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Завдання університету –
бути центром духовності
Виступ ректора С.В. Мельничука в Сучавському університеті
імені Штефана Великого 28 лютого 2011 року
Вельмишановний пане ректоре!
Шановні колеги із Сучавського університету
імені Штефана Великого!
Шановні колеги із Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича!
Мені сьогодні випала велика честь отримати звання
почесного доктора Сучавського університету імені Стефана Великого. Дякую колективові університету, Вченій
раді й ректору особисто за таку високу оцінку моєї роботи.
Це оцінка не тільки моїх заслуг, а й усього колективу
ЧНУ. Співпраця наших університетів є зразком розвитку
дружніх стосунків між науковцями, викладачами і студентами двох сусідніх країн; зразком плідного прикордонного
співробітництва. Взаємозв’язки між нашими університетами, країнами і народами вписуються в контекст розвитку людства на початку третього тисячоліття з усіма його
успіхами, проблемами й викликами.
Головною негативною тенденцією сучасного суспільства в наших двох державах, як і у всьому світі, залишаються кризові ситуації в економіці. Це приводить до росту
бюрократичного свавілля, спотворює конструктивну роль
держави і безпрецедентно політизує суспільство. Політика
дуже дорого коштує суспільству, а тому на передній план виходить необхідність соціальної самоорганізації населення,
розвиток творчої самодіяльності, створення громадянського суспільства. І в цьому процесі визначальну роль мають зіграти університети, які є центрами науки, освіти й культури.
Щодо наукових досліджень, обміну навчальними програмами, студентами, викладачами, у цих сферах ми зробили вже
чимало, хоча залишається простір для розвитку.
Університет не тільки займається наукою й навчає молодь. Його місія в суспільстві ширша. Університети є також центрами духовності. Вони покликані осмислювати
життєві проблеми, формувати певні моральні й етичні орієнтири, дбати про розвиток культурних запитів, естетичних уподобань у відповідності з прогресом.
Коротко зупинюся на певних особливостях сучасного
життя, на завданнях, що стоять перед університетами й
загалом інтелігенцією сьогодні.
Наприкінці минулого століття, на зламі тисячоліть, історичні процеси набрали обертів. Майбутнє настає настільки
швидко, що люди не встигають до нього пристосуватися, а
воно вже знову змінюється. Ще в недалекому минулому покоління батьків і дітей жили в одному і тому ж культурному
осередкові. Сьогодні старше покоління (ті, яким за 60), середнє й молодь живуть у різних субкультурах. Важко об’єднати в
одну ціннісну систему людей, які пам’ятають патефон, калоші
та духовий оркестр за селом на толоці або навіть у міському
парку, і молодь із її компакт-дисками й світоглядом, сформованим відео, уривками кліпів та ідолами поп-культури.
Суттєво змінилося сприйняття світу. Якщо раніше
люди жили у відповідності з природними ритмами, на-

приклад, сходом і заходом сонця, сезонно-кліматичними
особливостями, то зараз усе залежить від електроніки,
засобів масової інформації, громадської думки.
Людська спільнота, що ввійшла у третє тисячоліття,
складається з тих, хто відчув близькість зла. У попередні
століття деформуючі соціальні сили зачіпали в основному
урядові верхівки і правлячу еліту. У ХХ ст. маємо низку держав, у яких зло стало тотальним явищем. На жаль, і зараз
існують країни, де влада не виконує законів. Це знищує
соціальний захист людини, нівелює гарантування її прав.
Людство за свою довгу історію перебрало різні шляхи покращення майбутнього. І сьогодні вже зрозуміло, що
найбільш важливою цінністю є морально-етичні надбан-

ня, те, що випробувано досвідом, що суттєво впливає на
різні сторони життя суспільства. Зразком впливу етикорелігійної доктрини на організаційні структури держави є
відомий феномен виникнення капіталізму, що базується
на вченні Конфуція. Ця форма організації виробництва та
суспільства загалом успішно розвивається в Китаї і навіть
зуміла кинути виклик ліберальному капіталізмові США. А
недавній візит голови КНР до Вашингтона розглядався
багатьма політологами як своєрідна „передача факела”.
Всесвітня історія вчить, що існує моральна межа, переступивши яку суспільства гинуть. На думку авторитетних науковців, упродовж існування людства було близько
20 цивілізацій, з яких до нас дійшли Буддистська, Християнська та Мусульманська, тобто ті, які створили високі моральні цінності. Отже, мораль, якщо розглядати її в
далекій перспективі, – це не просто правила поведінки,
а спосіб виживання людей. Держави, які ігнорували або
порушували правила моральності, більш ніж декілька де-
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сятків років не існували. Мораль не може бути новою чи майстерність урахування неможливого, граничного, того,
старою, вона вічна. Адже існує 10 заповідей – чітко сфор- що на межі. Політик – це особистість, заручена з небезмульованих моральних імперативів, що проходять через пекою. Він часо зондує ризиковані ситуації, тож має бути
стійким у "штормових" обставинах і виконувати високу
усю історію людства.
Люди завжди цінували своїх святих – моральних авто- місію державного діяча. Політик повинен по-особливому
ритетів, що уособлюють надію на майбутнє. Роль мораль- ставитися до часу. Є байка про те, як чорти в пеклі вирішуних авторитетів зростає в наш час, коли засоби масової вали, що зробити, щоб людям жилося ще гірше. Створили
комунікації миттєво розносять будь-яку інформацію по спеціальну школу, де вчили, як шкодити людям. Найвищу
всьому світові. Невипадково у ХХ ст. такі авторитети, як оцінку на іспиті отримав чорт, який пообіцяв переконати
Ганді, Кінг, мати Тереза, Сахаров, Іоан Павло ІІ, мали біль- людей, що часу вдосталь і нікуди поспішати. Насправді
ший вплив на людей, ніж масові політичні партії. Майбут- кожна справа – термінова.
Університет як інституція має слугувати певним орінє кожної нації визначається не надрами й багатствами, а
рівнем духовності суспільства, його науковим та інтелек- єнтиром у суспільстві. А сукупність знань, які він засвоює
і продукує, повинна бути своєрідним компасом у царині
туальним потенціалом.
Як мені здається, поширення, прищеплення, пропа- духу й моралі. Цей компас вказуватиме шлях у пошуках ісганда моральних цінностей, підтримка моральних автори- тини, стане порадником у злободенних питаннях.
Вигляд нашого складного і суперечливого світу активтетів, виховання моральних політиків є одним із завдань
но змінює глобалізація. Усі народи, як ніколи, гостро відінтелігенції, одним із завдань університетів.
Підраховано, що життя людини триває приблизно 700 чувають свою взаємозалежність, тисячокілометрові відтисяч годин. Із них 400 тисяч іде на сон та догляд за влас- стані різко скорочуються…
Людству пора задуматись: добро чи зло несе глобаліним тілом. На духовне життя залишається близько 200 тисяч. Це дуже мало. Але час має чудову здатність: він роз- зація? Які потенційні можливості цього процесу? Які явні
чи приховані загрози знаходяться в ньому?
ширюється від ціннісного духовного наповнення.
Глобалізація здійснюється через універсалізацію реПоняття духовності включає в себе низку рис. І перша у
списку – толерантність, що означає не тільки терпимість, зультатів науково-технічного прогресу. Особливо в тих
галузях, що пов’язані з утворенням свіа й розуміння.
тового ринку товарів і капіталів. ВажлиУ житті будь-якої людини жодна ме
Мудрість полягає в ву роль у цьому процесі відіграє Інтерта не може бути єдиною. Інакше вона
перетворюється на предмет фанатич- тому, щоби зрозуміти: нет, засоби комунікації планетарного
потужні електронно-інфорної віри. А як показала практика ХХ ст.,
життя вище за штучні масштабу,
маційні системи.
фанатизм є великою небезпекою. Він
Водночас глобалізація є нав’язува
може перетворити чесних людей на цінності. Суспільство не
носіїв зла. Наприклад, свого часу ба- може вимагати від лю- нням західного способу життя усім на
гато чесних людей фанатично повіри- дей постійних жертв, а родам. На практиці спостерігаємо дик
татуру розвинутих країн щодо еконо
ли у класову боротьбу, яка вважається
тим більше – смерті. мічно слабших. Це приводить до ліквіскладовою сили зла.
дації національних меж в економіці,
Мудрість полягає в тому, щоби зрозуміти: життя вище за штучні цінності. Суспільство не може залучення національних економік до світового ринку. А
вимагати від людей постійних жертв, а тим більше – смер- там у жорсткій конкурентній боротьбі перемагає сильніший.
Глобалізація у широкому розумінні спостерігається
ті. Бертольд Брехт писав: "Нещасним є те суспільство, яке
потребує героїв". А інший інтелектуал, Умберто Еко, радив: вже багато століть. Глобалізацією можна вважати і розви"Бійтеся тих, хто схильний віддавати життя за істину. Як ток "ноосфери" – сфери розуму, екуменічні рухи та багаправило, вони зі своїм життям віддають життя багатьох ін- то інших цивілізаційних процесів. У політичній історії ідея
ших – ще до того, як віддадуть своє. А часто й замість того, глобалізації використовувалася безліч разів: від знаменитих походів Олександра Македонського до ідей світового
щоб віддати своє".
Важливим є також принцип несилового протистояння панування та "світової революції".
Але ці процеси не стосуються антропологічних основ
добра і зла. Це не означає, що над ворогами суспільства
не можна чинити насилля. Але дуже важливо зрозуміти, всесвітньої історії та культури. Людство як було, так і защо воно не повинно застосовуватися без необхідності. лишилося етнічним архіпелагом. Продовжують існувати
Крім того, треба пам’ятати, що насилля веде до зла, іноді специфічні культурні утворення з окресленими природнибільшого, ніж те, на ліквідацію якого були спрямовані за- ми кордонами: Середземномор’я, Європа, Китай, Росія,
Америка, Африка, Тихоокеанський регіон. Вони є складоходи суспільства.
Завдання університетів – бути центрами духовності. вими світового процесу, але мають свої особливості.
Демократія також глобалізується. На шляху демокраДуховність повинна стати нормою співжиття людей у світі.
тичного розвитку – більш ніж половина держав світу. ДеЦе непросто, але водночас це одна з місій університетів.
У нашій і, як мені здається, у вашій країні зараз можна мократія стала імперативом нашої епохи. Але її сьогодні
спостерігати цікавий і небезпечний феномен заміни про- не варто розуміти як просто владу більшості. Нині в розвифесійної політики непомірною політизацією суспільного нених суспільствах загальноприйнято вважати, що деможиття. У середніх школах, університетах, невеликих містах кратія – це, передусім, верховенство закону в правовому
формуються місцеві парламенти. Але в центрі цієї діяль- суспільстві, принцип плюралізму, толерантність, принцип
ності опиняється не аналітична робота у сфері політики, а свободи та утвердження особистості.
Попри всю важливість науково-технічного прогресу і
навчання навичкам кар’єрного освоєння виборних посад,
боротьба за владу. На жаль, так виховуються не професій- необхідність розвитку природничих та технічних наук, на
ні політики, а честолюбці й політичні дилетанти. Але полі- мою думку, сьогодні зростає роль гуманітарних наук, які
тика завжди потребувала і потребує не тільки спеціальних повинні вивчати суспільні процеси, відслідковувати і прознань, а й мудрості, що передбачає наявність багаторіч- гнозувати їх наслідки, пізнавати постійні зміни в людині й
ного життєвого досвіду, розуму, настояного на совісті. По- суспільстві. І це також є нашим завданням, завданням налітика сьогодні – вже не тільки мистецтво можливого, а й ших колег та інституцій.
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Олександр УШЕНКО, проректор з наукової роботи

Тенденції розвитку наукової діяльності в ЧНУ
Перед тим, як почати розмову про тенденції розвитку наукової діяльності, хочу щиро привітати професорсько-викладацький склад нашого університету з початком нового календарного року
та побажати міцного здоров’я, успіхів, натхнення у роботі.
Сьогодення вимагає, аби ми певною мірою змінювали акценти наукової діяльності. Йдеться не
тільки про її розширення, а про зміни якості та об’єктивності. Куди та як рухатися науковцям
України загалом та ЧНУ зокрема, як буде оцінюватися їхня діяльність, які завдання стоять перед
ними? Поміркуймо про ці та інші актуальні проблеми сучасної науки.
Нині ми спостерігаємо світову тенденцію глобалізації
наукових досліджень. Вона виявляється у різноманітних
фактах: колективи науковців об’єднуються в університети, університети ЄС, у свою чергу, – в мегауніверситети
тощо. Такий процес має об’єктивне підґрунтя. Можна
його критикувати, можна навпаки – підтримувати, але він
є об’єктивним.
Щодо глобалізації взаємопов’язаних наукового й учбового процесів, варто зазначити, що змінюється і якісна,
і кількісна оцінка діяльності вченого як суб’єкта наукового
процесу та засобів його фінансування. Для того, щоб оцінити працю вчених різних країн сьогодні у світі найчастіше
використовується метод об’єктивної уніфікованої оцінки
доробку праці вченого на основі його наукометричних показників. Створені спеціальні потужні бази даних, де розміщена інформація про діяльність науковця тієї чи іншої
країни. Найпотужніша з них – Skopus, яка має понад 15
мільйонів реферованих записів. Існує певна кількість журналів (близько 20 000), відомих у світі широкому науковому колу. Їхні публікації реєструються базою даних Skopus.
Тобто формується кількісний показник ефективності роботи вченого. Це перший етап.
Другий, більш складний і не менш важливий показник, –
це кількість посилань зовнішніх читачів на праці вченого.
За цим показником і формується імпакт-фактор. Але найбільш інтегрований показник, який загалом характеризує
популярність, актуальність і важливість праць ученого, – це
так званий h-індекс, або індекс Гірша. Він показує кількість посилань на певну кількість статей автора. Наприклад, індекс Гірша становить 10 – це означає, що в доробку вченого є 10 праць, на кожну з яких існує не менше ніж
10 посилань. Це дуже важливий показник, який важко заробляється. Бо у вченого може бути 1000 праць, надруко-

ваних у відомих виданнях. Але якщо лише 2 з них мають по
тисячі посилань, його індекс Гірша становитиме 2. Чим
вищий індекс, тим вищий рівень, якість праць ученого.
Сьогодні в основі фінансування фундаментальних досліджень університетів більшості країн Європи і США – саме
цей індекс. Фінансування відбувається не тільки шляхом
подання проектів, їхнього конкурсного відбору, а й моніторингу інформаційних баз даних. Відповідне Міністерство
освіти орієнтується на базу даних Skopus. Додається кількість праць тих чи інших кафедр університету і виводиться
сумарний індекс Гірша. За результатами моніторингу фінансується наукова діяльність кафедри.
Зважаючи на сучасні тенденції підходу до фінансування наукової діяльності, перед колективом нашого університету постає нове об’єктивне завдання. На кожному
факультеті видаються наукові збірники. Хоч вони і визнані
ВАКом, проте, на жаль, не зазначені в базі даних Skopus.
Той етап, коли наші видання слугували платформою для
друкування праць аспірантів і докторантів, відійшов у історію. Настав час перетворити частину наших видань у
ті, які будуть цитуватися, і про них буде згадуватися у відомих базах даних, зокрема у Skopus. Чому це потрібно?
Тому що вже українське Міністерство починає вимагати
інформацію про кількість публікацій наших авторів у вищезгаданих базах. Наступним кроком буде фінансування
їхньої наукової діяльності за результатами моніторингу.
Отже, нам необхідно поступово розпочинати роботу в
цьому напрямі, щоб не відставати від розвитку світового
наукового прогресу. З цією метою ми провели зустріч із
редакторами наукових видань. Уже створено програму
переходу всіх наших вісників і журналів на вищий методичний і науковий рівень, що дозволить, можливо, через
рік претендувати на представництво у Skopus. Це завдан-

Таблиця 1

Рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus
станом на 22.12.2010 р.
№
п/п

Виший навчальний заклад

Кількість
публікацій
у Scopus

Кількість
цитувань
у Scopus

Індекс
Гірша
(h–індекс)

1.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

8483

21960

48

2.

Харківский національний університет імені В.Н. Каразіна

5093

15200

39

3.

Львівський національний університет імені Івана Франка

3541

10965

31

4.

Одеський національний університет

1959

5277

30

5.

Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

3268

4692

27

6.

Донецький національний медичний університет імені Максима Горького

811

2121

24

7.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

2119

3945

23

8.

Ужгородський національний університет

1198

2923

20

9.

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

1254

2454

20

10.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

1363

2370

19
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Таблиця 2
Рейтинг науковців ВНЗ України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 31.01.2011 р.
№
п/п

Науковець

Виший навчальний заклад

Кількість
публікацій
у Scopus

h–індекс

1.

В.Б. Файнерман

Донецький національний медичний університет імені Максима Горького

241

23

2.

О.М. Шиванюк

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

85

22

3.

О.В. Гламаздін

Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут”

45

20

4.

К.В. Домасевич

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

129

15

5.

Б.П. Мінаєв

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

169

15

6.

А.А. Фокін

Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

81

14

7.

І.О. Фрицький

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

73

14

8.

С.М. Пересада

Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

39

13

9.

В.Ю. Решетняк

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

142

13

10.

В.В. Ковтюх

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

59

13

11.

А.М. Гусак

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

123

12

12.

І.В. Комаров

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

82

12
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журналів у галузі фізики, 20% – хімії, біології і математики,
17% – філології, 15 % – економіки. Тобто для всіх науковців
двері відчинені. А рівень наших колег достатній для того,
щоби стартувати та успішно увійти в нову систему координат оцінювання наукової діяльності.
І насамкінець. Високий рейтинг, який займає ЧНУ, досягнутий завдяки зусиллям конкретних людей, які працюють у нашому колективі, віддають частинку своєї душі,
інтелекту, наукового потенціалу. Колектив університету
повинен знати своїх лідерів. Пропонуємо розміщувати на
сторінках нашої газети інформацію про кращих науковців
ЧНУ за оцінкою бази Skopus. У наступних випусках "Університетського вісника" продовжуватимемо інформувати
читачів про нові досягнення нашого колективу.

Таблиця 3

№

п/п

1.

Науковець

Факультет

О.В. Ангельський Інженерно-технічний

h–індекс

Рейтинг науковців ЧНУ за показниками наукометричної
бази даних Scopus станом на 31.01.2011 р.
Кількість
публікацій
у Scopus

ня стратегічне, яке не виконати за місяць-два. Тому всі викладачі мають зрозуміли його актуальність і важливість.
Існує альтернативне джерело фінансування наукової діяльності. А саме – пожвавлення грантової діяльності. На
жаль, ця ділянка роботи не достатньо розвинута. На те є
дві причини: об’єктивна та суб’єктивна. Об’єктивна – це
те, що кількість грантів, які виграють, складає 7-8 % від загальної кількості поданих заяв. Тому та велика робота, яку
виконує науковець для написання гранту, не завжди дістає
заслужену винагороду. Це одне. З іншого боку, грантова
діяльність ще не стала такою необхідною, як написання
статей чи видання монографій. Тож постає питання заохочення ректоратом тих людей, що нею займаються.
Керівництво університету є відкритим для пропозицій. Адже грантовий проект – це солідний потенціал, який
складає мільйони і десятки мільйонів гривень. Тобто це
серйозний напрям, над яким варто активно працювати.
На жаль, сьогодні наші вчені, особливо природничих
галузей, позбавлені можливості використання сучасного
наукового обладнання. Це, звісно, гальмує прогрес тих чи
інших галузей науки і техніки. Сучасне обладнання для лабораторій не є дешевим, і один навчальний заклад часто
не в змозі придбати його. Вихід із цієї ситуації – в широкому використанні міжнародних зв’язків, які має наш університет. Зокрема, кращі лабораторії університетів Любліна
(Польща), Клуж Напоки (Румунія), Оломоуці (Чехія) відкриті для наших магістрантів, аспірантів у галузі хімії, фізики, оптики тощо. Більш віддалений стратегічний напрямок розв’язання цієї проблеми – формування 1-2 спільних
центрів досліджень у галузі фізики, оптики, хімії, біології. І
високоточні цінні прилади, які є в нас, можна об’єднати в
межах кількох центрів, зробити їх доступними для колективного користування. Отже, необхідно створити програму спільної діяльності. А розвивати ці центри треба виключно за рахунок грантової діяльності, бо саме фінан
сування грантів витрачається, як правило, на закупівлю
обладнання. Така практика існує в усіх передових університетах Європи, США. Чекати, що хтось виділить кошти на
закупівлю дорогих лабораторій, – це і наївно, і безперспективно. Тому ситуація, яка склалася сьогодні, вимагає
від нас активних дій.
Іще варто зупинитися на питанні, довкола якого створено чимало домислів. Існує хибна думка, що база даних
Skopus стосується виключно науковців природничих наук,
які мають вагомі переваги над гуманітаріями. Це не так,
бо в базі даних Skopus є 30 % записів із реферативних

148

17

24

13

2.

Р.А. Волков

Біології, екології та
біотехнології

3.

О.Г. Ушенко

Інженерно-технічний

112

12

4.

Ю.О. Ушенко

Інженерно-технічний

71

9

5.

Д.Д. Бурковець

Інженерно-технічний

36

9

6.

А.Й. Савчук

Фізичний

56

8

7.

І.І. Панчук

Біології, екології та
біотехнології

12

8

8.

П.П. Максимяк

Інженерно-технічний

89

7

9.

П.В. Полянський

Інженерно-технічний

59

7

10. П.М. Фочук

Хімічний

44

7

11. Л.А. Косяченко

Фізичний

73

6

12. І.І. Мохунь

Інженерно-технічний

51

6

13. С.Б. Єрмоленко

Інженерно-технічний

21

6

14. І.М. Фодчук

Інженерно-технічний

67

4
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ПІДСУМКИ
Михайло МАРЧЕНКО, декан факультету біології, екології та біотехнології

Про результати комплексного моніторингу
підготовки фахівців на фізичному факультеті
(за період з 2006 р. по 2010 р.)
Комплексний моніторинг підготовки фахівців на фізичному факультеті був проведений комісією
у складі: М.М. Марченка – декана біологічного факультету (голова комісії), О.В. Мартинюк – заступника декана факультету прикладної математики з навчально-методичної роботи, П.М. Фочука – завідувача кафедри неорганічної хімії, М.Г. Іванчук – завідувача науково-методичної лабораторії моніторингу якості підготовки фахівців, Н.В. Парфенової – заступника декана економічного
факультету з навчально-виховної роботи, Я.Д. Гарабажіва – заступника начальника навчального відділу, К.В. Мельник – методиста науково-методичної лабораторії моніторингу якості підготовки фахівців, Р.А. Заплітного – завідувача відділу з питань
інтелектуальної власності, Є.В. Нємкової – начальника відділу ліцензування та акредитації.
Таблиця 2

220

214

213

Прикладна фізика

85

92

94

Мікро- та наноелектроніка

48

62

75

Електроні пристрої та системи

78

80

80

Електротехніка та
електротехнології

104

111

116

Радіотехніка

128

134

125

Системи технічного захисту
інформації

82

78

74

745

771

777

Всього

Зміна контингенту студентів заочної форми навчання за
три останні роки в розрізі напрямів підготовки – у таблиці 2.

64

45

Електронні пристрої та
системи

43

43

40

Електротехніка та
електротехнології

80

73

58

Радіотехніка

144

109

93

339

289

236

Всього

У 2010 році прийом абітурієнтів за ОКР "Бакалавр"
зменшився на 41 місце (20 місць державного замовлення
та 21 місце за кошти юридичних та фізичних осіб) у порівнянні з 2009 роком (Таблиця 3).

Таблиця 3

Прийом студентів за ОКР “Бакалавр”
2008 р.
Напрям підготовки

2009 р.

2010 р.
плат.

Фізика

2009 р. 2010 р.

72

держ.

2008 р. 2009 р. 2010 р.

2008 р.

плат.

Напрям підготовки

Напрям підготовки
Фізика

держ.

Таблиця 1

Контингент студентів денної форми навчання

Контингент студентів заочної форми навчання

Фізика

48

54

1

48

1

Прикладна фізика

20

24

3

20

Електротехніка та
електротехнології

25

35

8

30

Мікро- та
наноелектроніка

16

15

Електронні пристрої та
системи

25

25

2

15

Радіотехніка

26

20

17

25

Системи технічного
захисту інформації

15

15

3

15

188

34

168

Всього

175

плат.

Фізичний факультет було засновано в 1968 році на
базі фізико-математичного факультету Чернівецького дер
жавного університету. Нині у складі факультету функціонують 7 кафедр:
– теоретичної фізики,
– оптоелектроніки,
– фізики твердого тіла,
– термоелектрики,
– фізики напівпровідників і наноструктур,
– електроніки і енергетики,
– радіотехніки та інформаційної безпеки.
Факультет здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями "Бакалавр", "Спеціаліст" і "Магістр" (денна та заочна форми навчання) за 7 напрямами:
– фізика,
– електронні пристрої та системи,
– електротехніка та електротехнології,
– мікро- та наноелектроніка,
– прикладна фізика,
– радіотехніка,
– системи технічного захисту інформації.
На фізичному факультеті станом на 1 жовтня 2010 року
навчається 777 студентів денної форми навчання (93,44 % –
за державним замовленням) та 236 – заочної (11,86 % –
за державним замовленням).
Зміна контингенту студентів денної форми навчання за
три останні роки в розрізі напрямів підготовки – у таблиці 1.

держ.

Загальна характеристика факультету

8

8

1

15

11

13

Минулого року зменшився також прийом вступників за
ОКР "Спеціаліст" на 12 місць (кількість місць державного
замовлення зросла на 2, а кількість місць за кошти юридичних та фізичних осіб зменшилася на 14) у порівнянні з
2009 роком (Таблиця 4).
Проте у 2010 році було збільшено прийом за ОКР "Магістр" на 8 місць (додалося 10 місць державного замовлення, а місць за кошти юридичних та фізичних осіб зменшилося на 2) у порівнянні з 2009 роком (Таблиця 5).
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Таблиця 4

Навчально-методична робота

держ.

держ.

Фізика

21

Прикладна фізика

8

1

17

7

10

11

Мікро- та наноелектроніка

плат.

2010 р.

плат.

2009 р.

плат.

Напрям підготовки

2008 р.
держ.

Прийом студентів за ОКР “Спеціаліт”

9

Радіотехніка

16

5

23

Фізика твердого тіла

8

1

7

Нетрадиційні джерела
енергії

23

Фізична та біомедична
електроніка

13

Захист інформації
з обмеженим доступом
та автоматизація її обробки
Всього

8

15
9

11

4

17

2

5

7

3

14

1

10

1

10

2

5

99

13

85

17

87

3

Таблиця 5
2010 р.

держ.

держ.

плат.

2009 р.
плат.

2008 р.
плат.

Напрям підготовки

держ.

Прийом студентів за ОКР “Магістр”

Фізика

13

12

7

Прикладна фізика

4

3

3

Мікро- та наноелектроніка

0

Радіотехніка

4

6

Фізика твердого тіла

6

4

Нетрадиційні джерела енергії

7

Фізична та біомедична
електроніка

4

1

Захист інформації
з обмеженим доступом
та автоматизація її обробки

9

3

1

6

1

Всього

47

35

4

45

2

6

1

1

6

2
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На факультеті виконується 25 % від університетського
обсягу наукової тематики, що фінансується із загального
(36 %) та спеціального (64 %) фондів (Таблиця 6).
Студенти факультету беруть активну участь у студентській науковій конференції, яка щорічно проводиться в уніОбсяги фінансування наукової тематики факультету

1

3

Вид
фінансування

Обсяги фінансування (тис. грн.)
2008 р.

2009 р.

Всього

2010 р.

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур

За останні три роки перевищення ліцензійного обсягу
на фізичному факультеті не було.
Факультетом проводиться відповідна профорієнтаційна робота, а саме:
– розроблено положення про навчальні комплекси та
укладено угоди із загальноосвітніми навчальними закладами й коледжами;
– систематично проводяться дні відкритих дверей на
факультеті;
– з учнями Буковинської малої академії наук, багато
випускників якої стають студентами фізичного факультету;
Проте необхідно активізувати роботу із залучення до
вступу на фізичний факультет випускників шкіл (на повний
термін навчання), а також випускників споріднених коледжів (на скорочений термін навчання на ІІІ курс).
Кадровий склад
Штат викладачів фізичного факультету складає 97 осіб
(з них науковий ступінь мають 84,5 %: 20 докторів наук,
професорів, 62 кандидати наук; 15 асистентів без наукового ступеня).
Віковий ценз штатних працівників факультету: до 30 років – 17 осіб, 30 – 45 років – 24 особи, 45 – 60 років – 21 особа, понад 60 років – 23 особи.

“УВ” № 1 (1724)

Наукова робота

Таблиця 6

9
4

1

На факультеті є плани роботи кафедр, а також методичної, наукової, виховної та організаційної роботи. Наявні галузеві стандарти (ОПП, ОКХ, типові навчальні плани, плани та програми всіх практик). Програми дисциплін
розроблені відповідно до вимог ЕСТS, ведуться індивідуальні плани студентів, оцінювання відбувається за КМС.
Щодо методичного та матеріального забезпечення лабораторних робіт:
– є методичні матеріали до всіх лабораторних робіт на
всіх кафедрах факультету;
– декілька лабораторних робіт дублюються на двох-трьох
кафедрах у різних лабораторіях, що видається недоцільним;
– багато лабораторних робіт є застарілими, тож потрібне їх суттєве оновлення;
– порівняно сучасними є лабораторні роботи на кафедрах термоелектрики та фізичної метрології і фізики твердого тіла.
На більшості кафедр немає робіт із застосуванням
комп’ютерів. Достатня їх кількість – лише на кафедрі фізики твердого тіла (7 установок), оптоелектроніки (2 установки) та термоелектрики (2 установки).
З метою покращення якості підготовки фахівців та
створення баз для перепідготовки вчителів фізики відповідно до вимог необхідно обладнати лабораторію методики викладання фізики у школі сучасним устаткуванням.

Загальний фонд

213,9

207,9

205,8

627,6

Спеціальний фонд

140,0

186,0

154,0

480,0

1107,6

Кафедра електроніки і енергетики
Загальний фонд

155,0

206,8

158,2

520,0

Спеціальний фонд

139,0

1065,0

1088,0

2292,0

2812,0

Кафедра фізики твердого тіла
Загальний фонд

116,3

116,3

182,6

415,2

Спеціальний фонд

60,0

40,0

0

100,0

515,2

Кафедра оптоелектроніки
Загальний фонд

105,4

105,4

106,8

317,6

Спеціальний фонд

124,0

419,0

0

543,0

860,6

Кафедра теоретичної фізики
Загальний фонд
Спеціальний фонд

108,5

106,5

133,6

348,6

0

0

90,0

90,0

438,6

Кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки
Загальний фонд
Спеціальний фонд

73,5

62,7

0

136,2

0

0

0

0

136,2

Кафедра термоелектрики
Загальний фонд

0

0

0

0

Спеціальний фонд

0

0

0

0

0
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верситеті. Також, спільно з викладачами кафедри, представляють свої роботи на всеукраїнських та міжнародних
конференціях.
Обдаровані студенти залучаються до наукової роботи на факультеті через наукові гуртки, які функціонують
на кафедрі радіотехніки та інформаційної безпеки (СКБ
"Алеф") та кафедрі електроніки і енергетики (гурток із
конструювання та виготовлення електронних пристроїв).
Кафедри факультету беруть участь в організації та
проведенні наукових конференцій і форумів. У 2009 році
на кафедрі фізики твердого тіла було проведено наукову
конференцію, присвячену 60-річчю кафедри. Викладачі
кафедри термоелектрики були організаторами й учасниками XIII Міжнародного форуму з термоелектрики. У
2011 році заплановано проведення Всеукраїнської нау
ково-практичної конференції "Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій,
нано- та мікроелектроніки" на базі кафедри радіотехніки
та інформаційної безпеки спільно з Національним університетом "Львівська політехніка".
На факультеті видається "Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Серія: фізика, електроніка".
Викладачі факультету беруть участь у проведенні обласної олімпіади з фізики серед школярів, підготовці збірної команди школярів області для виступу на державній
олімпіаді з фізики, функціонуванні Малої академії наук.
Факультет має наукові зв’язки з різними державними та
закордонними вищими навчальними закладами, інститутами, науковими установами (Інститут фізики (м. Київ, Україна), Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова (м. Москва, Росія), Білоруський державний університет (м. Мінськ, Білорусь), Варшавський університет (м. Варшава, Польща), Інститут мікроелектроніки (м. Мадрид,
Іспанія) тощо).
На фізичному факультеті практикується обмін викладачами для читання лекцій. Періодично викладачі та наукові
співробітники проходять стажування та курси підвищення
кваліфікації в інших ВНЗ, інститутах, на підприємствах.
За останні роки на факультеті було виконано низку
проектів у рамках конкурсів Державного фонду фундаментальних досліджень, грантів Президента України для
підтримки наукових досліджень молодих учених, транскордонного співробітництва, НТЦУ, грантів Євросоюзу.
На кафедрі оптоелектроніки виконується проект програми СОСАЕ 218000 (Соореration across Еurope for
Сd(Zn)Те Bаsеd Sеcurity Instruments), яка має підназву
"Будівництво європейського дослідницького простору
знань для зростання". Метою проекту є розробка апаратури радіаційної безпеки на кордонах Європи. Важливо
те, що кошторис проекту СОСАЕ 218000 передбачав придбання для виконавців унікального устаткування, що значно покращило рівень наукової та навчальної роботи на
кафедрі оптоелектроніки ЧНУ.
Підготовка науково-педагогічних кадрів на всіх кафедрах забезпечується через стаціонарну й заочну аспірантуру та докторантуру. На факультеті діють спеціалізована
вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисер-

тацій з фізико-математичних наук та спеціалізована вчена
рада із захисту кандидатських дисертацій з технічних наук.
Станом на 1 грудня 2010 року на фізичному факультеті навчається 19 аспірантів, 2 докторанти та 3 здобувачів.
Ними керують 13 наукових керівників і консультантів.
Усі науково-дослідні лабораторії фізичного факультету
паспортизовані. Їх матеріально-технічна укомплектованість
є задовільною. Однак більшість приладів потребують оновлення. Кафедри не мають сучасного наукового обладнання.
Актуальною залишається участь студентів-фізиків в
олімпіадах та конкурсах зі свого фаху, систематичне оновлення інформації про роботу кафедр на інтернет-сторінці,
забезпечення підготовки та подання проектів на міжнародні грантові програми.
Виховна робота
Зусиллями студентів та викладачів факультету успішно
проводяться:
– щорічні футбольні матчі між командами представників професорсько-викладацького колективу факультету та
першокурсників;
– щорічні турніри пам’яті професора Г. Грушки та професора П. Горлея;
– виїзні посвяти студентів-першокурсників;
– заходи, присвячені актуальним подіям на теренах
України, Буковини, Чернівців загалом та ЧНУ зокрема.
Представники студентства фізичного факультету щорічно беруть участь у загальноуніверситетському конкурсі
"Студент / студентка ЧНУ" та у студентській спартакіаді,
де мають значні здобутки (три роки поспіль входять у трійку найкращих факультетських команд-учасниць студентської спартакіади ЧНУ, у 2010 році вибороли ІІ місце у змаганнях з легкої атлетики та стали чемпіонами у змаганнях
з міні-футболу серед юнаків).
Ініціативною групою студентів створено студентське
радіо в корпусі № 9.
Зусиллями представників студпарламенту фізичного
факультету систематично проводяться дискотеки для студентів (до Дня студента (спільно з філологічним факультетом) та Дня факультету, до 8 Березня тощо).
У гуртожитку № 5 студмістечка, в якому мешкають
студенти фізичного факультету, на належному рівні проводиться виховна робота. Співпраця заступника декана з
навчально-виховної роботи М. Іваночко, коменданта гуртожитку Т. Карп та голови студради фізичного факультету
С. Руснака сприяє дотриманню мешканцями гуртожитку
правил внутрішнього розпорядку, дбайливому ставленню
до майна, об’єктів і території, атмосфері доброзичливості, вимогливості та поваги.
Результати моніторингу студентської думки виявили
потребу:
– популяризації студентського самоврядування;
– виділення окремого приміщення для покращення умов
функціонування студентського парламенту;
– активізації діяльності по залученню креативних та ініціативних студентів до організації та проведення внутрішньофакультетських та міжфакультетських заходів.
Загалом роботу фізичного факультету (за період з
2006 р. по 2010 р.) можна оцінити на "задовільно".

Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. – У 3-х част.:
підручник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – 552 с.

У підручнику розкриваються теоретико-методологічні основи географії природно-ресурсного
потенціалу, інформаційне та методичне забезпечення його кількісного визначення (оцінки). Подається
деталізована територіальна диференціація природно-ресурсного потенціалу України у розрізі Автономної
Республіки Крим, адміністративних областей і районів. Аналізуються та картографічно оцінюються
величина, компонентна структура, показники географічної різноманітності, економічної та територіальної
продуктивності мінерального, водного, земельного, лісового, фауністичного, природно-рекреаційного та
інтегрального природно-ресурсного потенціалу держави, шляхи раціоналізації природокористування.
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МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

Нові партнери завжди приходять
з новими перспективами
З початком нового календарного
року активно розвивається міжнарод
не життя нашого університету. Уже в
січні проректор Ю.М. Лопатинський і
начальник відділу міжнародних зв’яз
ків С.М. Луканюк вирушили до Німеччини з метою налагодження співпраці
з багатьма навчальними закладами.
Варто зазначити, що наразі німецький напрям є найактивнішим (за кількістю партнерів).
Місто з майже слов’янською на
звою Любек, розташоване на північному заході Німеччини, віддавна має
налагоджені зв’язки з чернівецькою
міською владою: втілюються у життя
програми допомоги людям похилого
віку, облаштування дитячих садочків,
ініційовано проведення Дня Любека у
Чернівцях тощо.
Візит представників ЧНУ – підтвердження домовленостей, напрацьованих раніше. Тож обидві сторони
підписали протоколи про наміри. Три
валість дії документу один рік, і, можливо, він матиме продовження. Предметом обговорення науковців стало
проходження практики студентами
спеціальності "Архітектура". Досвід німецьких партнерів буде дуже корисним для наших бакалаврів, адже це
новий напрям, який тільки починає
розвиватися.
Перемовини з науковцями університету прикладних наук м. Любека
мають конкретний результат, а саме:
з 1 березня двоє студентів спеціальності "Архітектура" упродовж 6 місяців проходитимуть практику в університеті-партнері. Вони також зможуть
відвідувати лекції з архітектури за
власним вибором. А в архітектурному
форумі Любека проходитиме приклад
на частина їхньої практики. За умовами угоди передбачені пільги: нашим
студентам виплачуватимуть стипендію і компенсують витрати на житло.
Про практику студентів інших спеціальностей, зокрема перекладачів,
матеріалознавців, програмістів, менеджерів тощо, ішлося на зустрічі з
представниками заводу Дрегера. Наразі готується пакет документів для
німецької сторони, який засвідчуватиме певний рівень знань наших студентів, необхідний для проходження
практики на німецькому підприємстві.
Це пов’язано з тим фактом, що в них
проводиться конкурс серед студентів
вищих навчальних закладів на заміщення вакантних місць практикантів.
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На думку Юрія Михайловича, цим
візитом відкривається нова сторінка
нашої міжнародної співпраці, коли ми
не просто обмінюємося викладачами
чи студентами, а домовляємося про
проходження практики за кордоном в
університеті-партнері.
Делегація Чернівецького універси
тету також провела зустріч з науковцями одного з найбільших за кількістю
студентів (посідає V місце в Німеччині) класичних університетів – Вестфальського університету Вільгельма
м. Мюнстера. Це класичний університет, який має багато спеціальностей. Представники семи факультетів
(філософи, юристи, економісти, славісти та ін.) цікавилися можливістю

роною. Зокрема, це стосується юристів та економістів. Німецькі партнери
пропонують магістерські програми з
німецького права для іноземців.
Надзвичайно важливим і актуальним виявилося питання володіння наших студентів іноземними мовами.
Наприклад, на факультеті економіки
дві третини лекцій викладаються німецькою і лише одна третина – англійською мовою.
Цікавим виявися той факт, що у
Вестфальському університеті Вільгельма всі факультети мають відносний рівень самостійності. На кожному
з них існує свій міжнародний відділ.
Результат – угоди з іншими країнами.
Так, юридичний факультет підписав

співпрацювати з українським університетом. Маючи угоди лише з Польщею та Росією, Мюнстерський університет хотів би розширити кордони східнослов’янського партнерства.
ЧНУ – їх перший партнер в Україні.
Уже досягнуті певні домовленості,
зокрема виграно грант DAAD у сфері
академічного обміну студентами (тож
у травні цього року 14 студентів факультету історії, політології та міжнародних відносин разом із викладачем
упродовж 10 днів перебуватимуть у
Мюнстері). Перспектива подальшої
співпраці достатньо широка: проведення Літніх шкіл з україністики, отримання грантів за програмою ISAP, від
фонду Альфреда Крупа та інших інституцій Німеччини, які передбачають
обмін студентами й викладачами.
Окремі факультети ЧНУ вже зацікавлені у співпраці з німецькою сто-

близько 70 угод з іноземними партнерами, економічний – 80 угод.
В університеті прикладних наук
Мюнстера під час зустрічі з деканом
економічного факультету також були
досягнуті певні домовленості між
двома університетами. На відміну від
інших партнерів, зацікавлених у обміні студентами, для університету прикладних наук Мюнстера має значе
ння, насамперед, обмін викладачами.
Відтак представники ЧНУ отримали
запрошення на вигідних умовах для
викладачів економфаку прочитати
лекції німецьким студентам. А Мюнстерський університет готовий направити до нас своїх викладачів.
Також у ході поїздки чернівецькі на
уковці відвідали університети м. Ольденбурга, Вюрсбурга, Констанца та
Регінсбурга.
Наталія ПАВЛОВИЧ
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ALMA MATER

Йозеф Главка – символ
наукової самопожертви
У рамках номінування архітектурного ансамблю колишньої Резиденції Буковини і Далмації до списку пам’яток архітектури ЮНЕСКО та відзначення
180-річчя від дня народження відомого чеського архітектора і мецената Йозефа Главки в ЧНУ відбулися главківські читання. У Блакитній залі центрального корпусу, де, власне, проходила ця подія, працівники Наукової бібліотеки
розгорнули виставку "Йозеф Главка сьогодні".
Главківські читання
Організатори заходу, науковці ЧНУ
і члени Українського національного
комітету Міжнародної ради з питань
охорони пам’яток і визначних місць
(УНК ІКОМОС), планують проводити
такі читання кожні 2 роки. По периметру зали розмістилися нещодавно захищені дипломні проекти студентів
кафедри будівництва та архітектури.
Рідна alma mater 25 січня вперше випустила у світ бакалаврів спеціальності "Архітектура".
Можливо, серед десятків робіт
випускників кафедри, виставлених у
Блакитній залі, знайдуться такі, які

будуть втілені в життя, а може, ще й
отримають обласну архітектурну премію імені Йозефа Главки. Принаймні
на це сподівається начальник управління містобудування та архітектури
Чернівецької ОДА Р.В. Пивнюк.
Бюст Й. Главки навіть у часи тоталітарного режиму завжди зберігався
на тому місці, де він є зараз – за V корпусом ЧНУ, втілюючи в собі толерантність, відкритість та благородство як
символ наукової самопожертви. А фонд
Йозефа, Марії та Зденки Главкових,
один з найстаріших у світі (заснований ще 110 років тому), є взірцем меценатської діяльності.

– Таку визначну постать, як Йозеф
Главка, безсумнівно, варто згадати
добрим словом, – звертаючись із вітальним словом до учасників читань,
зауважив ректор ЧНУ, член ІКОМОСу
С.В. Мельничук. – Пройшли десятиріччя, а його творіння досі є неперевершеними та оригінальними спорудами. Сподіваюся, що цьогорічні випускники кафедри будівництва та
архітектури стануть гідними послідовниками талановитого зодчого. А
нам залишається очікувати влітку цього року рішення сесії Міжнародної
ради ЮНЕСКО щодо зарахування ансамблю будівель Резиденції до списку об’єктів всесвітньої спадщини".

На шляху до ЮНЕСКО
Ще в 2007 році Чернівецький університет звернувся з клопотанням
до Українського національного комітету ІКОМОСу щодо включення колишньої Резиденції до списку всесвітньої спадщини. Загалом процедура
включення до списку передбачає 4
етапи:
1) включення до попереднього списку, виготовлення презентаційного фотоальбому;
2) підготовка номінаційного досьє;
3) відвідини об’єкта експертом Міжнародної ради ЮНЕСКО;

4) прийняття рішення сесією Міжнародної ради ЮНЕСКО про включення
до списку всесвітньої спадщини.
З доповіді проректора Т.В. Марусик стало відомо, що на шляху до
ЮНЕСКО сьогодні пройдено три етапи. Залишилося подолати завершаль
ний, найбільш відповідальний.
Ініціативна група, до складу якої
входили науковці Чернівецького університету, архітектори, архіваріуси,
власними силами творила номінаційне досьє, працювала над виготовлен-

Від України до списку
ЮНЕСКО входять такі
об’єкти: Києво-Печерська
Лавра, Софія Київська,
історичний центр Львова.
ням фотоальбому. Хоча, як правило,
досьє кандидата на зарахування готує відділ УНК ІКОМОСУ, для ЧНУ ця
послуга виявилася непосильною у фінансовому плані. Переклад текстів,
складання карт, підготовка фотоматеріалів – це далеко не весь перелік
роботи, виконаної нашими істориками, географами, перекладачами, архівістами. Особливих зусиль доклали
до цієї справи проректор Т. Марусик,
радник ректора С. Костишин, професор кафедри неорганічної хімії О. Панчук, доцент кафедри архітектури
КНУБА С. Біленкова, науковий співробітник ЧНУ М. Нікірса, радник Чернівецького міського голови з питань
архітектури та будівництва І. Коротун
та багато інших. Варто зазначити, що
досьє (а це 5 книг, близько 800 сторінок тексту) готувалося англійською
мовою, і його обов’язково мав вичитати носій цієї мови.
Упродовж 2008 – 2010 років тривала підготовка номінаційного досьє
та організація різних заходів, які необхідно було провести в рамках номінування. Так, у 2008 році відбулися
дві міжнародні наукові конференції:
перша – на батьківщині архітектора у
Празі (Чехія), а друга – у стінах Чернівецького університету.
Сприяло успіхові справи й Міністерство закордонних справ України
та УНК ІКОМОСу, яке надіслало досьє
до Парижа. Після ознайомлення експерти зробили зауваження, які стосувалися облаштування буферної зони
довкола об’єкта. Ініціативна група доопрацювала документи, враховуючи
всі зауваження, погодила їх з державними структурами. Тож невдовзі надійшла схвальна відповідь від експертів ЮНЕСКО: жодних претензій до
оформлення номінаційного досьє немає. Другий етап спільними зусиллями був успішно подоланий.
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У вересні 2010 року ЧНУ, як претендента на включення до списку, чекало наступне випробовування – приїзд представника ЮНЕСКО. Експерт
Міжнародної ради Йозеф Шульц мав
на власні очі переконатися, чи відповідає підготовлене досьє тому, що є
насправді (волею Господа він виявився чехом за походженням, що, можливо, додасть хоч один "плюс" до загального результату). Й. Шульц уперше побував із такою почесною місією
у Чернівцях і вдруге – в Україні. Він
щодня упродовж тижня блукав коридорами, аудиторіями IV, V і VI корпусів, відвідав майже кожен куточок, навідався до кожного об’єкта, що перебуває у буферній зоні. Також іноземний
гість зустрівся з головою Чернівець-

кої ОДА М. Папієвим, мером міста
М. Федоруком і був вражений тісною
та ефективною співпрацею влади й
ініціативної групи.
Експерт повинен зберігати конфіденційність і викласти свої враження
у висновках для Міжнародної ради.
Хоч як не намагався гість приховати
своє захоплення Резиденцією, проте
по його зацікавленому обличчю, іскорках у очах можна було помітити,
що він приємно здивований побаченим. Свою оцінку об’єктові також має
дати УНК ІКОМОСу.
З надією в майбутнє
Залишився останній етап – прийняття рішення XXXVI сесії Міжнародної ради ЮНЕСКО, яка має відбутися

влітку цього року, про включення до
списку всесвітньої спадщини. Загалом у списку кандидатів від України
зазначається 15 об’єктів (у тому числі
й колишня Резиденція).
Що ж, залишається сподіватися,
що завдяки спільним зусиллям на
уковців, влади, членів УНК ІКОМОСУ,
зарубіжних колег (особливо чехів, австрійців, які нам у всьому надавали
підтримку) архітектурний ансамбль Резиденції долучиться до списку об’єктів
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А виграють від такого рішення усі: і буковинська громада, і українська, і світова. Творіння рук великого архітектора
дивуватиме своєю неповторною красою ще не одне покоління.
Наталія ПАВЛОВИЧ

Йозеф Главка народився 15 лютого 1831 р. у містечку
Пршештіце поблизу м. Пілзня (Республіка Чехія). Батьки
рано виявили незвичайний талант у свого
сина і забезпечили йому найкращу на той
час освіту в Технічному університеті Праги та в Академії мистецтв Відня. Главка розумів, наскільки дорого вартувало батькам
його навчання, тому був старанним сту
дентом.
Ключовою особою в житті та подальшій кар’єрі Главки був Франтішек Шебек,
австрієць чеського походження, власник
будівельної фірми, на якій працював майбутній архітектор. Коли Шебек вирішив відійти від справ, він передав свою успішну
фірму молодому активному працівникові.
З часом компанія набула ще більшого
розквіту, і Главка став шанованою та багатою людиною.
Більшість проектів архітектор реалізував у Австрії. Проте десять років творчості і важкої ро-

боти вплинули на здоров’я Главки. У 38 років митець захворів і втратив здатність пересуватися через параліч ніг.
Будучи хворим, Главка розпочав активну благодійну діяльність, яку продовжував і
після одуження. По смерті архітектора все
його майно перейшло Фондові імені Йозефа, Марії та Зденки Главкових, що спонсорував сферу освіти й мистецтва, зокрема
надавав фінансову підтримку молодим малозабезпеченим науковцям. Фонд Главко
вих продовжує діяльність і сьогодні, стипендіюючи успішних студентів, а також фінансуючи наукові публікації.
Найвідоміші архітектурні роботи Йозе
фа Главки: Чеський державний пологовий
будинок (Прага, Чехія), Резиденція Митрополитів Буковини та Далмації (Чернівці,
Україна), Вірмено-католицька церква (Чернівці, Україна), Віденська опера (Відень,
Австрія).
За інформацією сайту www.radio.cz
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міста. Можливо, це надасть нинішнім випускникам ще більшого творчого натхнення, нових креативних ідей.
Як кажуть, перший млинець обов’язково має бути глевким. Та цього разу прислів’я не справдилося. Члени Державної екзаменаційної комісії були вражені студентськими
роботами, професійним рівнем їхнього виконання.
"Сьогодні важливий день у вашому житті. Ви наближали
його своєю працею, навчанням, – звертаючись до випускників, зауважив ректор. – Сьогодні на нас дивиться з портрета
Й. Главка, бо ми намагаємося відродити й гідно продовжити
розпочату ним справу. Висловлюю щиру подяку Миколі Трохимовичу та архітекторам міста за підтримку й розуміння
спільної користі від започаткованої справи. Попит на таких
спеціалістів існує не тільки в нашому місті, а й у всій країні".
Де вчитися архітектурі, як не в ЧНУ? Адже в старій частині міста чи не кожен будинок є пам’яткою архітектури. У
Чернівцях творили всесвітньо відомі архітектори. Міська
влада пообіцяла посприяти якнайшвидшому завершенню
будівництва приміщення для кафедри.
Урочисту місію вручення дипломів випускникам доручили ректорові С.В. Мельничуку й мерові М.Т. Федоруку. Що
ж, перший випуск уже маємо. Проте насправді це далеко
не підсумок, не кінець. Навпаки, лише початок, бо за першим слідуватиме другий, третій тощо. Адже, як сказав
древній філософ, архітектура – це міцність, краса та користь, що підкреслюється пропорцією людського тіла.
Наталія ПАВЛОВИЧ

ALMA MATER

Перший випуск
архітекторів
Урочисті з нагоди вручення дипломів бакалаврів випуск
никам кафедри будівництва і архітектури Чернівецького
університету відбулися 25 січня у Блакитній залі. Окрилені
та натхненні випускники разом з батьками приймали віншування від ректора ЧНУ С.В. Мельничука, начальника
управління містобудування та архітектури Чернівецької
ОДА Р.В. Пивнюка (який, до речі, ще й очолював ДЕК), головного архітектора м. Чернівці С.С. Гомоновича, а також
від викладачів кафедри.
Два з половиною роки пролетіли непомітно. Ніби вчора
Степан Васильович разом з мером міста М.Т. Федоруком
вручали першокурсникам студентські квитки. А сьогодні колишнім "першачкам" випала щаслива нагода отримати знову
ж таки від перших осіб доказ свого професійного зростання – дипломи бакалаврів. Багато хто з них планує продовжити навчання. Хтось у рідній країні, а дехто – за кордоном.
Знаменно, що перший випуск відбувається у рік, коли
ми святкуємо 180-ліття з дня народження видатного Йозефа Главки, батька будівельної й архітектурної галузі нашого

“УВ” № 1 (1724)

12
“УВ”

Січень – лютий 2011
ІСТОРІЯ І МИ
Борис БІЛЕЦЬКИЙ, доцент кафедри історії України

Славетне сімейство Миклух
Мислячим людям властиво задумуватися не тільки про своє майбутнє, а й про долю Батьківщини, з повагою ставитися до історичної спадщини, поглиблено вивчати її, усвідомлювати важливість внеску співвітчизників у загальнолюдський досвід. У розвинутих країнах Заходу на рівні масової свідомості відбуваються процеси відновлення власної історичної спадщини. Більшість населення США, Франції, Італії, Іспанії бачать сьогодні головну перевагу своїх країн саме в їхній культурі,
історії. Цінують це більше, ніж рівень економічного розвитку, налагодженість державних і громадських інститутів чи ступінь оволодіння досягненнями науково-технічного прогресу.
Сьогодні дуже важливо забезпечити повернення до духовного надбання нашого народу сотень імен національних геніїв, героїв і пророків, інтелектуалів, які здебільшого невідомі. Нам варто віддати належне своїм духовним провідникам і світочам –
українським ученим, новаторам у різних галузях виробництва та творчості, інтелектуалам з великої літери, серед яких почесне
місце належить родоводу Миклух. Починаючи з Охріма Миклухи, що був курінним отаманом Війська Запорозького, і завершуючи Миколою Миколайовичем Миклухо-Маклаєм, що став ученим-енциклопедистом зі світовим ім’ям.
Родовід Миклух бере свої витоки
від тих козаків-запорожців, які є гордістю і славою української нації. Щодо
родинних коренів та походження прі
звища „Миклухо”, існує версія, яка вже
стала надбанням історії. І в цьому є
заслуга М.В. Гоголя, який разом із
Григорієм Миклухою, старшим сином
Іллі Захаровича (діда М.М. МиклухоМаклая по батькові. – Б.Б.), у 1824 –
1828 роках навчався в Ніжинській гімназії вищих наук імені Г. Галагана (з
1883 року – Ніжинський ліцей, нині –
Ніжинський національний педагогічний університет імені М.В. Гоголя).
Там під час навчання вони познайомилися і потоваришували. М.В. Гоголь
дуже цікавився родинними переказами Миклух.
Як установив Гоголь, Ілля Захарович мав від двох шлюбів три дочки і
восьмеро синів. Їхній далекий предок
Охрім Макуха був курінним отаманом
Війська Запорозького, який разом із
синами Омельком, Назаром і Хомою
воював проти польської шляхти. Цей
факт знайшов своє відображення у
повісті Гоголя "Тарас Бульба".
Непересічною особистістю був і
правнук Охріма козак Степан Макуха,
прапрадід Миклухо-Маклая, на прізвисько Махлай, що означало "клаповухий", "недотепа". Під час російськотурецької війни (1768 – 1774), 1769 ро
ку, він узяв у полон знатного турецького бея Сафара, за що удостоївся
чину сотника. А 1772 року, командуючи кінною сотнею, відзначився і при
взятті фортеці Очаків, виявивши героїзм і воєнну кмітливість. За клопотанням командувача російської армії
генерал-фельдмаршала Рум’янцева
Степанові було присвоєно чин хорунжого, даровано дворянське звання,
надано садибу у Стародубському повіті Чернігівської губернії. Для вруче

ння нагороди його викликали до Петербурга. Імператриця Катерина ІІ
особисто піднесла Степанові дворянську грамоту та почепила на шию
стрічку з бойовим орденом Володимира І ступеня – найвищу офіцерську
нагороду того часу.
Збираючись до Петербурга, Степан вирішив унести зміни до свого
прізвища. Підписуючи казенні папери, за звичаєм запорожців, поруч із

прізвищем він мав зазначити прізви
сько: хорунжий Війська Запорозького, царською милістю дворянин, козак Степан Макуха (вайлувата, млява,
безхарактерна людина; вайло; ні ри
ба ні м’ясо) на прізвисько Махлай.
Назвати себе "недотепою" в казенних
паперах йому було, звичайно, не дуже
приємно. Та й прізвище по-дворян
ськи не звучало. Тому Степан переробив надто простацьке "Макуха" на
"Миклуха", а "Махлай" – на незрозуміле
„Маклай”. І задля більшої оригінальності почав писати їх через дефіс.

Запорожці Охрім Макуха і його доблесний правнук Степан Миклуха в
родині Миклух були легендарними героями. Проте їхніх портретів не залишилося. Тож обидвох уособлював для
Миклух Гоголівський Тарас Бульба.
Його портрет Микола Ілліч, батько
М.М. Миклухо-Маклая, постійно тримав
у себе на столі. Ось чому Маклай називав себе нащадком Тараса Бульби.
Микола Ілліч був дворянином Стародубського повіту Чернігівської губернії без наділу, тобто родового маєтку. Катерина ІІ, яка дала Степанові
дворянство й нагородила його високим орденом, село під Черніговом, з
якого вийшли Миклухи і де був колись
хутір Остапа Макухи, Степанового
діда, з угіддями й людьми подарувала
під час закріпачення українського селянства (1783) своєму відставному
фаворитові графу Орлову. Отож вільні козаки Миклухи перетворилися на
кріпаків. Лише одну їх гілку по лінії
Степана від злої долі врятувала дворянська грамота, видана за бойові
заслуги імператрицею. Але вона не
завадила графові Орлову відняти у
Степана "на законних підставах" дідівський хутір. А тому згодом усі Миклухи добували собі засоби до життя
або службою в армії, або ж працею на
посадах дрібних чиновників.
Батько Миколи Ілліча Ілля Захарович, дід Миколи, був офіцером Низовського полку і закінчив кампанію
1812 року в чині прем‘єр-майора. Тяжко поранений у битві на Березині, він
1813 року подав у відставку й жив на
пенсію по інвалідності. Помер 1822 ро
ку в Стародубі, коли його сьомому синові Миколці минав четвертий рік.
Рано втративши батька, Микола
Ілліч, як і всі його брати, навчався в
Ніжинському ліцеї, заробляючи гроші
на прожиття приватними уроками.
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Ліцей закінчив з відзнакою і мріяв здобути вищу технічну освіту. Для цього
треба було їхати до Петербурга, але
грошей на дорогу не мав.
Микола Ілліч виявився серед тих
громадян, які в умовах перетворення
України на глуху провінцію Російської
імперії і відсутності тут будь-яких умов
для культурної й наукової діяльності,
змушені були залишити рідну землю
та переїхати до Москви й Петербурга.
Так вони формально ставали "російськими" письменниками і вченими,
співаками і композиторами, мореплав
цями і мандрівниками, винахідниками. За цих обставин сини й дочки нашої благословенної землі примножували своїм генієм славу не рідного
краю, а імперії, що поглинула Україну.
До ніжинців, які потрапили в Петербург, належав і Микола Ілліч Миклухо-Маклай – батько майбутнього
мандрівника і вченого. Микола Ілліч,
який був правнуком легендарного запорожця, пішки дістався з Чернігівщини (родина проживала у Стародубі, полковому козацькому містечку)
до столиці Російської імперії – Петербурга. Тут він познайомився зі своїм
земляком, випускником Ніжинського
ліцею, правнуком останнього українського гетьмана Кирила Розумовського – графом Олексієм Костянтиновичем Толстим, майбутнім російським поетом. За його сприяння Микола вступив до Інституту корпусу
інженерів шляхів сполучення, який
успішно закінчив 1840 року. Упродовж
наступних десяти років він працював
інженером на будівництві Петербур
зько-Московської залізниці: керував
прокладанням шляху на північній ділянці траси. У цей час його родина
проживала в селі Рождественському
поблизу міста Боровичі Новгородської губернії.
У 1815 році Микола Ілліч, одержавши чин інженер-капітана, став начальником пасажирської станції і вокзалу, якому було присвоєно ім‘я царя
Миколи, залізниці Санкт-Петербург –
Москва. До столиці Російської імперії
він прибув з дружиною Катериною
Семенівною і двома синами: Сергієм
та Миколою. Потім сім‘я збільшилася:
з‘явилися Володимир, Ольга і Михайло. Тоді вперше вони отримали постійне житло – на другому поверсі
приміщення залізничного вокзалу.
Перебуваючи далеко від України,
Микола Ілліч не забував про рідну
землю, батьківський дім. Читав на
пам’ять дітям і гостям Шевченкових
"Гайдамаків", "Гамалію", "Кавказ", "Ка
терину", а також "Мцирі" Лермонтова. Якраз у цей час віце-президент
Петербурзької академії мистецтв граф
Ф.П. Толстой із дружиною розгорнули

“УВ” № 1 (1724)

кампанію за амністію або хоча б полегшення долі Кобзаря, який уже багато років поневірявся в солдатах.
Микола Ілліч передав поетові поштою
150 крб. Грошовий переказ затримали. Микола Ілліч за розпорядженням
царської адміністрації одразу ж був
звільнений із посади начальника станції і вокзалу. Розпочалося слідство.
Від в‘язниці його заступила раптова
смерть. Відійшов у вічність 1857 року,
не доживши до 40 років. Сталося це в
середині грудня, у неділю. Тоді Сергієві, старшому синові Миколи Ілліча,
минав 13 рік, Миколі було 11, Олі – 9,5,
Володі – 8, Михайликові – 1,5 року.
По смерті чоловіка тяжка життєва
ноша лягла на дружину Миколи Ілліча
Катерину Семенівну. Адже вона мусила утримувати й навчати дітей. Народилася Катерина Семенівна в родині
лікаря, підполковника у відставці Беккера (німця), одруженого з польською
дворянкою Лідією Шатковською. Вона
закінчила музичну школу по класу
фортепіано, у вільний час захоплювалася живописом, що було до душі й

Залишившись без
батька, всі діти Миколи
Ілліча завдяки старанням
матері навчалися у школі св. Анни, а згодом – у
другій казенній гімназії в
Петербурзі.
Миколі Іллічу, а пізніше стало також
захопленням їхніх дітей. Згодом змінила музику і живопис на картографію: розмальовувала географічні карти й атласи, заробляючи на життя та
навчання дітей. Проблем їй додавало
те, що, пам‘ятаючи про причетність
Миколи Ілліча до кампанії за звільнення Кобзаря, курляндський цивільний
губернатор П.О. Валуєв постійно таємно переслідував родину Миклух.
Залишившись без батька, всі діти
Миколи Ілліча завдяки старанням матері навчалися у школі св. Анни, а згодом – у другій казенній гімназії в Петербурзі. Будучи гімназистами, брати
Сергій та Микола брали активну
участь у студентських мітингах і демонстраціях. Коли в жовтні 1861 року
П.О. Валуєв, уже міністр внутрішніх
справ, дізнався, що серед 280 студентів, заарештованих під час заворушень у Петербурзькому університеті й кинутих до Петербурзької фортеці, значаться двоє неповнолітніх
гімназистів: сімнадцятирічний Сергій
і п‘ятнадцятирічний Микола Миклухи –
рідні брати, то особисто виніс їм вирок: "Зважаючи на неповноліття оних

Миклух, унаслідок чого вони не підлягають судовому розгляду, але враховуючи постійну потребу для прикладу
належного повчання й острашки, лишити названих баламутів у фортеці на
6 місяців".
Проте завдяки втручанню О.К. Толстого за особистим розпорядженням
імператора Олександра ІІ Сергія і Миколу на початку листопада 1861 року
було звільнено з-під арешту з Петропавловської фортеці. Про них Валуєв
повідомляв царю: "Ці малолітні баламути – від кореня такого ж баламута:
вони доводяться синами відомому вашій величності інженер-капітанові
Миклусі”.
Зловісний міністр очима своїх агентів продовжував стежити за старшими Миклухами – Сергієм і Миколою.
Через деякий час Сергій, який ще з
десяти років цілком віддався вивченню юридичних наук, випадає з поля
зору таємних служб. Вступивши на
юридичний факультет Петербурзького університету, він поводився, на відміну від Миколи, благопристойно. Закінчивши університет, став справедливим і непідкупним суддею на Київщині. У своїй практичній діяльності
Сергій керувався настановами батька, який заповідав: "Тобі доведеться
нелегко, синку. Закон і совість – не
завжди в злагоді. А суддя, хоч він і
жива людина з душею й совістю, повинен неодмінно скорятися законові.
Це правильно, Сергію. Проте закон треба тлумачити і розумом, і душею, а судження виносити у згоді із совістю”.
Сергій свято дотримувався цього батьківського заповіту.
Прекрасною художницею і пре
доброю людиною була дочка Миколи
Ілліча Ольга.
Володимир Миколайович пов‘язав
свою долю з морем. Він став капітаном І рангу, командиром панцерника
"Адмірал Ушаков", брав участь у російсько-японській війні (1904). Володимир до останньої хвилини самовіддано керував рятуванням екіпажу після пошкодження корабля і геройськи
загинув у нерівному бою під Цусімою.
Наймолодший син Михайло Миколайович став геологом, досліджував
Полісся, працював інженером і був народовольцем, сподвижником Софії
Перовської (Перовські і Миклухи були
давніми приятелями).
Але чи не найбільші випробування
й водночас успіхи підготувала доля
Миколі Миколайовичу Миклусі, який
був найактивнішим і найдопитливішим з усіх дітей у родині. Уже через
два роки після звільнення його з-під
арешту з Петропавловської фортеці
сімнадцятирічного Миколу виключають із шостого класу гімназії начебто
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через "неуспішність". Тоді ж за клопотанням О.К. Толстого з вересня 1863
року він був зарахований як вільний
слухач до Петербурзького університету з правом відвідувати лекції в Медико-хірургічній академії.
У середині лютого 1864 року з
"ласки" П.О. Валуєва за участь у чергових студентських заворушеннях Миколу Миклуху виключають із Петербурзького університету й Медико-хірургічної академії, при чому без права вступу до будь-яких вищих на-

» На фото: дружина МиклухоМаклая Маргарита Робертсон та
їхні сини Володимир (сидить)
і Олександр
вчальних закладів Росії. Валуєв очікував повноліття Миколи, аби передати
його "справу" до суду. Кілька місяців –
і хлопцеві виповнювалося вісімна
дцять років, він ставав осудним і міг
бути ув‘язненим.
Щоб уникнути арешту і продовжити навчання, Микола за порадою одного зі своїх найулюбленіших репетиторів В.В. Миклашевського змушений був покинути родину, Петербург і
податися за кордон. Змінивши прі
звище Миклуха на давнє прадідівське
Миклухо-Маклай, переінакшивши ли
ше одну букву в першому слові: "а" на
"о" – Миклухо, Микола оформив закордонний паспорт і в березні 1864
року залишив Петербург. Він без пригод дістався до Кишинева, потім до
Бухареста, а звідти прибув до Гейдельберга (Німеччина). Тут нарешті
міг успішно реалізувати свої плани.
Для Миколи відкрився шлях до навчання і здобуття ґрунтовних знань.
Відчуваючи Миколин потяг до на
уки, батько заповідав: "Я хотів би, Ко
лю, щоб ти керувався надалі ось чим:
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будь-яка думка в науці важлива й доцільна, якщо від неї напевно можна
сподіватися користі в повсякденному
житті. Думками людина здатна піти
далеко, але й у далечі треба вибирати
щось необхідне для загальної користі, бо наука потрібна не самій науці, а
завжди – людям". Ці слова стали життєвим кредо М.М. Миклухо-Маклая.
Долаючи неймовірні труднощі, він не
відступив від батьківського заповіту і
віддав життя служінню людству.
У Німеччині Миклухо-Маклай два
роки слухав лекції на філософському
факультеті славнозвісного Гейдельберзького університету, згодом вивчав медицину в Лейпцигу та Ієні.
"Серед студентів Ієнського університету він був особою примітною і, на
мій погляд, одною з найерудованіших, − згадував швейцарський професор Герман Фоль. – Маючи феноменальну пам‘ять і палко прагнучи
знань, він зумів у Гейдельберзі за рік
скласти екзамени за два факультети:
філософський і юридичний; потім у
Лейпцигу, також через рік, став завершеним лікарем і приїхав до нас в
Ієну, маючи намір учитися знову ж
таки на двох факультетах одразу. За
два роки він і порівняльною анатомією та зоологією оволодів на рівні магістра кожної з названих наук і міг
одержати кафедру, та на всі умовляння відповідав затято "ні". Його вабила
наука, він був народжений для науки і
довів це життям та науковою діяльністю в галузі географії, антропології,
етнографії, футурології, демографії,
наукового гуманізму".
За своє коротке життя (а прожив
він лише 42 роки) М.М. Миклухо-Маклай упродовж 17 років безперервних
мандрівок здійснив 10 подорожей на
острів Мадейру та Канарські острови
в Атлантичному океані, до Марокко,
на узбережжя Червоного моря, до

За кількістю відвіду
ваних малодосліджених
і недосліджених районів
Землі небагато можуть
зрівнятися з Миколою
Миклухо-Маклаєм.
Південної Америки, Малої Азії, Нової
Гвінеї, Філіппін, Малакки, Австралії,
Меланезії та Мікронезії, досліджував
фауну Чорного моря біля Одеси та на
південному березі Криму.
1884 року М. Миклухо-Маклай одружився з донькою колишнього першого
парламенту Нового Південного Уелсу
сера Джона Робертсона, молодою
вдовою Маргаритою Еммі. Від цього

шлюбу в них народилося двоє синів:
Олександр-Аллен і Володимир-Нільс,
які після смерті батька (1888) разом з
матір‘ю (вона померла 1936 року) виїхали з Росії до Австралії. Сини подарували подружжю трьох онуків: Павла
Олександровича та Кеннета і Роберта
Володимировичів, які проживали в
Сіднеї. Павло працював репортером
радіо і телебачення аж до 1981 року,
Кеннет – повіреним присяжного окружного суду, адвокатом, Роберт – викладачем Сіднейського вчительського коледжу, доктором філософії. 1917
року вони побували в Малині на Житомирщині, де народився їх дід Маклай. У Австралії й понині живуть нащадки Миклухо-Маклая.
За кількістю відвідуваних малодо
сліджених і недосліджених районів
Землі небагато можуть зрівнятися з
Миколою Миклухо-Маклаєм. А відтак
це дало підстави багатьом біографам
із повним правом писати про нього як
про великого мандрівника і вченого,
який залишив людству понад 160 наукових праць.
Подорожі М. Миклухо-Маклая (побував він на всіх материках, крім Антарктиди), його повідомлення про
далекі країни та народи об‘єктивно
сприяли підвищенню інтересу громадськості Росії та України до мандрівок,
поглиблювали прагнення пізнати світ,
яке лежить в основі туризму. Це були
перші кроки на шляху до масового
організованого туризму.
За шириною охоплення наукових
проблем у різних напрямках людських
знань і успішним їх вирішенням цей
учений-енциклопедист, за справедливим визначенням М.І. Вавілова –
всесвітньо відомого вченого, наближається рангом до Ломоносова.
Оцінюючи заслуги М.М. МиклухоМаклая перед людством, адмірал
К.М. Посьєт ще за його життя (1882)
писав: "Мине час, і жертви, що їх приносить добродій Миклухо-Маклай заради науки і людинолюбства, засяють
ще однією зорею в сузір’ї гуманістичних знань… Слід пам‘ятати, що слава,
здобута для Вітчизни розумом і добротою, возвеличує її не менше від
слави ратної, а дією своєю на уми і
серця людей перевищує ону".
Отже, повернення Україні імен великих діячів, митців і вчених (серед
яких славний рід Миклух), "привласнених" іншими культурами, заслуговує на особливу увагу. Ці імена золотими літерами вписані в аннали світової науки й культури. Наш святий
обов‘язок – знати свою історію, шанувати і пам‘ятати вітчизняних світочів, гордитись ними з покоління в покоління.
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ЗУСТРІЧІ

День рідної мови разом з Ларисою Масенко
Відзначення Дня рідної мови в
ЧНУ ознаменувалося зустріччю з професоркою кафедри української мови
Києво-Могилянської академії, провідним науковим співробітником відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України Ларисою
Масенко. Наша alma mater так зачарувала своєю неповторною красою
київську гостю, що та одразу ж захоплено зізналася:
– Я дуже рада вітати вас у вашому
чудовому університеті, де все дихає
історією, дихає красою. Ця будівля
надихає. Вам можна позаздрити, бо
вчитеся у такому прекрасному місці.
Мені здається, що це найкрасивіший
університет в Україні.
Упродовж двох днів, 21 та 22 лютого, Лариса Терентіївна спілкувалася із викладачами, студентами, читала
їм лекції на хімфаці, філфаці й факуль
теті біології, екології та біотехнології.
Проблеми соціолінгвістики, яку до
сліджує Л. Масенко, нині є актуальними як ніколи. Ідеться про такі питання,
як двомовність, багатомовність, соціальні діалекти, дослідження мовних
ситуацій. Також соціолінгвістика на
науковій основі дає практичні рекомендації державним структурам для
впровадження мовної політики. На
жаль, наша влада сьогодні не прислу-
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хається до порад науковців. Тому ми
маємо такі випадки, коли на Донбасі
закривають останні українські школи
під виглядом "оптимізації освітнього
процесу", на полицях магазинів Схід-

ної України та Криму відсутні україномовні видання і преса тощо. Про зневагу до державної мови, уже не
ховаючись, заявляють високопосадовці… Загострення мовного конфлікту відбувається унаслідок ініціативи деяких українофобних політиків

упровадити російську мову як державну. Про ці та інші проблеми нинішнього стану української мови говорилося під час зустрічей на факультетах.
Проте Лариса Терентіївна переконана, що рано чи пізно ми прийдемо до
української України, але це буде не
сьогодні. А нині ми можемо й мусимо
влаштовувати акції протесту проти
знищення української культури.
Аудиторія пожвавилася, коли гостя відповідала на запитання чернівецьких студентів. А найактивнішим з
них авторка подарувала книги з автографом.
Цікавим доповненням до зустрічі
була лекція про минуле та сучасне
українського кіно, прочитана філологам відомим кінокритиком, головним
редактором журналу "Кіно-Театр", авторкою монографії про легендарного
українського актора й режисера Леоніда Бикова "Своє рідне кіно" Лариси
Брюховецької.
А розгорнута виставка видавничого дому "Києво-Могилянська академія" запропонувала студентській молоді новинки книговидання.
Декілька цікавих примірників директор видавництва В.Й. Воробйова
люб’язно подарувала деканові філфаку Б.І. Бунчукові.
Наталія ПАВЛОВИЧ

ЗУСТРІЧІ

Трохи детективу й багато історії
від Олександра Денисенка
У передшевченківські дні в Чернівецькому університеті
було презентовано книгу про останні роки життя Шевченка. Основою цього культорологічного проекту видавництва "Грані-Т" стала п’єса українського режисера, актора
й письменника Олександра Денисенка. Історичний детектив – таке жанрове визначення дає творові його автор.
Треба сказати, пан Олександр був приречений скуштувати хліба Шерлока Холмса. Ще в дитинстві хлопчик, який
"ріс під спідницями українських акторок і на колінах українських кінорежисерів", побував у численних експедиціях
зі своїм батьком – режисером, Народним артистом України, лауреатом Національної премії ім. Т. Шевченка Володимиром Терентійовичем Денисенком. Ті дороги, що нерідко вели на Тарасову гору, багато розповідали, а ще
більше замовчували. Та коли відчуваєш нутром, що таємниця існує, важко втриматися від спокуси розгадати її.
Упродовж років думки О. Денисенка оберталися навколо ексгумації тіла Шевченка 1939 року. У результаті роботи над архівними матеріалами дослідникові стало зрозуміло, що над прахом Кобзаря насміялися. А коли копнув
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глибше, дійшов до висновку, що насміялися й над життям.
Адже остання кохана Шевченка, Ликера Полусмакова,
була підготовлена й запропонована поетові до любові як
подобизна його музи. Ось чому історичний детектив
О. Денисенка "Оксана", що розповідає про те, хто і як шукав
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слабкі місця Шевченка та доводив його до життєвого фіналу, є трагічним: "Коли поет думає, що він любить музу, а муза
виявляється підміною, тоді це надзвичайно трагічно для людини, яка все життя мріяла про звичайний домашній спокій".
Під час зустрічі зі студентами-філологами пан Олександр мимохідь порушив актуальне для майбутніх учителів української мови та літератури питання про викладання творчості Шевченка у школі. Гість ЧНУ висловив упевненість, що це й досі робиться не так, як слід, через насильницьке перенесення акценту на громадянські вірші поета.
Він нагадав аудиторії останні передсмертні слова режисера "Тіней забутих предків" Сергія Параджанова: "Яким
великим ліриком був Тарас Шевченко, а зробили з нього
ланцюгового пса".
Окрім книги "Сердечний рай, або Оксана", О. Денисенко
презентував першу частину свого роману-фентезі "Межник". Власне, за словами модератора зустрічі, асистента
кафедри української літератури Інги Кейван, "Межник" –
це фентезі, не подібне на жодне інше ні за стилем, ні за
сюжетом. На перший погляд може здатися, що книга ця
призначена для дітей. Варто також зауважити, що видавництво "Грані-Т", завдяки якому вона побачила світ, має
два пріоритети діяльності: дитячий та культурологічний.
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Отже, робимо висновок, скориставшись методом відкидання. Однак автор наголошує, що твір цей – і для дітей
теж: "Я не розумію, чому треба навмисно писати щось
для дітей і ставати в позу, ніби ти з ними граєшся. Я хотів
з ними не гратися, а бути".
Відчувалося, що для О. Денисенка важливо "не гратися, а бути" не тільки з читачами. Зі слухачами і глядачами
теж. Він здавався гранично щирим у спілкуванні із викладацько-студентською аудиторією. Щиро зізнавався закоханим у сучасну українську літературу, що не належить до
когорти сучасних українських письменників, бо ті "пишуть
усіляке, тільки не те, що треба". Щиро заявляв, що не хоче
бути українським пророком, бо це надто відповідальна
справа, хоча й усвідомлює, що його народові пророки потрібні. Щиро визнавав, що не є політично заангажованим
і не прагне писати проти когось, а лише за щось. Увесь –
як на долоні, позбавлений страху нерозуміння чи осуду.
А водночас дивувався, як можна показувати загалові
власні поезії (це ж надто особисте!). І додавав: "Я ніколи
про себе нічого не пишу, тільки про інших"...
Такий він, О. Денисенко – гранично відвертий і гранично закритий, щирий лицедій.
Світлана ТЕЛЕШМАН

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Професія за покликанням
Соціальний педагог, що це – професія чи покликання? Навчаючись у ЧНУ на
ІІ курсі спеціальності "Соціальна педагогіка", досі запитую себе: "Я здобуваю
професію чи йду на поклик душі, навчаюся тут для того, аби, отримавши освіту,
забезпечувати свою сім’ю чи допомагати нужденним?"
Наше життя – це неймовірно крута
дорога, за поворотами якої чекає щастя і горе, радість і печаль, дружба і зрада, кохання і ненависть. Усі ми, звичайні люди, подолаємо негаразди легше,
коли матимемо з ким розділити хвилини успіху й поразок, коли будемо зігріті
любов’ю і підтримкою родичів.
А як щодо сиріток, людей похилого віку, які залишилися самотніми в
цілому світі, ніби та зірочка, що падає
з неба? Як щодо людей, які покинули
місця позбавлення волі? Як щодо тих,
хто втік зі своєї країни і не має кому
сказати, що серце виривається з грудей, що душа – не на місці, що хоче
спокою, щастя? І не нам судити таких,
бо це може статися з кожним...
То хто ж тоді соціальний педагог –
суддя, адвокат чи прокурор? Ні, це
просто людина із дипломом у руках і
великим щирим серцем у грудях; та,
що не пройде повз вашу біду, а подасть
руку допомоги, хай навіть сама ризикуючи потрапити у важке становище.
Чи може стати соціальним педагогом будь-хто? Постараємося знайти
відповідь на це запитання, розглянувши кодекс писаних і неписаних норм
поведінки, якостей педагога. "Етичний кодекс соціального працівника"
перегукується із загальнолюдським.
Хіба лише соціальний педагог повинен бути добрим, увічливим, корек-

тним, терплячим? Ні, кожен із нас. Бо
соціальний педагог, як і будь-який інший працівник, – перш за все, людина. І перед тим, як ставити комусь вимоги до виконання умов професійного
кодексу, треба неодмінно переконатися, що він орієнтується у стандартах загальнолюдського етичного кодексу і хоча б частково їм відповідає.
Соціальний педагог, як на мене, є
узагальненням усіх позитивних якостей, які можуть бути притаманні людині. Адже головне завдання соціально-педагогічної діяльності – допомога
тим, хто потребує цього. Хіба соціаль
ний педагог зможе запропонувати іншій
людині свої послуги, будучи особою
некоректною, неввічливою, грубою і
нетактовною? Візитна картка кожного –
моральна етика, культура. Уже потім
звертаємо увагу на професійну компетентність. Якщо ми поводитимемось тактовно та ввічливо, терпляче
вислухаємо співрозмовника, то зможемо досягти поваги і симпатії до
себе, відкриємо двері в чиюсь душу.
Отже, секретом успіху будь-якого працівника, а тим паче соціального педагога, є поєднання людяності із професійною етикою.
Наведемо приклад значущості професійно-етичного кодексу на основі
діяльності соціального педагога у
школі. Чому я обрала саме цю сферу

професійної реалізації соціального педагога? Та тому, що праця з дітьми неможлива без душевної щирості, не
вимушеності, доброти. А як щодо
соціального педагога, який не дотримується професійно-етичного кодексу, як щодо злого, непривітного, грубого?.. Чи буде контакт, справжній
контакт між ним та учнями? Напевно,
що ні.
Дуже важливо завоювати авторитет у колективі. Інакше, із утратою довіри, соціальний педагог втратить і
контроль над психологічним станом
школи, класу, кожної конкретної особи. Тоді він не виконає своєї безпосередньої місії – допомогти і врятувати.
Адже у школі соціальний педагог має
бути серцем, тобто повинен уміти організувати взаємостосунки між учите
лями й учителями, учителями й учнями, учнями й учнями так, аби виховний
процес усім приносив задоволення.
Запитую себе: чи маємо ми право
на помилку? Іноді вона може призвести до краху не тільки вибудуваної
розв’язки певної проблеми, а й соціально-педагогічної діяльності загалом.
Але ж усі ми люди. Усі помиляємося.
Шана тому соціальному педагогові,
який не зробив жодної помилки, – маємо до чого прагнути. Однак подяка й
тому, що, зробивши помилку, зумів
виправити її й застерегти інших. Як
кажуть, не помиляється той, хто нічого не робить.
А тепер спробуємо дати відповідь
на найперше запитання: "Чи може
стати соціальним працівником будьхто?" Думаю, так. Звичайним – будьхто, але не справжнім. Істинний соціальний педагог має в душі вогник
добра і вселюбові.
Єлизавета КАСЬКО,
студентка факультету педагогіки,
психології та соціальної роботи
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Коляда для Федьковича
Поміж святами, по Різдві, відійшов у кращі світи великий син буковинської землі Юрій Федькович. Морозного
січневого дня сумна подія зібрала буковинську інтелігенцію, науковців ЧНУ, просвітян краю, школярів та студентів
біля пам’ятника письменника. Хоч дата не кругла, а саме –
123-ті роковини від дня смерті, але присутніх ставало все
більше й більше. Зупинялися також перехожі чернівчани,
аби послухати розповіді про видатного буковинця.
За традицією шанувальники творчості митця поклали
квіти, поїхали до місця вічного спочинку Юрія Федьковича, де отець Олег Полянко відслужив панахиду за упокій
його душі. В оселі-музеї відбувся вечір пам’яті "Запалімо
поминальну свічку". Згадували про заслуги письменника
перед народом, говорили про нього як про націоналіста,
який відстоював своє, рідне – українське. Лунало слово
постійного учасника подібних зібрань, відданого прихильника творчості Федьковича, професора кафедри української літератури Б.І. Мельничука:
– У письменника немає дати смерті, бо він не перестав
жити. Федькович живе у душах, у свідомості тих людей, які
його пам’ятають, читають його твори. Нині існує велика
проблема з перевиданням творів поета. За радянських
часів його видавали більше, хоча й вилучали теж чимало.
Сьогодні коштів не вистачає. До того ж, і тиражі маленькі.
Завдяки зусиллям наших літературознавців, зокрема
доцента кафедри літератури Л.М. Ковалець, істотно збагатилося наше уявлення про твори Ю. Федьковича. Зна
йдено досі не друковані ніде вірші, казки для дітей.
Богдан Іванович запропонував відзначати дні пам’яті
письменника, більше цитуючи його. До організації цих читань варто залучати й владу, й обласний драматичний театр, і філармонію, і навчальні заклади. Поки звучить слово
письменника, доти він живе.
Так доля склалася, що Ю. Федькович пішов від нас, коли
в кожній господі лунала коляда. Тож ушанування пам’яті
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письменника не могло обійтися без колядників. Студенти
факультету педагогіки, психології та соціальної роботи виконали "Нова радість стала", "Бог предвічний", "У Вифлиємі" та інші колядки. Зворушливо прозвучали поетичні рядки письменника, покладені на музику, у виконанні доцента
кафедри музики, заслуженого артиста України Івана Дерди.
Маленька кімнатка музею не могла вмістити усіх охочих
заколядувати Федьковичу. Тож, мабуть, варто переходити
на площі, майдани, щоб усією громадою відзначати
пам’ятні дати нашого народу. Ю. Федькович дивиться на
сучасних буковинців зі скверика біля розважального закладу. Великий співець заповідав нам сіяти вічне, добре поміж
людей. А чи схвалив би він те, що йому доводиться чути та
бачити сьогодні? Ненависть, розбрат, байдужість заполонили серця українців. Хотілося б, щоби кожен приклав зусиль до розвитку нашої буковинської землі, щоби кожен з
нас міг зі щирим серцем сказати своїм ближнім: "Там, де я
родився, там мій край. Слави, щастя, долі, Боже, йому дай".
Наталія ПАВЛОВИЧ
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Австрійську бібліотеку перенесуть Науковий первісток
Відбулася зустріч ректора ЧНУ
С.В. Мельничука і Надзвичайного та
Повноважного Посла Республіки Авс
трія в Україні Вольфа Дітріха Гайма.
Предметом їхньої розмови була Авс
трійська бібліотека, яка нині діє у V корпусі. Наразі місце розташування бібліотеки не є дуже зручним. Адже частина
студентів узагалі не знає про існування
такої. Тож актуальним є питання переносу книгозбірні в інше, більш доступне
для читачів місце. Керівництво університету запропонувало розмістити Австрійську бібліотеку в приміщенні читального залу періодики НБ ЧНУ, бо
саме тут її може відвідати більше потенційних читачів. До того ж, планується, що з наступного навчального року
факультет іноземних мов переміститься в інший корпус. Отже, цей фактор
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також суттєво вплине на відвідуваність.
Вольф Дітріх Гайм особисто оглянув
місце, де в майбутньому буде Австрійська бібліотека.
"Наша мета, – зазначив Степан Васильович, – збільшити кількість студентів, які відвідуватимуть Австрійську бібліотеку, ознайомляться з її фондами.
А де може бути більше потенційних читачів, як не в Науковій бібліотеці ЧНУ?
Тому перенесення Австрійської бібліотеки є, на нашу думку, дуже доречним".
Також австрійська сторона позитивно відреагувала на пропозицію взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції, присвяченої відомому
економістові Й. Шумпетеру, яку наш
університет планує провести восени
нинішнього року.
Наталія ПАВЛОВИЧ

спецради
У 2010 р. в ЧНУ було відкрито докторантуру зі спеціальностей "Конструктивна географія та раціональне
природокористування" і "Релігієзнав
ство", а також спецраду на філологічному факультеті. Щодо останньої:
спеціалізована вчена рада К 76.051.11
приймає до захисту кандидатські ди
сертації із двох спеціальностей: "Укра
їнська література" (10.01.01) та "Теорія літератури" (10.01.06). 18 лютого
нинішнього року вона випустила в
наукове життя первістка: у ЧНУ було
успішно захищено дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему: "Модифікація жанру комедії у творчості
І. Карпенка-Карого".
Наш кор.
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АКТУАЛЬНО
Алла ЧОБАН,
доцент кафедри органічної та фармацевтичної хімії

Ще раз про “безпечність”
питної води у Чернівцях
Якось мене здивувала дискусія молодих людей про те, пити чи не пити водопровідну воду з
міської мережі. Почувши їхні міркування, була настільки приголомшена, що одразу вирішила
написати статтю. Можливо, прочитавши її, молодь із більшим розумінням поставиться до
проблем питної води.
Відомо, що людині для нормального існування потрібні три складові:
чисте повітря, чиста питна вода та
чиста їжа… Отож, перше запитання:
наскільки людство забезпечене чис
тою водою? Відповідь: це серйозна
проблема планетарного масштабу.
Сьогодні з-поміж десяти глобальних проблем людства питання безпечної питної води посідає друге місце, поступаючись за значущістю лише енергетичним проблемам. Числе
нні дослідження показали, що близько
80 – 90% усіх наших захворювань і незворотне пошкодження генофонду
пов’язані з використанням неякісної
питної води. Щороку від уживання води, що не відповідає санітарно-бактеріологічним показникам і хімічній
безпеці, помирає, за різними даними, від 2 до 5 мільйонів людей. Це
майже в 10 разів більше, ніж кількість
жертв військових дій на сучасному
етапі. Справа в інтенсивному хімічному, біологічному та радіаційному забрудненні природних вод за останні
50 років. Через таке навантаження
вода не встигає самоочищуватися, як
це було ще 100 років тому. Багато річок перетворилися у стічні канави.
Особливе занепокоєння викликає
стан водних ресурсів України. Сього
дні вже 70% поверхневих водойм нашої
держави належать до ІІІ класу, тобто
вважаються стічними! Навіть при пов
ному очищенні за класичною технологією, розробленою ще у 30-х роках (!)
ХХ століття, якість води з поверхневих
джерел покращується лише на 50%.
Саме тому багато країн відмовляється
від використання поверхневих вод
для підготовки питної води.
Ще однією проблемою якості питної води є невідповідність її українських стандартів міжнародним показникам. Воно й зрозуміло: чинні в Україні стандарти питної води були прийняті ще у 80-х роках ХХ століття.
Відтоді з’ясовано багато питань, на
яких раніше не акцентувалося.
Отже, високий рівень забруднення природних джерел питного водо-

постачання, низькі стандарти якості
питної води – це дві проблеми, які при
зводять до низької якості питної води.
Але ж природна вода проходить
водопідготовку. І що? Це третя проб
лема, пов’язана з безпечністю питної
води і, без перебільшення, із загрозою
здоров’ю населення. Ефективність
технології водопідготовки у м. Чер-

тощо. Однак при цьому в питну воду
потрапляють йони алюмінію.
Але наскільки небезпечним є збільшення у воді кількості йонів алюмінію?
Ще зі шкільного курсу хімії відомо, що
алюміній – третій за поширеністю
елемент у земній корі. Він існує у природній воді внаслідок часткового розчинення глин. Однак ця концентрація

» Нині, внаслідок

антропогенного
навантаження,
у поверхневих водах
знаходять усе більше
шкідливих та
отруйних речовин,
які пригнічують
або знищують живі
організми.

нівці – невисока (в порівнянні зі світовими стандартами). Чому?
Нині чернівецький водоканал використовує як природні джерела поверхневі води Дністра і підземні, які живляться у заплаві р. Прут. При цьому домінуючим є водозабір із Дністра. З
огляду на специфіку дністровської води водоканал проводить класичну водопідготовку, яка включає коагулювання з відстоюванням, фільтрування та
хлорування. Із дністровської води вилучаються завислі речовини, на яких
можуть сорбуватися інші сполуки, навіть токсичні (наприклад, йони важких
металів), та мікроорганізми, включаючи патогенні. Для цього вводяться сотні
тонн коагулянту, основу якого складає
алюміній сульфат. Із природної води
справді вилучаються завислі речовини,
відбувається її часткове знезараження

невелика. Ми ж, уводячи коагулянти,
додатково збільшуємо його залишкові концентрації.
Декілька років тому студентами хімфаку ЧНУ були проведені дослідження,
які показали, що навіть при повному
дотриманні технології водопідготовки дністровської води залишкова
концентрація складає 0,48 мг/л. А це
майже у 2,4 рази перевищує міжнародні стандарти. Щоправда, українські стандарти наші студенти, які готували з дністровської питну воду, не
перевищили (за чинним в Україні
стандартом концентрація алюмінію не
повинна перевищувати 0,5 мг/л йонів
алюмінію). Але то в лабораторії. На
практиці це не завжди так: є випадки,
коли залишкові концентрації алюмінію
перевищують навіть українські стандарти. Для прикладу наведемо ре-
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зультати австрійських досліджень нашої водопровідної води. Вони були
проведені у 90-х роках ХХ століття і
засвідчили, що в певних випадках
концентрація йонів Al3+ у питній воді
Чернівців перевищувала допустиму
за чинними міжнародними нормативами концентрацію у 8 разів, а за
українськими – у 3 рази!
Однак чому міжнародні стандарти
такі жорсткі щодо вмісту йонів у воді?
Вода – джерело, через яке в людський організм надходить 5 – 8% алюмінію. Здавалося б, небагато… Також
знаємо, що алюміній сприяє епітелізації шкіри та кісткових тканин, активізує ряд ферментів.
Водночас є дослідження, які показують токсичність алюмінію. Це виявляється у впливі на обмін речовин,
особливо неорганічних, на функцію
нервової системи, на клітини, їх розмноження та ріст. Надлишок солей
алюмінію знижує затримання кальцію
в організмі, зменшує адсорбцію фосфору, водночас у 10 – 20 разів збільшує вміст алюмінію в кістках, печінці,
мозку, щитовидній залозі. Окрім того,
він впливає на рухову активність, може
зумовлювати судоми, знижує пам’ять
або призводить до її втрати. Деякі
дослідники пов’язують з алюмінієм
пошкодження мозку, характерне для
хвороби Альцгеймера. У волоссі таких хворих зафіксовано підвищений
вміст цього хімічного елемента.
Багато хто, мабуть, пам’ятає, як
наприкінці 80-х років ХХ століття спа-
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лахнула "чернівецька хвороба". Тоді у
крові чернівчан було зафіксовано багаторазове перевищення концентрації цих йонів. Одна з причин такого
явища – передозування коагулянтом,
який чернівецький водоканал закуповує сотнями тонн, при проясненні
дністровської води.
Нині, внаслідок антропогенного
навантаження, у поверхневих водах
знаходять усе більше шкідливих та
отруйних речовин, які пригнічують або
знищують живі організми. Це нафтопродукти, мийні засоби, нітрати, пестициди тощо. На жаль, класичний технологічний процес водопідготовки, за
яким працює й чернівецький водоканал, не в змозі забезпечити їх повного
видалення з води. Ці компоненти майже в незмінних кількостях транзитом
проходять через піщане завантаження
фільтрів. Наприклад, уже згаданими
австрійськими фахівцями в питній воді
з чернівецького водогону було виявлено таку отруйну речовину, як фенол.
І його концентрація в 4 рази перевищувала міжнародні норми!
Також варто звернути увагу на питання знезараження води. Для цього
на станції водопідготовки вдаються
до найбільш дешевого, а тому й досить поширеного способу – хлорування. Однак хлор не тільки забезпечує знезараження, а й взаємодіє з хімічними компонентами води, що призводить до утворення нових речовин,
серед яких є канцерогенні, гепатоксичні та ембріонотоксичні сполуки.

EX LIBRIS
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До останніх належать такі сильнодіючі сполуки, як хлороформ, чотирихлористий вуглець, дихлорметан,
трихлоретан. Коли нашу воду аналізували австрійські фахівці, то виявили, що концентрації цих речовин удвічі перевищували міжнародні норми.
Останнім часом дністровську воду
менше хлорують. Тому, як виявили
наші колеги з НДІ МЕП, нині концентрації хлороформу в питній воді не
перевищують 60 мкг/л. Проте хлороформ – це отрута! Невже йому місце
в нашій питній воді? А в ній же є й інші
токсичні сполуки органічних речовин
(наприклад, чотирихлористий вуглець). Це значить, що навіть якщо
концентрація кожної окремої сполуки
не перевищує граничних норм, то разом вони можуть мати негативний
вплив на людський організм.
Отже, споруди й технології водопідготовки в Чернівцях не виконують
свого завдання – отримання питної
води належної якості, що відповідала
б міжнародним стандартам. Була надія, що дністровському водозаборові
знайдуть альтернативу у формі підземних вод. Така вода – значно краща за якістю, і її обробка полягала б
лише в ультрафіолетовому опромінюванні. Однак, як показали журналісти ТВА у своєму телерепортажі від
10 грудня минулого року, від дністровського водозабору водоканал
не відмовляється. Тому подумайте,
чи готові Ви ризикувати своїм життям, споживаючи таку воду...

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Цінний посібник для
географів-туризмознавців

Студентів-журналістів
навчали толерантності

Нещодавно вийшов у світ навчальний посібник, автором якого є доцент Ніжинського державного університету
імені М. Гоголя Ігор Вікторович Смаль. Це "Туристичні ресурси України".
"Туристичні ресурси України" – курс, що належить до
базових навчальних дисциплін, оскільки допомагає вирішувати реальні соціально-економічні проблеми з урахуванням специфіки природи, населення й культури, просторового розвитку країни чи її окремого регіону та більшості
аспектів рекреаційно-туристичного природокористування. Предметом вивчення курсу є сукупність закономірностей природних, суспільних, подієвих ресурсів, які використовуються для розвитку індустрії туризму й задоволення
рекреаційних потреб населення; об’єктом – туристичні
регіони світу.
Посібник складається з двох розділів: "Структура туристичних ресурсів" і "Ресурси туристичних регіонів світу".
Цінним у ньому є те, що на початку кожного розділу подається перелік найважливіших термінів і понять, які розглядаються в навчальному матеріалі і які варто засвоїти та
осмислити в процесі вивчення дисципліни.
Курс "Туристичні ресурси світу" – синтетична навчальна
дисципліна географічного циклу, яка використовує інфор-

На філологічному факультеті ЧНУ відбувся семінар
"Українські книжки для виховання толерантності". У заході взяли участь двадцять студентів ІІ та IV курсів напряму "Журналістика". Мета семінару – пропаганда використання фахової літератури для виховання толерантності в умовах мультикультурного суспільства. Завдання
полягало в тому, щоб ознайомити присутніх із освітнім
потенціалом видань проекту, а також усвідомити роль
ЗМІ й фахової літератури у формуванні терпимості.
Студенти прослухали лекцію-презентацію гостя з Києва В’ячеслава Лихачова щодо проявів ксенофобії в Україні.
Окрім того, було проведено тренінг під назвою "Як розпізнати мову ворожнечі". Учасників поділили на групи, кожна
з яких отримала спеціальне тематичне завдання. Потім
студенти мали змогу обговорити запропоновані питання.
Наступним етапом семінару стала дискусія за продемонстрованим відеороликом "Free to choose". Представники однієї групи виступили за цензуру, інші – проти
неї, а ще хтось зайняв нейтральну позицію. У результаті
більшість студентів дійшли висновку, що у справжньому
демократичному суспільстві цензура не потрібна.
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мацію з різних галузей знань і поєднує елементи географії та історії туризму, ресурсознавства, країнознавства,
культурології, геополітики, фізичної та суспільної географії
тощо.
Знання про ресурсну забезпеченість дозволяють, як
правильно підкреслює автор, не лише мати уявлення про
специфіку туристичного продукту країн і регіонів, а й
створювати масові та ексклюзивні тури, спираючись на
матеріальні і нематеріальні ресурси, дають можливість
орієнтуватися у багатстві пропозицій при організації
власного відпочинку.
У структурі туристичних ресурсів виділяють кілька складових: природну, соціально-культурну, або суспільну, технологічну і подієву. У першому розділі посібника дається поняття турресурсів і їх загальна характеристика (кількісна та якісна). Автор знайомить з вітчизняними та зарубіжними
вченими-географами, економістами, маркетологами, які
мають найбільші досягнення в розробці ресурсної тематики
в туризмі; дає характеристику туристичним ресурсам природного походження, суспільно-історичним і подієвим туристичним ресурсам, наводить їх класифікацію за різними
критеріями.
Другий розділ посібника присвячений характеристиці
туристичних ресурсів у 5 регіонах (Європейському, Азійсько-Тихоокеанському, Африканському, Близькосхідному й Американському) за схемою, запропонованою Світовою туристичною організацією.
У посібнику коротко розкриваються особливості кожного макрорегіону. Тут названо всі країни, що належать
до відповідного субрегіону, а це дозволяє добре орієнтуватися в їх географії та ресурсах. Далі подана характеристика ресурсів регіонів.
Заслуговує на схвалення те, що в посібникові у великій кількості використані схеми, графіки, карти, таблиці.
Це полегшує сприйняття матеріалу, його розуміння.
Цінним є і те, що в примітках автор за необхідності наводить вичерпні й цікаві пояснення окремих понять і термінів, дає історичні довідки про певні події та факти.
І. Смаль вдало використовує додатки (характеристика найбільш привабливих для туристів узбереж теплих
морів і пляжів, карта туристичних макрорегіонів світу, перелік найбільш антисанітарних пам’яток світу, пам’яток,
що належать до світової спадщини ЮНЕСКО – всього 920
зі 124 країн), які доповнюють і поглиблюють матеріал посібника.
Полегшує користування посібником фахово укладений обширний покажчик географічних назв, а також покажчик імен.
Заслуговує на увагу і схвалення те, що автор подає
ключові поняття і глосарій до кожного розділу, найважливіші терміни виділяє різними видами шрифту, а також
знайомить з вітчизняними і зарубіжними туризмознавцями, що за необхідності дозволить студентам заглибитися
в їхні праці, більш ґрунтовно ознайомитися з науковими
школами різних країн.
Важливу роль для засвоєння навчального матеріалу
відіграють висновки в кінці розділів, питання для самоконтролю, завдання і тести, перелік веб-сайтів із вичерпною інформацією.
При написанні посібника І. Смаль використовував нову
навчально-методичну літературу, матеріали електронних
довідкових видань, інтернет-ресурси, результати власних експедиційних спостережень.
Посібник має гарне поліграфічне виконання. Це унікальне видання є цінним поповненням вітчизняної навчальної
літератури. Воно написане літературною мовою на рівні сучасних вимог. Посібник стане в пригоді студентам-географам різних форм навчання, вчителям та учням шкіл, гімназій, ліцеїв, усім, кого цікавлять проблеми розвитку світового й вітчизняного туризму. На нашу думку, він заслуговує на
присвоєння міністерського грифу і чималий наклад.
Борис БІЛЕЦЬКИЙ, доцент кафедри історії України,
Іван САНДУЛЯК, завідувач етнографічного музею
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Захід був організований Конгресом національних
громад України (м. Київ) і тривав майже сім годин. На завершення всім учасникам урочисто вручили сертифікати, які засвідчують участь у навчально-методичному семінарі. Також кожен отримав у подарунок набір корисних
книг з історії полікультурних зв’язків України та Європи.
Юлія ПОПОВИЧ,
студентка філологічного факультету
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Змагалися кращі
плавці ЧНУ
Традиційно наприкінці зими в нашому університеті
організовують змагання з особисто-командної першості
з плавання. Не став винятком і цей рік. 17 лютого у приміщенні ЗОШ № 27 близько півсотні студентів з усіх факультетів виборювали звання найпрудкішого плавця і
плавчині. Як відомо, там діє єдиний у місті басейн для
школярів та юнацтва.
На дистанції 50 м вільним стилем змагалися представниці прекрасної половини студентства. Найкращий
результат продемонструвала Галина Мойсюк (інженерно-технічний факультет). До речі, вона покращила власний результат, адже минулого року була другою. Срібло
дівочої першості здобула Анна Дяків (факультет іноземних мов), а третю сходинку п’єдесталу посіла представниця факультету історії, політології та міжнародних відносин Аліна Тодеріко. Щодо хлопців, то трійка переможців виглядає так: перше місце – Володимир Бондаренко
(економічний факультет), за ним упритул – Василь Ткачук (філософсько-теологічний факультет), а замикає
трійку економіст Дмитро Анатійчук.
У змішаній естафеті, де четверо плавців представляли факультет, перемогу здобула потужна команда економістів, друге місце посіла команда факультету історії,
політології та міжнародних відносин, а третє дісталося
юристам.
Як повідомила нам головний організатор викладач
кафедри фізичного виховання для гуманітарних факультетів С.Г. Смеречанська, за підсумками усіх видів змагань, які проводилися того дня, найкращі плавці Ернівецького університету навчаються на факультеті історії,
політології та міжнародних відносин. Володарями срібних нагород стали представники економфаку, а третє
місце посіли юристи.
Наталія ПАВЛОВИЧ
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До 80-ліття професора
Володимира Михайловича Ніцовича
(1931 – 1986 рр.)
8 лютого 2011 року виповнилося б
80 років від дня народження організатора науки й освіти на Буковині, одного з провідних учених нашого університету, видатного фізика, колишнього
декана фізико-математичного факультету, завідувача кафедри теоретичної фізики, професора Володимира Михайловича Ніцовича. Він народився 8 лютого 1931 р. в місті Снятин
Івано-Франківської області в сім’ї робітників. Тоді Снятин був одним із центрів розвитку української культури.
Звідти вийшло багато відомих письменників, політичних діячів, організаторів боротьби за незалежність України. У місті діяли молодіжні патріотичні
організації, в роботі яких брав участь і
юний Володимир Ніцович. Вихований
у патріотичному дусі, він проніс любов
до України через усе життя. У 1949 р.
В. Ніцович вступив на фізико-математичний факультет ЧДУ. У 1954 р. він закінчив фізичне відділення факультету.
Вступив до аспірантури (керівник – відомий спеціаліст у галузі теорії напівпровідників професор А.Г. Самойлович). Після закінчення аспірантури
В. Ніцович успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: "Деякі
питання теорії напівпровідників з вузькою домішковою зоною". Упродовж
1957 – 1959 рр. він працював асистентом кафедри теоретичної фізики, а в
1961 році йому було присвоєне вчене
звання доцента. З 1960 р. по 1964 р.
Володимир Михайлович працював заступником декана фізико-математичного факультету, а згодом (у 1965 –
1967 рр.) – деканом. Упродовж майже
20 років він керував кафедрою теоретичної фізики. У 1978 р. захистив докторську дисертацію, а в 1981 р. Володимирові Михайловичу було присвоєне вчене звання професора.
В. Ніцович був одним із тих, хто започаткував дослідження властивостей напівпровідників у нашому університеті, сприяв створенню електронної промисловості в Чернівцях,
розвиткові технології одержання напівпровідникових матеріалів. Він запропонував модель вузьких енергетичних зон електронів у напівпровідниках, яка пізніше в науковій літературі дістала назву "моделі Хаббарда", а
повинна була б називатися "моделлю
Ніцовича". В. Ніцович організував тісні наукові зв’язки з ВНЗ та науковими
інститутами Києва, Львова, Ужгорода, Кишинева та інших міст. Особливо
активним було співробітництво кафе-
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дри теоретичної фізики з Інститутом
теоретичної фізики АН України, яким
керував академік М.М. Боголюбов. За
порадою видатних українських вчених: академіка О.С. Давидова і професора А.Ф. Лубченка – молоді науковці кафедри почали займатися дослідженням оптичних властивостей
твердих тіл та умов фазових переходів у електронних системах, теорією
екситонів у реальних кристалах.
Володимир Михайлович постійно
дбав про виховання наукової зміни,
відбираючи талановитих студентів
для наукової і педагогічної роботи.
Під його керівництвом постійно працювала аспірантура. В. Ніцович створив потужну наукову школу на кафедрі теоретичної фізики, підготував
майже 40 кандидатів наук, з яких 10
стали докторами, професорами. Серед його учнів – державні діячі, ректори університету, проректори, декани,
завідувачі кафедр, професори, доценти, провідні спеціалісти науководослідних інститутів АН України, талановиті педагоги. Більшість із них працюють у нашому університеті та у ВНЗ
й наукових установах Києва, Львова,
Івано-Франківська, Тернополя, Ужгорода, інших міст України і світу.
В. Ніцович зробив вагомий внесок
у розвиток фізичної науки, опублікував понад 200 наукових праць, які не
втратили своєї актуальності і в наш
час. Працюючи на різних посадах, він
віддавав свій багатогранний талант,
сили, вміння й енергію вихованню
студентської молоді, яка любила його
та шанувала. Він був талановитим
ученим, досвідченим організатором,
умілим наставником.
Активною і плідною була громадська діяльність В. Ніцовича. Він обирався депутатом міської ради, працював у різних громадських організаціях. Усі доручення й обов’язки виконував із високим почуттям відповідальності, піклуючись про людей. Завдяки цьому здобув заслужений авторитет і шану серед наукової громадськості України, колективу ЧНУ, жителів міста й області. В. Ніцович був доброю й талановитою людиною і не
терпів фальші. Відстоюючи інтереси
факультету, окремих працівників, студентів, він часто критикував несправедливі рішення партійного й державного керівництва, знаючи, що це
не всім подобається, наполягав на
своїй точці зору, домагався відновлення справедливості.

На жаль, дуже коротким був його
життєвий шлях. 9 серпня 1986 року
В. Ніцович відійшов у вічність. Не дожив до незалежності України, про яку
мріяв, задля якої працював. Згорів
Володимир Михайлович, як яскравий
метеор, віддавши всього себе улюбленій справі, людям, назавжди залишивши глибокий слід у серцях та умах
своїх учнів, колег, усіх, кому пощастило зустріти його на життєвій дорозі.
Великий вплив на Володимира Михайловича мав його вчитель і друг,
славетний буковинець, член-корес
пондент АН України, професор Корній
Денисович Товстюк. 9 серпня 1987 року К. Товстюк написав поезію, яку присвятив пам’яті В. Ніцовича.
В пам’ять другові В.М. Ніцовичу
В своєму Ти житті глибоко орав ниву
І зерна істини на неї висівав…
І рідко, рідко мав хвилину ту щасливу,
Щоби спокійно ліг і безтурботно спав.
Тебе тривожили чужі страждання
й горе.
І, чим лиш міг, в біді Ти друзям
помагав.
Якби Ти міг самий відпити горя море,
То, може б, й цю мету собі запланував.
Нам не стає Тебе, Твоєї доброти,
Твоєї щирості і доброї поради…
В душі критичний час
уже не прийдеш Ти
І не спитаєш нас: "Як, друзі, ваші
справи?"
Сповідував завжди науки чистоту
І все життя віддав борні за неї,
І не боявся тих, хто правди красоту
Міняє на обман, на вигоди трофеї.
Твої діла живуть в Твоєму колективі.
І зоряна мета, запалена Тобою,
Досягнута буде, будуть колись щасливі
Ті, що з зерна Твого добудуть урожаю.
Степан МЕЛЬНИЧУК, ректор,
Іван ГУЦУЛ, декан фізичного
факультету, колеги, учні
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Жінка, не підвладна рокам…
Вісімнадцятирічне дівча стояло
біля стін Наукової бібліотеки. У погляді світилася надія, змішана з острахом. "Що чекає на мене? Чи правильний шлях обрала?" – думки снували,
не приносячи заспокоєння… Це була
Тетяна Мурашевич.
Сьогодні вона – Тетяна Дем’янівна
Мурашевич, завідувач науково-методичного відділу, і навряд чи можна
впізнати в гарній, впевненій у собі жінці ту недосвідчену полохливу дівчину.
Її видають хіба очі, що, як і раніше, світяться надією…
Народилася Тетяна Дем’янівна 28
лютого 1961 року в місті Чернівцях.
Після закінчення школи вступила до
Чернівецького торгово-кулінарного
училища. Та задоволення професія
кухаря не приносила. Тетяна мріяла
про інше…
1980 року Тетяна Мурашевич була
зарахована на посаду бібліотекаря
відділу зберігання фондів, а 1982 року
вступила на філологічний факультет
(вечірнє відділення) ЧДУ. Та інакше бу-

ти й не могло, адже змалку любов до
слова, книги прививали батько Дем’ян
Іванович та мати Ольга Петрівна. Тетяна зрозуміла, що професія бібліотекаря – це те, чого так довго чекала, те,
чого їй так не вистачало.
І полетіли літечка-літа… Вона працювала старшим бібліотекарем відділу книгозбереження, завідувачем сектору відділу книгозбереження, завідувачем відділу масової та ідейно-виховної роботи, методистом I категорії
науково-методичного відділу, завідувачем сектору відділу каталогів і картотек. Тетяна Мурашевич скрізь зарекомендувала себе не тільки як компетентний, досвідчений і вправний фахівець, а й як весела товариська людина, що вміє вислухати і порадити, пожартувати, захистити.
Вітаючи Тетяну Дем’янівну Мурашевич із ювілеєм, бажаємо невпинного руху вперед, здійснення всіх планів
та задумів. Хай підґрунтям щасливого
життя та плідної професійної діяльності будуть міцне здоров’я, серце,

сповнене любові та добра, натхненна
думка й щирі почуття.
У день народження прийміть від
колективу сердечні побажання творчої
наснаги, душевної краси, святкового
настрою, польоту мрій та перемог на
життєвій стежині. Нехай Вас супроводжує удача в досягненні мети, вистачає енергії для натхненної праці на бібліотечній ниві.
Від імені колективу НБ Аліна БІЛА,
завідувач відділу культурнопросвітницької роботи

Володимир Череватов: "Ще зі студентських лав
я зрозумів, що займатимусь наукою…"
Володимира Федоровича Череватова знають і поважають як фахового
науковця-зоолога, чудового педагога й
наставника, мудрого та вимогливого
керівника, ентузіаста своєї справи.
Упродовж багатьох років Володимир
Федорович працює в Чернівецькому
національному університеті імені Юрія
Федьковича. Свій трудовий шлях в
alma mater розпочав із посади асистента, нині ж він завідує кафедрою зоо
логії та гідробіології. Це напрочуд
енергійна і працелюбна людина, якій
вдається поєднувати суворість та вимогливість керівника із доброзичливі
стю до колег та студентів. Володимир
Федорович живе життям кафедри: щиро радіє її здобуткам та переймається
її проблемами, як власними.
З дитинства майбутній зоолог захоплювався природою, особливий інтерес виявляв до
тварин, тому в 1980 році вступив на біологічний факультет
Чернівецького державного університету. "Ще зі студентських лав я зрозумів, що займатимусь наукою…", – стверджує В. Череватов. Так і сталося: після закінчення університету вирішив продовжити навчання та вступив до аспірантури Інституту зоології АН МРСР. У 1991 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності "Зоологія".
Неможливо уявити зоологічні дослідження без експедицій. Тому займатися цією наукою може лише людина,

яка за характером є справжнім мандрівником. З юних літ і до сьогодні ні
люті морози, ні спекотне сонце, ні
проливні дощі не можуть стати на заваді експедиційним виїздам Володимира Федоровича. Він побував у різних куточках України. Особливо надихають Володимира Федоровича гори.
Мабуть, не знайти, на карті українських Карпат такої точки, де б не ступала нога ювіляра. Навіть узимку поїздка в гори є надзвичайно бажаною,
адже Володимир Федорович активно
займається лижним спортом. Завідувач кафедри, доцент В. Череватов
щорічно керує навчальною практикою на польових стаціонарах Чернівецького університету, під час проходження якої студенти вивчають
фауну нашого краю, пізнають її загальні та раритетні компоненти.
В. Череватов є автором та співавтором низки наукових праць із зоології, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях, а також багатьох навчальнометодичних посібників. Володимир Федорович користується беззаперечним авторитетом серед студентів та колег. Як кваліфікованого фахівця його знають не лише в наукових колах. Він завжди займає принципову громадянську позицію: активно бере участь у роботі різноманітних
неурядових громадських природоохоронних організацій.
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Неодноразово Володимир Федорович надавав коментарі
представникам засобів масової інформації, які зверталися
до нього з проханням наукового тлумачення певних явищ,
що мали місце у тваринному світі Буковини.
Володимир Федорович разом із дружиною Аллою Володимирівною виховали турботливих сина та доньку. Син
Олександр також вирішив пов`язати своє життя з біологією. Він успішно закінчив аспірантуру та працює асистентом
факультету біології, екології та біотехнології. Донька Наталія закінчує загальноосвітню школу.
10 лютого Володимир Федорович Череватов відзначає
50-річчя. Колектив кафедри зоології та гідробіології щиро
вітає свого мудрого, доброзичливого і водночас вимогливого завідувача з ювілеєм. Дякуємо Вам за Вашу багаторічну самовіддану працю, бажаємо богатирського здоров`я,
родинного затишку, підкорення нових наукових вершин!

А мрії весняні, хоч літа – середина,
Врожаями дзвенить Ваш викладацький сад.
Здається вчора ще Ви фауну вивчали
І заліки складали, а нині – п`ятдесят!
Щасливих п`ятдесят – це молодість дозріла,
Це юність помужніла, це творчості гроза!
Щасливих п`ятдесят – це пройдені дороги,
Старі й нові тривоги, і радості сльоза.
В науку гордо йдете і внесок свій несете,
Вас знає кожна пташка, комашка й черв`ячок.
Студентам знань даєте, в науки світ ведете,
Крокуєте щоденно крізь терни до зірок.
Тож хай Вам квітнуть квіти, хай радують Вас діти,
І внуків щебетання дзвенить в усіх кутках!
Хай буде довголітнім, веселим і привітним,
Щасливим, мирним, світлим Ваш науковий шлях!
Друзі, колеги

Вітаємо ювілярів!
Із 70-річчям:
Грицюка Богдана Миколайовича
Солончука Леоніда Степановича
Назарова Володимира Миколайовича
Із 65-річчям:
Савчука Андрія Йосиповича
Царькова Михайла Юрійовича
Із 60-річчям:
Лінчука Степана Степановича
Із 50-річчям:
Капучака Василя Івановича
Ксьондза Сергія Володимировича
Костенка Віктора Володимировича
Жебчука Василя Дмитровича
Орищука Сергія Васильовича
Ревегу Степана Юрійовича
Череватова Володимира Федоровича
Федоряка Валерія Степановича

А також наших чарівних жінок:
Бацуру Ганну Василівну
Виклюк Марію Ільківну
Галицьку Марію Петрівну
Горбатенко Євгенію Арсеніївну
Григораш Ларису Іванівну
Демченко Ірину Василівну
Загарію Івонину Іллівну
Івасюк Ольгу Ярославівну
Киналь Ольгу Володимирівну
Комісарову Ларису Костянтинівну
Копильчук Галину Петрівну
Маліцьку Світлану Дмитрівну
Мурашевич Тетяну Дем’янівну
Назарчук Людмилу Федорівну
Оставчук Грапіну Іванівну
Польчину Світлану Михайлівну
Процюк Наталію Федорівну
Салигу Ларису Олексіївну
Сандуляк Софію Георгіївну
Сергеєву Тетяну Миколаївну
Унгурян Емілію Михайлівну
Філіп Ольгу Олексіївну
Худик Марію Іванівну
Цепенду Марію Олексіївну

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