Може, це у генах прижився
своєрідний закон сили першої інформації.
Якщо у генах – їх так навчали вдома.
Чому так мало захисників у першої духо
вної особи Буковини тих часів? Тверджень
чимало. Як об’єктивних, так і суб’єктивних.
У міру того, як розвивалися українські на
строї за надзвичайно складних умов, коли одні
поборювали інших саме через потужні важелі
впливу на ситуацію у краї.

“УВ”

Еліта українська виходила на люди після того, як на
теренах Буковини засновано університет – 1875 року.
Арифметика проста. Євген Гакман за 2 роки перед цим
помер. Але що встиг зробити! Майже один. Після рево
люції "весни народів" йому доводилося стримувати не
абияку навалу-муштру з числа тих, хто наступав на укра
їнство. Неприятелів було чимало. Гакман стояв у обороні.
Один же у полі не воїн. Як духовник виконав свою місію.
Все інше – політичне. Газета "Буковина" як перше демо
кратичне видання вийшла у світ 1885 року.
Отже, на час Євгена Гакмана про українську інтеліген
цію взагалі не йшлося, бо її не було і не могло бути. Ви
зріли умови – народилися після навчання, в тому
числі і в університеті, відповідні кадри, які йшли
на села і ширили ідею української нації.
Гакман усе зробив, щоб митрополича ре
зиденція стала надійним оплотом універси
тету. Зауважимо, на цьому святому місці.
Аби щось зробити велике, має бути коман
да. Має бути взаєморозуміння. Тож картати
"піонера" української справи в Буковині – річ
вельми невдячна.
На цьому ставимо інтонаційний наголос, бо
через рік – 220 літ з дня народження Великого
митрополита всія Буковини і Далмації. Не
гоже випускати стріли на "об’єкт", який хтось
обрав за військову мішень. Чин пастиря,
по суті, духовного батька смарагдової за
кутини, його високопомислий – так і хочеть
ся написати! – взір – наші гордість і сила,
які треба не поборювати, а вберегти.
До ювілейної дати треба ще багато зро
бити, аби більше ніхто не поспішав хизува
тися з критикою заради критики.
Василь ДЖУРАН

ІНТЕРВ’Ю ПІСЛЯ ФІНІШУ

Ворохта тільки перед мужніми
відкриває ворота,
або Як університетські студенти за аномальних
умов нинішнього лютого взяли лижним штурмом
глибокосніжні карпатські вершини
Зі столиці зимових видів спорту, як шанобливо називають прикарпатську Ворохту, повернулися наші спортсмени, яких на своєрідну базу
привезли завідувач кафедри теоретичних основ і методики фізичного
виховання Сергій Мединський, керівник зборів, старший викладач
Андрій Слобожанінов.

Н

аш кореспондент зустрівся
з Андрієм Анатолійовичем і
взяв інтерв’ю для читачів "УВ".
– Пане Андрію, вітаємо з виходом у гори. У той час, коли переважна більшість людей через аномальну погоду "позашивалися" до
своїх теплих осель, ви, тим паче,
із двома групами студентів узяли
приступом Ворохту.
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– Насамперед, наша команда, до
складу якої ввійшли завідувач кафе
дри Сергій Мединський, лікар Воло
димир Гусак, викладачі Юрій Ячник і
Наталія Гнесь, а також 68(!) студентів
третього курсу, висловлюємо щиру
вдячність ректорату, зокрема очіль
нику навчального закладу Степанові
Мельничуку, за розуміння. Цей урок
справді спортивний. Ми могли про

вести зимовий табірний збір і у межах
Чернівців. Але вирішили і вирушили у
гори. Як мовиться, у повному всеозб
роєнні і спорядженні.
– Вибачте, коли тріскучі морози
охопили чи не всю Європу, ентузіасти ЧНУ зважилися на змагання, які
входять до навчальної програми.
– Змагання – висока нота. Якщо
Ворохта – це вже не урок, не щось
звичайне чи звичаєве.
– Ви представили команду.
Прізвище Наталії Гнесь не стало
аналогією до жорстких морозів і
таких же умов на високогірній базі?
– Ви маєте на увазі, чи ніхто із
68 студентів не гнувся перед оцими
труднощами?
– Саме так!
– Слава Богу, усі залишилися у
строю лижників. До речі, хто вам по
радив написати цей матеріал, адже
ми нікому не повідомляли про свою
"вилазку" у гори?
– Це не секрет. Добрий Олександр Ківерник.
– Спасибі!
– Як це було? "Зашитим" у оселю цікаво знати про ваш заїзд.
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– Перш за все, до місця розквар
тирування – 200 кілометрів. За два
тижні до виходу у гори провів зі студен
тами консультаційно-роз’яснювальну
роботу. Наголосив на важливих прин
ципах: що таке зимові гори, що саме
вивчатимем на місці збору, які є спо
соби пересування на лижах. І, зре
штою, мовив про нормативи. Підкрес
лив, що буде і дистанція 5000 метрів.
– Тобто дорога в гори розпочалася...
– З цього і придбання квитків.
– Чи чекали буковинських гостей прикарпатці?
– Аякже. Ми домовилися заздале
гідь. І нам надали відповідні послуги
на спортивній базі "Смеречанка".
Її власник – Івано-Франківський уні
верситет імені Василя Стефаника.
– Умови, за якими...
– Армійський розпорядок. За всі
ма параметрами. О 7-ій – підйом.
О 22-ій – відбій. Розпорядок дня на
сичений за повною програмою.
– Лижі...
– Вони були головною метою нашо
го навчання. Брали напрокат. І майже
не розлучалися з ними. Не хотілося
марнувати час. Кожна з двох груп сту
дентів була у горах по 3 дні.
– Чи не вважаєте ви цей урок найголовнішим у практичному сенсі?
– Саме так. Перебування на ворох
тянському узвишші – це – хочеш-не
хочеш – відчуття лиж, лижні, плеча одно
курсника, а загалом – і всієї команди.
– Скільки разів долаєте шлях до
Ворохти разом зі своїми студентами. Можете пригадати?
– Звичайно. Увосьме.
– Якщо так, то які особливості
чергового заїзду, що запам’яталося?
– Я звик. А ось для студентів – це
ніби приземлитися після польоту із
тутешнього трампліна. Це – екстрим.
Це – адреналін.
– Улюблене місце на карпатській вершині?
– П’ятихатки. За Радянського Со
юзу тут була якась інфраструктура.
Враження від підйому. Видно, як ка
жуть, увесь світ.
– Володимир Висоцький, мабуть,
тут не був, але прорік: найкращі за
гори можуть бути тільки гори, на
яких ще ніхто не бував. Ваша версія
про гори?
– Цікаве порівняння, цікаве запитан
ня. Гори є гори. Якщо глибше, це, зрозу
міло, основа. Бодай того, як вони в про
цесі розвитку світу утворилися. Якщо
ближче – це уміння дивитися на них із
відстаней потяга, руки, на рівні кількох
кроків, стежки, яка уже є гірською.
Якщо вище – це поглянути із вер
шини на світ Божий.
– Це, про що ви тільки мовили,
простежували в очах студентів?
Такої краси не сховати ні серцем,
ні поглядом.
– Отому й вирушили ентузіасти у
морози до гір. Знаю уже з досвіду:

враження прокладуть свої сліди у ду
шах дітей, залишаться на все життя.
Як і те, що вони знову і знову мати
муть бажання навідатися сюди.
– Отже, фініш. Що показав
нинішній заїзд, зокрема, для вас
як наставника? Що ви занотували б до свого записника із зазначенням дати сходження на зимові вершини Карпат?
– Як для педагога – це уміння сту
дентів триматися на лижах саме на
таких висотах, коли, кажуть, душа
в п’яти заходить. Перше. Друге – від

– Безперечно, що ні. У травні, або
наприкінці – так щороку – беремо
в облогу Говерлу – найвищу точку за
ходу України. Це – літній вихід у гори.
– І все-таки, що запам’яталося
цієї зими, яка ось-ось минає за календарем, у Ворохті? Тобто щось нестандартне, рідкісне, дивовижне.
– Господарі і гості подякували нам
за впорядкування відповідних ділянок.
Студенти повідмітали і повідкидали
сніги, де це потрібно в першу чергу,
за що отримали слова вдячності. На
віть від групи відпочивальників. Гос
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СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

У Чернівецькому університеті
діє Наукове товариство
студентів і аспірантів
чути ліктем лікоть вихованців. Їх же.
Третє – це те, що вони бачать перед
собою і за собою. Повірте: вода і во
гонь (багаття) облагороджують, так
здається, і людину, котра за своєю
вдачею, правда, не кожна, лиха. Бог
любить трійцю. Третє – вершина гір і
людина. У цьому випадку на лижах.
– Без вогнища не могло бути у
такі люті морози.
– Ми грілися довкола нього. Погірському – ватра.
– Колоритно. Які сни ви бачили
на ворохтянській точці?
– Мрію про тепло. Мабуть, таки з
легкої руки... стабільних холодів.
– Екскурсії в умовах високогірних?
– І таке було. На спортбазу "Аван
гард", трамплін, де тренуються "зір
ки" лижного спорту.
– До слова. Ви натякнули на
"зірки". Чи бере наставник спудеїв
участь у шоу-програмі Буковини:
"Зірки естради – зіркам спорту"?
– Так. Але цьогоріч через певні об
ставини не міг взяти участь у цьому
святі, що підбиває підсумки попере
днього року саме на хвилі пісенній.
– Зима теж має свій фініш, як і
студенти – на лижні. Здоровий спосіб життя – тільки через лижі. Здоровий спосіб життя – тільки через
зимове загартування.

подарі подивовані й з іншого. Річ у
тім, що у Ворохті уже давно ніхто не
оформляв колективні заїзди. Тобто –
кожен за себе. Їх вразило, що ЧНУ –
єдина організація, котра дбає про
своїх представників насправді.
– Досьє старшого викладача кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання Андрія
Слобожанінова. Якби воно було у
редакції "УВ"...
– Відмінник освіти України, Почес
ний працівник фізичної культури і спор
ту України, майстер спорту, чемпіон
України зі спортивного орієнтування.
Син Павло – п’ятикурсник, кандидат у
майстри спорту зі спортивного орієн
тування. Виступає серед дорослих у
першості України.
Мої вихованці – кандидати у май
стри спорту, першорозрядники. Бе
руть участь у таких видах, як волей
бол, баскетбол і легка атлетика.
– Дякую, пане Андрію, що слушно скористалися разом із командою
унікальною нагодою по-новому відкрити Карпатські гори, прослати у
них лижні траси, багатьох студентів
посвятити у... лижі. Бо це – незабутні враження.
– І вам дякую за інтерв’ю після фінішу.
Інтерв’ю після фінішу взяв
Василь ДЖУРАН
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І

дея зародилася близько трьох
років тому у членів Студентсько
го наукового економічного товариства
ЧНУ. Досвід інших вищих навчальних
закладів, із представниками яких тіс
но контактує наша молодь, засвідчив:
для факультетських об’єднань виправ
даним є входження до більших, за
гальноуніверситетських.
Однак СНЕТівці усвідомлювали: чин
ні товариства такого рівня базуються
на давніх традиціях, а для створення
нових – немає належних умов. Від
сутність механізмів функціонування
подібних утворень гальмувала фор
мування центру, який би сприяв роз
витку молодіжної науки в університеті.
Зокрема, Закон України "Про вищу осві
ту" досі не пропонує нормативного
врегулювання, обмежуючись пунктом
про студентське самоврядування.
Крига скресла минулої весни. 20 квіт
ня на Конференції студентів універси
тету прийнято рішення про створення
на базі факультетських молодіжних на
укових утворень Наукового товари
ства студентів і аспірантів Чернівець
кого національного університету імені
Юрія Федьковича та формування ро
бочої групи для розробки Положення
про НТСА.
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Голова робочої групи, очільник СНЕТ
Роман Жебчук взяв участь у нараді
керівників наукових товариств сту
дентів та аспірантів ВНЗ, яка відбула
ся 16 травня. Обговорювали "Наукову
діяльність студентів як пріоритет ви
щої освіти". Першочерговим завдан
ням зустрічі стала підготовка пропо
зицій МОНМС України щодо механізмів
вирішення низки проблем, пов’язаних
із організацією та здійсненням наукової
діяльності студентами й аспірантами.
"Міністерство готове до конструк
тивної співпраці. Ми зацікавлені у
створенні та функціонуванні сильних і
дієвих наукових товариств студентів
та аспірантів", – звернувся до учасни
ків наради Перший заступник Міні
стра освіти, науки, молоді та спорту
Євген Суліма.
Восени минулого року світ поба
чило Положення про НТСА. Його за
тверджено на засіданні Установчих
зборів Наукового товариства студентів
та аспірантів Чернівецького національно
го університету імені Юрія Федьковича.
Цей документ відповідає розроблено
му громадською ініціативою "Студент
ський захід" та всеукраїнською моло
діжною громадською організацією
"Національний студентський союз" і

рекомендованому Міністерством проек
тові Типового положення про наукове
товариство студентів та аспірантів у
вищому навчальному закладі.
Очільником НТСА обрано голову
Комітету з регіонального розвитку
НСС, голову СНЕТ, асистента кафе
дри фінансів і кредиту Романа Жебчу
ка, секретарем – студентку факульте
ту педагогіки, психології та соціальної
роботи Тетяну Крамарюк.
"Ми мали намір запозичити симво
ліку в попередників, – розповідає Роман
Жебчук. – Однак з’ясувалося, що таких
немає. У історії нашого університету, як
свідчать архівні матеріали Наукової
бібліотеки, існували тільки професійні
об’єднання працівників. Про молодіжні
наукові товариства – жодної згадки.
Тепер місток між великою наукою
й тими, що прагнуть до неї, збудова
но. Адже мета НТСА – створити спри
ятливі умови для розвитку наукового
мислення та навичок дослідницької
роботи, реалізації наукового та твор
чого потенціалу молоді. Серед основ
них завдань товариства – залучення
обдарованої молоді до активної участі
в науково-дослідній діяльності універ
ситету; сприяння заохоченню успіш
них студентів, аспірантів та молодих
учених, їх підготовці та участі в олімпі
адах, конкурсах наукових робіт, ака
демічних програмах, конкурсах на
отримання грантів, премій, стипендій;
організація та розвиток міжуніверси
тетського та міжнародного наукового
співробітництва тощо. Діяльність НТСА
передбачає якісну взаємодію між сту
дентами, аспірантами та викладачами".
Фінальним акордом процесу ство
рення НТСА стала легітимізація това
риства шляхом погодження з керівни
цтвом університету його установчих
документів. Очільники підтримали іні
ціативу молодих науковців. Консуль
тації з питань розробки Положення
про НТСА проректора з наукової ро
боти Олександра Ушенка, проректора
з економічних питань, головного бух
галтера Сільвії Марут і начальника
юридичного відділу Наталії Савосюк
забезпечили якість документа й до
помогли створити механізми взаємо
дії адміністрації та загальноуніверси
тетського об’єднання.
11 листопада ректор Степан Мель
ничук підписав Положення про НТСА.
Це офіційний "день народження" то
вариства. Новостворене об’єднання
бере активну участь у житті універси
тету. Нещодавно воно долучилося до
організації дебатів за участю факуль
тету історії, політології та міжнародних
відносин, економічного та юридично
го факультетів, а також комбінованого
турніру інтелектуальних ігор.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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Як ви відсвяткували
День Святого Валентина?
Олександра, V курс,
філологічний факультет:
– Цього року я не святкувала,
тому що так склалися обставини.
Але дотримуюся традиції. Обожнюю
отримувати "валентинки", солодо
щі, так само, як і дарувати їх іншим.
Зазвичай цього дня роблю пода
рунки своїм рідним, бо то хороша
нагода нагадати, як сильно їх
люблю. Вважаю, що День Святого
Валентина варто робити щодня.

“УВ”

КОНКУРСИ

Ваша Величносте,
Грамотність
21 лютого на філологічному факультеті відбулося
нагородження переможців загальнофакультетського конкурсу на краще написання диктанту з української мови.

Із 70-річчям:
Кареліна Федора Федоровича
Із 65-річчям:
Горностаєва Анатолія Олександровича

А також чарівних жінок:
Басістей Надію Дмитрівну
Галімову Тетяну Фазилівну
Голуб Ольгу Олександрівну
Єгорову Ганну Василівну
Єрушеву Наталію Миколаївну
Івасюк Лідію Семенівну
Ісаєнко Світлану Вікторівну
Кілінську Клавдію Йосипівну
Липчук Надію Василівну
Мартинюк Любов Миколаївну
Масікевич Фрозину Миколаївну
Морар Тетяну Теофілівну
Мохначову Ніну Петрівну
Олару Куліну Степанівну
Олексюк Марію Дмитрівну
Славетну Галину Павлівну
Тимощук Надію Петрівну
Турлай Ольгу Іванівну
Турчинську Тетяну Євгенівну
Червінську Ольгу В’ячеславівну
Чикановську Ганну Іванівну
Шкробанець Вікторію Василівну
Яромінко Василину Іллівну

Зичимо вам добра, міцного здоров’я, світлої долі, довголіття, творчої наснаги,
успіхів у житті, добробуту, щедрих здобутків на славу нашої alma mater!

Роман, V курс,
факультет прикладної математики:
Я нейтрально ставлюся до
цього дня. Та День Святого Ва
лентина вдався на славу. Спо
чатку з коханою взяли участь у
запалюванні найбільшого серця
Чернівців, а згодом продовжили
свято лише удвох. Я приготував
для дівчини квіти та цукерки, що
її дуже потішило.
Цікавилася Світлана ШПУНЯР

Загублені студентські квитки на прізвище та за номером:
Фото Романа Пазюка

Д

ень для вручення нагород обрали цілком дореч
но. Саме 21 лютого не лише кожен філолог, а ко
жен свідомий українець святкує Міжнародний день рідної
мови. Загальнофакультетський конкурс відбувся за ана
логом Всеукраїнського "Ваша Величносте, Грамотність",
який цього року прописався у Житомирі. З 69 учасників,
які представляли різні міста України, ІІІ місце здобула
студентка 402 групи філологічного факультету Чернівець
кого університету Оксана Маріуца. На загальнофакуль
тетському змаганні дівчина виборола І місце. ІІ розділи
ли між собою Іванна Мандрусяк (304 група) та Катерина
Олександрюк (302 група). На ІІІ місці – Вікторія Герасим
чук (201 група). Всі учасники отримали нагороди та цінні
подарунки.
Доцент кафедри сучасної української мови Алла Ага
фонова, яка впродовж 2010 – 2012 років є керівником на
укового гуртка української мови, сподівається, що такий
конкурс та подібні стануть хорошою традицією і матимуть
своє продовження.
Світлана ШПУНЯР
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Буде меморіальна дошка
Володимира Пелеха

ро це у розмові з нашим корес
пондентом щойно повідомив
знаний у Буковині скульптор Володимир
Римар, котрий нині мешкає на Коло
мийщині. Нагадаємо читачам, що ця
ідея належить кафедрі журналістики
філологічного факультету (завідувач

Вітаємо ювілярів!

Із 50-річчям:
Арсенія Василя Миколайовича
Юрійчука Івана Миколайовича

Настя, ІІІ курс,
географічний факультет:
– Чудово відсвяткувала День
Святого Валентина зі своїм хлоп
цем. Подарунок йому вибирала
за годину до зустрічі. Проте впо
ралась – він задоволений. Я ду
маю, це свято запам’ятається
мені на все життя, тому що біля
мене та людина, яку я кохаю і яка
організувала все так, щоб мені
було весело і добре!

П
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Із 60-річчям:
Гостюка Михайла Трояновича
Гулагу Володимира Андрійовича
Давидовича Віктора Олександровича
Демочка Віктора Кузьмича
Лапушняна Володимира Лазаровича
Никифорака Михайла Васильовича
Сурду Георгія Костянтиновича
Урущака Богдана Андрійовича

Микола, ІІ курс,
факультет педагогіки, психо
логії і соціальної роботи:
На жаль, нинішнє свято про
пустив: захворів. Однак щороку
відзначаю День закоханих у ком
панії друзів. Щодо подарунків, не
люблю отримувати спонтанні і, як
потім з’ясовується, нікому не по
трібні речі. Наперед розмовляємо
з дівчиною, кому який подарунок
був би доречним.

“УВ”
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Любов Василик), родині Пелехів, жур
налістам зеленої закутини і, зокрема,
редакції "Університетського вісника".
Володимир Пелех свого часу був одним
із найкращих майстрів пера у царині
слова, особливо публіцистичного.
Наш кор.

Вдовиченко І.С. РН № 06613041
Вітюк У.Я. РН № 07783778
Горюк М. Ю. РН № 7779678
Деркач М.В. РН № 09610079
Дроняк Г.В. РН № 06612790
Житкевич В.І. РН № 08488599
Зернюк А.В. РН № 07784921
Іванюк М.М. РН № 06615005
Іліщук Г.О. РН № 07784697
Капітонова А.М. РН № 07784255

індивідуальні навчальні плани:
Баган Р.С. № 114670

РОЗДУМИ

"Бог на поміч!"

У

місті із незнайомими переваж
но не вітаються. А оце увагу
привернув літній чоловік, що очищав
од снігу тротуар. "Бог на поміч!" – по
чулося од пішохода. "Дякую за добре
слово!" – одразу випалив той.
Чим не тест на людяність.
А ще хтось каже, що люди черстві…
В. ГОРИНСЬКИЙ
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Катан М.А. РН № 08776890
Кульчицька А.І. РН № 08488277
Меленко Ю.М. РН № 06613002
Мельник К.Р. РН № 06615172
Михайлюк М.І. РН № 07784867
Тацюк В.М. РН № 07775739
Ткач Ю.К. РН № 08488253
Усата С.В. РН № 8543212
Штаєр І.Л. РН № 06614674
Шуляк Л.В. РН № 07784349
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Горбишен О.А. № 084109

залікові книжки:
Гукасова Д.Л. № 084849
Дубчак І.В. № 070217
Дуднік М.Б. № 082342
Купчак Р.М. № 044041
Лупу Е.М. № 104215
Матещук Б.М. № 113023
Николайчук Є.А. № 080912
Нягу О.А. № 103049
Романюк І.В. № 081639
Саїнчук І.А. № 070324
Терих П.Я. № 091307
Франків О.В. № 091916
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