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ìàéáóòíº, 
Óêðà¿íî!

Òîé, õòî ñì³º çìàðíóâàòè îäíó ãîäèíó ÷àñó, íå çðîçóì³â ö³ííîñò³ 
æèòòÿ..                                                                      ×àðëüç ÄÀÐÂ²Í

ñòîð.
 8

²ç Ïåðøîâåðåñíåì!

І знову Першовересень,
І знову навчання...
Так добре стати вереснем
в осінній фазі дня.
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 ÏÐÅÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²¯ ÎÍÎÂËÅÍÍß

 ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß

 Ä²ÉØËÈ ÇÃÎÄÈ

Тривалі «комунальні» 
перемовини між Ужгородським 
національним університетом 
та міською радою щодо передачі 
котелень на баланс альма-матер, 
які обслуговують її навчальні 
корпуси, завершилися на 
користь нашого закладу. 

Ось як прокоментував цей факт де-
путат міської ради, виконувач обов’язків 
декана факультету романо-германської 
філології, доцент Михайло Рошко: 

— Початок проблеми з котельня-
ми ведеться ще з минулого року. Вона 
мені добре знайома, оскільки йдеться 
про мій виборчий округ. Коли переста-
ло існувати «Ужтепло», на адресу місь-
кради з університету надходили числен-
ні листи з проханням безкоштовно пере-
дати котельні на баланс рідного вишу, 
де, до речі, вони й перебували колись. 
До вирішення цієї проблеми долучив-
ся і я, і інші депутати. Всіляко підтриму-
вали ректорат, студенти й викладачі. У 
підсумку радий, що в міськраді зрозу-
міли суть питання й позитивно виріши-
ли його на користь університету. Я не 
економіст, але сподіваюся, що це дасть 
змогу зекономити для УжНУ суттєві ко-
шти й спрямувати їх безпосередньо на 
освітньо-наукові потреби. 

Êîòåëüí³, ÿê³ îáñëóãîâóþòü 
íàâ÷àëüí³ êîðïóñè ÓæÍÓ, 
ïåðåäàíî 
íà áàëàíñ óí³âåðñèòåòó

Саме такими є висновки 
підсумкової прес-конференції 
представництва Громадянської 
мережі «Опора» в Закарпатській 
області на тему «ЗНО-2012. 
Підсумки громадського 
спостереження в Закарпатській 
області» в Ужгородському прес-
клубі.

Святослав Бабіля, співкоординатор 
кампанії спостереження ГМ «Опора» в 
Закарпатській області розповів, що це 
вже вп’яте за підтримки Фонду «Відро-
дження» «Опора» моніторить ЗНО та 
вступну кампанію до вишів. 

«Вступна кампанія в області пройшла 
в цілому успішно. Були певні пробле-
ми, вирішення яких не залежало від при-
ймальних комісій. Серед основних — не-
стабільна робота ЄДЕБПО (Єдиної дер-
жавної електронної бази з питань осві-
ти)». За словами співкоординатора кам-
панії, позитивним моментом стало збіль-
шення державного замовлення у вишах. 

Володимир Феськов, інший співко-
ординатор Громадянської мережі «Опо-
ра» зазначив, що виші (зокрема й УжНУ) 
продемонстрували: їм небайдужий 
принцип незалежного вступу, небайдужа 
й підготовка майбутніх студентів. Люди 
працювали у позаробочий час, вихід-
ні». Експерт також додав, що спостері-
гачі мали змогу бути присутніми на твор-

чому конкурсі: «Можемо стверджувати, 
що роботи належним чином шифрува-
лися, тож оцінка залежала від реальної 
якості написаного, а не від суб’єктивних 
факторів». Звернення ж громадян сто-
сувалися технічних моментів, а не скарг 
на роботу членів приймальних комісій.

Çà ìàòåð³àëàìè 
Óæãîðîäñüêîãî ïðåñ-êëóáó.

Âñòóïíà êàìïàí³ÿ â ÓæÍÓ ïðîéøëà 
áåç ïîðóøåíü

Ужгородський національний 
університет ось-ось 
прийматиме студентів, а 
викладачі вишу знову 
повернуться до звичної роботи.  
Поки ж не закінчились канікули, 
в УжНУ проводиться оновлення 
матеріально-технічної бази.

Активна підготовка до навчального 
процесу триває й на філологічному фа-
культеті. Зокрема російське відділення 
до початку навчального року буде онов-
лене. Ремонтні роботи розпочалися  з 
ініціативи  завідувача кафедри Івана 
Михайловича Сенька. Отож матеріали 
закуплено, а працівники УжНУ допома-
гають циклювати паркет. 

«Тепер ми будемо працювати в 
охайному кабінеті. Це лише сприятиме 
нашій професійній діяльності», — розпо-
віла старший викладач російського від-
ділення Марта Іванівна Демчик.

Àíäð³àíà ÊÎÔÅËÜ, 
ñòóäåíòêà â³ää³ëåííÿ æóðíàë³ñòèêè.

Äî Ïåðøîâåðåñíÿ — 
ç ðåìîíòîì!

На факульте-
ті фізичного вихо-
вання і спорту від-
булися зміни в ке-
рівництві. 28 серп-
ня, на зборах тру-
дового колективу 
названого підроз-
ділу в.о. прорек-
тора з науково-
педагогічної робо-

ти та перспектив розвитку університету, 
професор Роман Офіцинський оголосив 
наказ в.о. ректора УжНУ, професора Ві-
талія Ніколайчука про призначення в. о. 
декана факультету доцента Олену Ана-
толіївну Дуло до проведення конкурсу. 
Раніше цю посаду обіймав Валерій Товт, 
який надалі виконуватиме обов’язки за-
ступника декана.

На зустрічі з працівниками факуль-
тету Р.Офіцинський розповів про бачен-
ня керівництвом вишу перспектив роз-
витку ФФВіС. Крім того, Роман Андрі-
йович зазначив, що в ректораті й нада-
лі питанням спорту й спортивної бази 
приділятиметься особлива увага, адже 
перемоги наших студентів на всеукра-
їнських і міжнародних змаганнях — це 
питання престижу будь-якого навчаль-

ного закладу. Також в.о. проректора 
схвально відгукнувся щодо роботи но-
вої команди університетського басейну, 
яка вже в липні надходження до спец-
фонду збільшила вдвічі. Ішлося також 
про реалізацію  проекту створення єди-
ного спортивно-оздоровчого комплек-
су «Плішка-Скалка». На завершення 
Роман Андрійович висловив упевне-
ність, що колектив факультету підтри-
має О.Дуло у виконанні обов’язків на 
посаді декана.

На зборах виступили члени трудо-
вого колективу ФФВіС.  Так, завідувач 
кафедри фізичного виховання, профе-
сор Степан Михайлович запевнив, що 
він особисто й колектив кафедри під-
тримають О.Дуло на період перебуван-
ня на посаді. Свою підтримку щодо цьо-
го призначення висловив і співголова 
зборів трудового колективу факультету 
Андрій Федорішко. 

Для довідки: Олена Анатоліївна 
ДУЛО. Кандидат медичних наук, до-
цент. Працює на факультеті фізично-
го виховання і спорту з 2005 р. З 2008 
року — заступник декана, з 2012-го об-
рана на посаду завідувача кафедри фі-
зичної реабілітації. 

Îëåíà Äóëî — âèêîíóâà÷ 
îáîâ’ÿçê³â äåêàíà ôàêóëüòåòó 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó
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 ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ

Читайте «Погляд»  на сайтах 
УжНУ — 
univ.uzhgorod.ua 
та відділення 
журналістики — 
mediazakarp.at.ua

 Ç² ÑÂßÒÎÌ! Â²ÒÀªÌÎ!

 Ó Ï²ÄÐÎÇÄ²ËÀÕ

Вступна кампанія-2012 
закінчилася. Абітурієнти 
дочекалися свого зарахування 
та подали оригінали документів. 
Хтось вступив на 
державне замовлення, 
інші - на контрактну 
форму навчання.

Про те, як відбувалося 
цьогорічне зарахування на сто-
матологічному факультеті, роз-
повів декан цього підрозділу, 
професор Юрій Юрійович ПЕ-
РЕСТА:  «Цьогоріч до нас по-
дано 320 заяв. 16 осіб на міс-
це. Варто зазначити, що впер-
ше за 5 років подано 100 заяв 
(приблизно 30 відсотків) із-поза 
меж області. Зокрема зі Львів-
ської, з Івано-Франківської, 
Чернівецької, Тернопільської, 

 Київської, Житомирської, Рівненської та 
інших областей. 

Ми маємо 20 місць на державне за-
мовлення, від яких відраховуємо конкурс, 

який є.  Приємно відзна-
чити, що із цієї кількос-
ті заяв за співбесідою 
уже зараховано двоє 
іноземних студентів: 
з Угорщини та Білору-
сі. За положенням, яке 
визначив Кабінет Міні-
стрів, 25 відсотків ста-
новлять пільгові кате-
горії. Тобто 5 студентів 
із 20. Крім них, ще двоє 

— за цільовими направ-
леннями.  

На сьогоднішній 
день із усіх зареєстро-
ваних заяв оригінали 
подали 57 абітурієнтів, 

котрі бажають навчатися на стоматоло-
гічному факультеті (як на державній, так і 
на контрактній формах навчання). Приєм-
ний той факт, що в нас збільшився конкурс: 
якщо минулоріч мали 14 осіб на місце, то 
цього року, як зазначалося вище, — 16 
(на 40 заяв більше). Слід відзначити,що 
до нас прийшли абітурієнти з надзвичай-
но високими балами. Найбільший показ-
ник — 791 б. 

Загалом вступна кампанія про-
йшла прозоро, без проблем. Ми єдині в 
університеті підняли оплату за навчан-
ня. Вона становить 14 тис. грн. Підви-
щення пов’язане в першу чергу з ба-
жанням навчатися саме на нашому фа-
культеті. До того ж порівняно з анало-
гічними підрозділами в інших універ-
ситетах за цією спеціальністю наша 
оплата є меншою».

Ìèðîñëàâà ØÈÌÎÍ,
ñòóäåíòêà â³ää³ëåííÿ æóðíàë³ñòèêè.

Ëàâè ñòóäåíò³â-ñòîìàòîëîã³â ïîïîâíÿòü àá³òóð³ºíòè 
íå ò³ëüêè ³ç Çàêàðïàòòÿ, à é ç ³íøèõ îáëàñòåé

В Ужгороді, у приміщенні залізничного вокзалу, прой-
шов шаховий турнір пам’яті Георгія Кірпи. Ці змагання зібра-
ли традиційно сильний склад гравців. У боротьбу за 5 осно-
вних призів поринули майже 60 гравців із Білорусі та Украї-
ни (Львова й Закарпаття). За підсумками 9 турів стовідсот-
ковий результат показав міжнародний гросмейстер із Мука-
чева Сергій Овсєєвич. По 7 очок набрали кандидат у май-
стри спорту Мартин Найгебавер та майстер ФІДЕ серед жі-
нок Ольга Юшко з Ужгорода. Утім за додатковими показни-
ками представник сильної статі фінішував другим. 

Четвертим завершив змагання викладач історичного фа-
культету УжНУ Юрій Ісак. Він, як і Олександр Подгорнов, на-

брав 6,5 очка, про-
те за рахунок тур-
нірного коефіцієн-
ту випередив сво-
го суперника й фі-
нішував четвертим. 

Íà Ìåìîð³àë³ Ãåîðã³ÿ Ê³ðïè 
â³äçíà÷èâñÿ Þð³é ²ñàê

²ç Äíåì Íåçàëåæíîñò³!
Шановні викладачі, студенти, співро-

бітники Ужгородського національного уні-
верситету!

Щиро вітаю вас із величним національ-
ним святом — Днем Незалежності України. 
Споконвіків наші співвітчизники боролися 
за свободу, право вважатися вільним наро-
дом. 1991 року цим мріям судилося збутися.

Радує, що з кожним роком дедалі біль-
ше громадян, особливо серед молоді, вважають себе справжніми 
патріотами. Поступово ми стаємо справді національно-свідомим 
народом, який своєю працею прагне і надалі примножувати здо-
бутки країни.

Хай же і праця колективу УжНУ слугує цій славній загальній 
меті, хай наші зусилля зміцнюють державний суверенітет, щоб 
слава України, її воля, непереборний дух жили у віках. Міцного 
здоров’я вам, добрих починань, родинного благополуччя, успі-
хів у діяльності на благо рідного університету, рідної України.

Â³òàë³é Í²ÊÎËÀÉ×ÓÊ,
â.î. ðåêòîðà, ïðîôåñîð.

Шановні студенти, викладачі, батьки!
Ось і знову на порозі осінь, яка щедрить урожаєм, 

випромінює всі свої стиглі барви. З-поміж них свій помітний 
промінь випускає одне з найвагоміших і найсвітліших 
свят — День знань. А це означає, що навчальні заклади 
держави знову широко відкриють свої двері для молоді й 
гостинно запросять у невідому країну, сповнену нового, досі 
незвіданого.

Розвиток сучасного світу неможливо уявити без озброєної 
знаннями людини. Без них неможливий прогрес, життєдайні 
відкриття, яких у наш складний час так потребує людство.

Серед тих, хто покликаний виконати важливу та почесну 
місію пізнання, буде й багатотисячна студентська родина 
Ужгородського національного університету. Цього року 
вона поповнилася новими спраглими до знань юнаками й 
дівчатами. Чесно, відкрито проведена вступна кампанія в 
нашій альма-матер дає всі підстави вважати, що до УжНУ 
прийшли навчатися справді кращі представники вітчизняної 
молоді.

Ще великий Юлій Цезар наголошував, що«знання — це 
сила».Тож будьте сильними, ідіть до Знань, ідіть до того 
невідомого, яке відкриє вам у подальшому серйозні життєві 
перспективи. Хай зі студентами впевнено вперед крокують і 
їхні педагоги, а також батьки, хай старші покоління передають 
досвід здобуття знань молодшим поколінням, щоб наша 
держава ставала повноцінною країною знань!

Добра вам, здоров’я і щастя! Із Днем знань!
Â³òàë³é Í²ÊÎËÀÉ×ÓÊ,

â.î. ðåêòîðà, ïðîôåñîð.

²ç Ïåðøîâåðåñíåì!
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 ÄÅÍÜ ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ²

Україно моя! Земле моя! 
Викохана золотими 
соняшниками та мальвами, 
викупана ранніми росами та 
материнкою, м’якою зелен-
травою й чорнобривцями, мов 
дорогоцінними барвистими 
килимами встелена! Радують 
дзвінкі пісні на твоїх вулицях, 
торкається серця дитяче 
лепетання в твоїх калинових 
колисках та п’янкі пахощі 
линуть  у вишневих садочках 
твоїх… Ти першими пролісками 
та первоцвітом весняним 
життя свого народу хрестиком 
дрібненьким на білому 
рушникові вишиваєш.

Чому я так тебе люблю? Чому мо-
люся про кращу долю для тебе? Мабуть, 
тому, що виросла  тут, вимовила перше 
слово й зробила перші кроки. Це край, 
де зустріла своє перше кохання та від-
чула його духовну силу.

Скільки ж горя та нещастя випало на 
твій вік, кохана моя! Здається, саме Гос-
подь благословив цей райський край на 
творчість і любов, а разом з тим на муки 
й скорботу. Але страждання та горе очи-
щають від бруду, суєти, гріха, оті крива-
ві війни не нами вибрані, бо вороги при-
йшли в наш квітучий ясний край не для 
братання, а щоб одібрати багатство, яке 
одвіку їхнім не було: родючі землі, плес-
кіт хвиль Дніпрових, дорогоцінну волю… 
Та завжди було кому постояти за тебе, 
Україно. Згадаймо легендарну Запо-
різьку Січ. Гоголь писав про неї: «Та ось 
вона, Січ. Ось те гніздо, звідки вилітають 
усі ті, горді й дужі, як леви! Ось звідки 
розливається  воля й козацтво на всю 
Україну!» Скільки смертоносних вітрів 
пронеслось над  нашим краєм, але він 
знову оживав, розквітав, шумів хлібним 
колосом і бринів піснями.

За тебе, моя державо, боролися не 
тільки зброєю, а й словом. На захист 
нашої духовності стали творці слова 
Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, 
Іван Франко, Олександр Довженко, Леся 
Українка, Олександр Олесь, Микола Во-
роний, Василь Стус… Їх духовні скар-
би своєю красою дивують цілий світ, а 
створити їх могли тільки Люди, позначе-
ні Божим даром.

Я горда за тебе Україно, вірю, що ти 
обираєш важчу й вищу дорогу у виборю-
ванні свого місця під сонцем. Перекона-

на, що не зміліє мій український народ, 
не втратить високих орієнтирів, бо життя 
його вічне, як і вічні свобода, творчість і 
любов, як невмируща Україна.

І скільки їх ще буде тих негараздів?! 
Бо ж ти, моя ненько, лише спираєшся 
на свої ноги. А як же у недавно здобутій 
вольності живуть твої діти, твій народ? 
Освіта у нас дорожчає, процвітає безро-
біття, закриваються навчальні заклади, 
майже половина дітей твоїх забула рід-
ну мову… Зараз твоїм синам і дочкам 
бракує найголовнішого — відчуття па-
тріотизму, бо ти зараз, як ніколи, потре-
буєш мужніх і незрадливих сердець. А їх, 
на твою біду, чомусь так не вистачає. На 
мою думку, духовна хвороба підкошує 
наше суспільство: забувають старих, 
відрікаються від дітей, нехтують біблі-
отеками, музеями, театрами, процвітає 
«нечистий» бізнес… Ми творимо свою 
державу самі, але не знаємо, як зро-
бити це справді краще. І самі собі ста-
вимо запитання: хіба про таку державу 
ми мріємо? Збулося віковічне бажання 
українського народу — жити у самостій-
ній незалежній державі. І тепер усе зале-
жить тільки від нас. Я звертаюся до тих, 
чиї серця належать Батьківщині, у тому 
числі й до своїх однолітків, на чиї плечі 
ляже турбота про гідне майбутнє наших 
нащадків, до нового покоління громадян. 
У цей час, коли ми маємо нестійку еко-
номіку, коли благополуччя наших рідних 

стоїть під великим питанням, ми повинні 
з усією відповідальністю займатися са-
моосвітою і через отримані й перевіре-
ні знання прокладати собі та своїм май-
бутнім нащадкам шлях. І лише тоді все 
в нас налагодиться, коли схаменемося, 
коли нарешті зрозуміємо, що Батьківщи-
на в нас одна, і ми, її кохані діти, повинні 
стояти на чатах долі держави.

Але я вірю, ми віримо й Україна ві-
рить у те, що будемо жити! І жити в до-
статку й щасливо.

Сизий туман сподівань тремтить над 
твоєю безмежно люблячою материн-
ською душею, а струмок твоїх років біжить 
у майбутнє, дихаючи на повні груди леге-
нями лісів, садів, річок, даючи життя лю-
дині та всьому живому, що її оточує. Укра-
їнська земля, велична та могутня, чарівна 
у своїй красі, усе ж чомусь сумує. І сумує 
недаремно, це ж ми не даємо їй спокою, 
такого, якого дає вона нам. Земле рідна! 
Можливо, ти німо плачеш від людської 
кривди, бо на твої щедроти ми часто від-
повідаємо бездушністю. Однак я маю на-
дію, що ти вічно цвістимеш, а ми, молоде 
покоління, тебе захищатимемо.

Чуєш, Україно? Господь створив 
тебе для добра. Тож усією спільнотою 
нам потрібно дбати, зберігати, а не гу-
бити красу батьківських криниць, дже-
рел, зелених гаїв, пташиних гнізд і п’янку 
росу. Я впевнена, що в майбутньому на 
полях України золотітимуть хліба, сині-
тимуть волошки в житах, усміхатиметь-
ся яскраве сонечко.

 Так, я вірю у свій народ, вірю, що він 
плекатиме свою мову, яка стане чисті-
шою джерельної води. Що ми з кожним 
днем краще житимемо, а молоде поко-
ління знайде свою стежину в житті. Тебе, 
Україно, не скорила ніяка лиха доля. 
Твої сини й дочки захистили свій край 
від посягань на волю й свободу. Тебе, 
моя рідна, не вбив чорнобильський по-
лин. Бо твої діти — сильні та мужні. Ми 
палко любимо Карпати і Крим, Київ і 
Дніпро. Нас оберігають від зла наші од-
вічні обереги — калина, мамин рушник, 
рута-м’ята та чорнобривці.

Ми йдемо Чумацьким шляхом не за 
сіллю, а за щастям для своїх сімей і для 
всієї України. Ми виконаємо заповіт тво-
го вірного сина Тараса Шевченка — збу-
дуємо багату, квітучу державу.

Я вірю в це, я на це сподіюсь...
Îëåñÿ Ô²ÖÀÉ, 
ñòóäåíòêà çàî÷íî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ                                 
â³ää³ëåííÿ æóðíàë³ñòèêè.

ß â³ðþ â ìàéáóòíº òâîº, Óêðà¿íî!

Для розкриття фондів Наукової 
бібліотеки Ужгородського 
національного університету 
у ній нерідко проводяться 
різноманітні виставки.

Це пов’язано з цікавими подіями, 
новими книгами, появою праць ви-
кладачів навчального закладу тощо. 
Ось і нещодавно в УжНУ було пред-
ставлено виставку, присвячену Дню 

Незалежності України. Книги, які ста-
ли окрасою дійства, є цінним джере-
лом для студентів, котрі цікавлять-
ся історією нашої країни, етнополіти-
кою, економікою, соціальною політи-
кою. У пропонованих виданнях описа-
но здобутки народу та нелегкий шлях 
до Незалежності. «Усі охочі мають 
змогу переглянути праці та користува-
тись ними. Для цього необхідно мати 
лише читацький квиток», — розпові-

Âøàíóâàëè íàðîäæåííÿ äåðæàâè
ла заступник директора бібліотеки Ві-
кторія Воробець.

Вікторія Вікторівна також констату-
вала, що бібліотека підготувалася до 
навчального процесу. Книгозбірня зна-
ходиться за адресою: вул. Університет-
ська, 14. Також функціонує сайт, яким 
можуть послуговуватись охочі — http: //
libuzhnu.brinkster.net. 

Àíäð³àíà ÊÎÔÅËÜ,
ñòóäåíòêà â³ää³ëåííÿ æóðíàë³ñòèêè.
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 ÂÈÑÒÀÂÊÈ

 ÅÊÑÊÓÐÑ²¯

Студенти фізичного 
факультету разом із науковим 
співробітником НДІ Валентиною 
Василівною КОРМОШ відвідали 
американську компанію «Jabil», 
яка пропонує й надає послуги з 
виробництва електроніки. 

Щоб увійти в приміщення компа-
нії, потрібно було показати документ, 
який засвідчує особу, та зареєструвати 
фото- й відеоприлади. На початку екс-
курсії для майбутніх фізиків провели ін-
структаж із безпеки та заголом розпові-
ли про підприємство.

«Jabil» є світовим лідером на ринку 
електроніки. Компанія нараховує близь-
ко 55 власних заводів у 22 країнах сві-
ту. В Україні виробничу діяльність роз-
почала в 2004 році. Працює в різних га-
лузях: цифрової побутової техніки, ме-
дичного обладнання, засобів мобільно-
го зв’язку, мережевого та телекомуніка-
ційного обладнання, комп’ютерів і при-
строїв зберігання інформації, техніки на 
сонячній енергії. 

Одягнувши  антистатичні халати, 
студенти познайомилися з фахівцем від-
ділу працевлаштування Миколою Хоми-

ком, який продовжив екскурсію розповід-
дю про сам процес роботи на підприєм-
стві. «Безпосередньо все працює авто-
матизовано, але  без людських рук  не 
обійтися, — зазначив фахівець. — Тому 
працівники і є найдорожчим та найваж-
ливішим надбанням компанії». 

Незалежно від пори року на ви-
робництві завжди однакова температу-
ра — плюс 22 градуси тепла. Також фі-
зикам повідомили, що є відведена тери-
торія, де можна користуватися засобом 
зв’язку, перепочити. Поінформували на 
«Jabil» і про умови  прийому на роботу. 
Кожен майбутній працівник має пройти 
обов’язковий іспит після спеціального 
навчання, яке є безкоштовним, та зна-
ти англійську мову. 

Студенти УжНУ стали свідками ви-
значної події: один із замовників нагоро-
див «Jabil» срібною медаллю за старан-
ну працю й виготовлення продукції за-
вжди на високому рівні. Про це  доклад-
ніше розповіла випускниця факультету 
РГФ УжНУ Анжела Гомокі, із якою фізи-
ки мали змогу познайомитись ще на по-
чатку екскурсії. 

На завершення представники нашо-
го університету познайомилися та по-

спілкувалися з випускниками свого рід-
ного фізфаку, які нині займають високі 
посади в «Jabil». Це — Едуард Булеца 
та Іван Ковтан. Вони наголосили на ви-
вченні іноземних мов, розповіли про по-
чаток свого кар’єрного шляху на підпри-
ємстві, як були студентами, чимало ко-
рисної інформації повідомили  щодо са-
мої компанії, а також її працівників. 

Загалом студенти лишися задово-
леними від побаченого. Зокрема Тетя-
на Свищо зазначила: «Мені дуже спо-
добалося. Я вдячна НДІ за таку цікаву 
екскурсію. У майбутньому хотіла б тут 
працювати». У свою чергу Роман Кня-
жик наголосив: «Компанія знаходить-
ся на вищому світовому рівні. Техноло-
гії вражають. Погоджуюся щодо необ-
хідності опанування іноземних мов. Я 
вивчаю англійську й маю досить непо-
гані знання». 

Підтримав ровесників і Андрій Га-
пак: «Такі поїздки конче потрібні. Я б хо-
тів у наступному році проходити прак-
тику на цьому підприємстві. Мені дуже 
сподобалося. Підтягуватиму англійську, 
бо маю лише базові знання».

Ä³àíà ÔÓÑÊÎ, 
ñòóäåíòêà â³ää³ëåííÿ æóðíàë³ñòèêè.

Ñòóäåíòè-ô³çèêè çíàéîìèëèñÿ
ç âèðîáíèöòâîì åëåêòðîí³êè

У вестибюлі Наукової бібліотеки 
Ужгородського національного 
університету діє постійна виставка «Праці 
вчених УжНУ». До початку навчального 
року представлено понад 100 найновіших 
видань: монографії, матеріали 
конференцій, вісники УжНУ, збірники 
статей, навчально-методична та довідкова 
літератури тощо за 2011 — 2012 роки. 

Для того, щоб інформація про науковий доро-
бок працівників УжНУ була вичерпною, потрібна ак-

тивна позиція викладачів щодо її вчасного наповне-
ння, бажання донести інформацію про досліджен-
ня широкому загалу викладачів та студентів. Тому 
необхідно регулярно подавати відомості про публі-
кації окремих видань у довідково-бібліографічний 
відділ бібліотеки, в якому знаходиться «Картотека 
праць учених Ужгородського національного універ-
ситету» (нараховує близько 45 тисяч позицій), при-
носити книги у відділ комплектування бібліотеки й 
у такий спосіб долучатися до максимально повно-
го та точного обліку наукової продукції. 

Çà ³íôîðìàö³ºþ Íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè ÓæÍÓ.

²ç ïðàöü ó÷åíèõ ÓæÍÓ
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 ÏËÀÂÀÒÈÌÅÌÎ!

Чотири місяці тому в басейн 
УжНУ, який відкрили в лютому 
цього року, було вкладено 
значні кошти з держбюджету й 
проведено капремонт, тож тепер 
водна споруда  святкує свій 
другий день народження. Про те, 
як вона працює, які відповідні 
послуги надають населенню, 
як за допомогою оновленого 
об’єкта забезпечується 
навчальний процес, говорили 
на спеціальній конференції, 
що відбулася на факультеті 
фізичного виховання та спорту. 

Щодо особливостей реконструкції 
та перспектив розвитку басейну дум-
ками поділилися проректор із науково-
педагогічної роботи та перспектив роз-
витку, професор Роман Офіцинський, 
декан факультету фізичного виховання 
і спорту, доцент Валерій Товт і керівник 
ініціативної групи з роботи споруди май-
стер спорту міжнародного класу, заслу-

жений тренер України Андрій Яремус. 
Роман Андрійович розповів, що як 

тільки до керівництва вишу прийшла 
нова команда, одразу постало питання 
раціонального функціонування універ-

ситетського басейну, адже в нього було 
вкладено величезні кошти, а зазначений 
спортоб’єкт і досі лишався збитковим. 
У першу чергу працювали в напрямку 
врівноваження витрат із доходами (вар-
тість послуг на утримання басейну ста-
новить близько 80 тис. грн. на місяць). 
Вдалося змінити систему управління та 
повністю оновити колектив з обслугову-
вання. Гроші на ремонт, а саме 3,5 млн. 
грн, виділила Закарпатська ОДА. За це 
колектив університету та громадськість 
щиро вдячні всім, хто ініціював фінансу-
вання такої програми. Понад 90 % вар-
тості відновлювальних робіт профінан-
совано з обласного бюджету. «За три 
тижні інтенсивної роботи фінансові по-
казники басейну покращено вдвічі порів-
няно з показниками за червень», — на-
голосив Р.Офіцинський.

Розмір водної споруди — 25х14 
м, вона вміщує 6 плавальних доріжок. 
«Відвідувати заклад можуть усі охочі від          
5 до 70 років, — зазначив Андрій Яре-
мус. — Головне, аби не було жодних 
медичних протипоказань». Родзинками 

об’єкта є дві вишки (більше на Закарпат-
ті ви їх ніде не знайдете) та відповідна 
глибина води — 4 м. Тож у цьому басей-
ні можна займатися будь-якими видами 
спорту — аби було бажання.

Оскільки басейн УжНУ є спортив-
ним, установлено певні правила його 
завантаженості. Одночасно плавати мо-
жуть до  60 осіб (по 10 на кожній доріж-
ці).  Проте, зважаючи на залежність по-
казника відвідуваності від рівня підго-
товленості користувачів (кваліфікова-
ним плавцям потрібно більше простору, 
аніж звичайним аматорам), оптималь-
ною нормою встановлено до  40 осіб 
протягом однієї години. 

Наразі керівництво басейну Ужго-
родського національного університету 
опрацьовує нові умови роботи: це сто-
сується і вартості, і часу роботи спор-
тивного об’єкта. Ціна за годину пла-
вання спочатку становила 35 грн. Про-
те розроблено спеціальні абонементи, 
які дозволятимуть постійним відвіду-
вачам закладу економити. Щодо обся-
гу роботи басейну, то в літній період 
він прийматиме відвідувачів із 10 ран-
ку до 10 вечора, а вже з початком но-
вого навчального року або ж у разі за-
вантаженості час функціонування про-
довжать – із 6.30 до 22.00. Такий гра-
фік є зручнішим для багатьох відвід-
увачів, що дозволить привабити біль-
шу кількість користувачів.

***
По завершенні власне конферен-

ції всі охочі могли на власному досвіді 
переконатися, що басейн УжНУ є при-
кладом найкращого співвідношення 
«ціна-якість» на Закарпатті для ана-
логових об’єктів. Отож прихопіть із со-
бою купальні костюми й шапочки та 
приходьте поплавати! 

²ðèíà ËÅÂ²ÍÀ, 
ñòóäåíòêà â³ää³ëåííÿ æóðíàë³ñòèêè.

Áàñåéí ÓæÍÓ ïðîïîíóº 
íàéêðàù³ â îáëàñò³ óìîâè
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Нещодавно керівництво 
УжНУ оголосило, що планує 
перемістити поліклініку, яка 
знаходилася біля першого 
гуртожитку, в інше приміщення. 
На тому  ж місці планували 
зробити базу кафедри фізичної 
реабілітації. Як сказали — 
так і зробили. У підсумку, 
3 серпня офіційно була 
відкрита поліклініка УжНУ, яка 
знаходиться в гуртожитку №2 
та обслуговуватиме студентів. 
Для перерізання символічної 
стрічки та офіційного відкриття 
поліклініки зібралися й 
головні особи вишу. Зокрема 
в. о. ректора, професор Віталій 
Ніколайчук, проректор із 
науково-педагогічної роботи та 
перспектив розвитку, професор 
Роман Офіцинський, а також 
декан факультету фізичного 
виховання та спорту, доцент 
Валерій Товт, його заступник 
Олена Дуло та інші. 

Приміщення кардинально змінилося 
за три тижні. Кімнати просторі, чисті, від-
повідають усім санітарним нормам, отже, 
студенти можуть звертатися до лікарів. 

Роман Андрійович розповів, що пе-
ред початком ремонту всі сумнівалися 
в його доцільності, але згодом зрозумі-
ли: це велика робота, і вона того вар-
та. «Спочатку виникла потреба переко-
нати колектив медичного пункту в тому, 
що потрібні кращі умови. На початково-
му етапі існувала недовіра до того, чи 
буде воно все так, як планувалося, проте 
коли працівники побачили реальні кро-
ки, то заспокоїлися. Це був найскладні-
ший момент. Щодо умов, то вони доко-
рінно змінилися. Тут є більше умиваль-

ників, санвузол, дотримані всі вимоги 
санітарно-епідеміологічної станції», - за-
значив Р. Офіцинський.

Своїми враженнями та й загалом 
майбутніми перспективами поділився 
в. о. ректора В.І.Ніколайчук: «Це пер-
ші кроки нашої адміністрації щодо по-
кращення університету. Я дуже радий, 
що ми відкрили нове приміщення полі-
клініки й виконали свою обіцянку перед 
студентами. Крім того, навели лад у ба-
сейні, де молодь може приходити й ку-
патися. Надалі планів ще багато. Із пер-
ших — ремонти в гуртожитках, заміна ві-
кон в основному корпусі, облаштування 
сходів на медичному факультеті. Домов-
ляємося з державною адміністрацією, 
шукаємо спонсорів, адже наші будівлі є 
й історичними пам’ятками. Дуже вдяч-
ні за те, що депутати нашої ради прого-
лосували, аби котельні були на балансі 
УжНУ. Це нам дуже допоможе».

 Валерій Адальбертович зазначив, 
що в результаті перенесення приміщен-
ня поліклініки значно розшириться ка-
федра фізичної реабілітації. З кожним 
роком студентів стає більше, тому й 
умови мають бути кращими. Згодом на 
названій кафедрі діятимуть масажний 
кабінет, лекційна аудиторія, кабінет лі-
кувальної фізкультури тощо. Отже, мо-
лодь матиме змогу краще практикува-
тися.

***
Зважаючи на зауваження сані-

тарно-епідеміологічної станції, ре-
монтувати потрібно й медичний пункт, 
який знаходиться в  гуртожитку №5. 
Тому керівництво вишу обіцяє полаго-
дити й вищеназване приміщення. Тро-
хи пізніше осучаснять також інші ме-
дичні пункти.

Ìèðîñëàâà ØÈÌÎÍ,
ñòóäåíòêà â³ää³ëåííÿ æóðíàë³ñòèêè.

Îá³öÿíå – çðîáëåíî!

Продовжується процес 
модернізації матеріальної бази 
УжНУ. Зокрема в основному 
навчально-лабораторному 
корпусі університету 
розпочато процес заміни вікон. 
Останні, до речі, перебували 
«на своїх місцях» від початку 
заснування вишу, а тому 
більшість уже «віджила» 
терміни експлуатації.  

Майстри зранку працювали на 
«БАМі», аби встигнути реалізувати на-
даний план. Результат уже очевидний: 
за два дні було поставлено 20 нових ві-
кон. На сьогодні ж головний корпус уні-
верситету прикрашають десятки плас-
тикових коробок. 

В.о. ректора УжНУ, професор Віта-
лій Ніколайчук приймав гостей, які при-
четні до міжнародного проекту за учас-
ті краю Височіна (Чеська республіка) 
та Закарпатської обласної ради: сена-
торів із Чехії, а також голову обласної 

ради Івана Балогу, депутата обласної 
ради Володимира Чубірка. Гості огля-
нули територію вишу, ознайомилися з 
його підрозділами.

Проректор із адміністративно-
господарської роботи Дмитро Сойма 
зазначив: «Ми вдячні всім, хто долу-
чився до цієї доброї справи. Із Мука-
чева одразу було привезено 68 нових 
вікон. Щодо фінансів, то частину ко-
штів виділила обласна рада, зокрема 
200 тис. грн».

Спочатку вікна поміняють на дру-
гому, третьому та частині четвертого 
поверхів. Трохи пізніше нові пласти-
кові вікна прикрасять весь головний 
корпус вишу.

Ìèðîñëàâà ØÈÌÎÍ,
ñòóäåíòêà â³ää³ëåííÿ æóðíàë³ñòèêè.

Îáëàñíà ðàäà ïðîô³íàíñóâàëà çàì³íó â³êîí â ÓæÍÓ
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У переддень нового 
навчального року трудовий 
колектив та вчена рада УжНУ 
зібралися, аби обговорити 
нагальні проблеми та плани на 
майбутнє. 

На зібранні були присутніми: 
виконувач обов’язків ректора Віталій 
Ніколайчук, проректор із наукової 
роботи Юліан Височанський, проректор 
із науково-педагогічної роботи Василь 
Лемак, проректор із науково-педагогічної 
та виховної роботи Федір Шандор, 
проректор із науково-педагогічної 
роботи та перспектив розвитку 
Роман Офіцинський, проректор із 
адмiнiстративно-господарської роботи 
Дмитро Сойма, голова профкому 
викладачів та співробітників УжНУ 
Тамара Суран. Особливим гостем 
зас ідання став  м іський голова 
Ужгорода Віктор Погорєлов.

У першу чергу  в .о .  ректора, 
п р о ф е с о р  В і т а л і й  Н і к о л а й ч у к 
прив ітав  присутн іх  і з  початком 
нового навчального року. Основною 
ж частиною зустрічі стала доповідь 
очільника про підсумки роботи ДВНЗ 
«УжНУ» в 2011 — 2012 роках та 
основні напрямки роботи в наступному 
навчальному році. У промові Віталій 
Іванович, зокрема, зазначив, що наша 
альма-матер вирізняється з-поміж 
інших вишів тим, що без неї неможливо 
уявити Закарпаття. Керівник зауважив, 
що в подальшому приділятиметься 
особлива увага фінансуваннюзакладу: 
«Ми працюємо над ідеєю створення 
власного фонду, кошти якого не 
витрачатимуться на поточну діяльність, 
а інвестуватимуться для утримання 
стабільного фонду університету».

Іншою важливою проблемою є 
повернення до власності вишу об’єктів, 
які колись йому належали.

В.І.Ніколайчук  також наголосив: 
«Практично вирішена ситуація з базою 

Óæãîðîäñüêèé íàö³îíàëüíèé 
ðîçïî÷èíàº íîâèé íàâ÷àëüíèé ð³ê

«Плішка». Кам’янецька сільська рада 
скасувала своє попереднє рішення. 
Поступово вирішуються й інші питання 
матеріальної бази».

В і тал ій  Іванович  подякував 
Приймальній комісії УжНУ за хорошу 
роботу під час вступної кампанії. Станом 
на 25 серпня на держзамовлення було 
зараховано 1086 осіб.

Після доповіді з вітальним словом 
виступив міський голова Ужгорода Віктор 
Володимирович Погорєлов. Очільник 
обласного центру зазначив: «Громада 
УжНУ  — важлива складова нашого міста, 
тому незалежно від адміністративних і 
політичних перипетій міська влада завжди 
з вами».

Також виступили професори: декан 
медичного факультету Олександр 
Олександрович Болдіжар, декан 
факультету післядипломної освіти Іван 
Васильович Чопей, завідувач кафедри 
української літератури філологічного 
факультету Валентина Володимирівна 
Барчан, завідувач кафедри господарського 

права юридичного факультету Василь 
Іванович Ярема. Було, зокрема,   
висловлено задоволення, що всі перипетії, 
які досі розгорталися довкола УжНУ, 
відходять на задній план, лунала надія, що 
загалом усе найважче для університету 
залишиться позаду, а сам заклад зможе 
впевнено крокувати в майбутнє й надалі.

Найголовнішим же підсумком зібрання 
стало, мабуть, відчуття того, що УжНУ як 
слід підготувався до нового навчального 
року й сміливо крокує в Першовересень. 
Завтра об 11.00 на площі Театральній на 
першокурсників чекатиме зустріч зі своєю 
новою родиною — саме Ужгородським 
національним університетом. У добру 
путь!

²ðèíà ËÅÂ²ÍÀ, 
Ìèðîñëàâà ØÈÌÎÍ,
ñòóäåíòêè â³ää³ëåííÿ æóðíàë³ñòèêè.
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Одними з перших, хто 
зустрівся зі своїми майбутніми 
викладачами, були абітурієнти 
біологічного факультету. 
Вони ще задовго до початку 
збиралися спершу біля 
аудиторії, потім боязко 
заходили й шукали зручніші 
місця. У тихому приміщені 
лунали поодинокі розмови 
та схвильований сміх 
дівчат, проте більшість усе ж 
зберігала тишу, переживаючи. 
Дехто зі вступників уже встиг 
познайомитися з майбутніми 
однокурсниками, тож усі жваво 
ділилися власним досвідом 
цьогорічної вступної кампанії. 

І ось до аудиторії зайшов в.о. де-
кана Олег Борисович Колесник, усі 
розмови одразу вщухли. Олег Бори-
сович привітав присутніх і розповів, 

чим славиться біологічний підрозділ 
та про особливості подання оригіна-
лів документів. Зарахування абітурі-
єнтів на 2012/2013 навчальний рік від-
бувалося в три хвилі, аби можна було 
побачити реальну картину конкурсу. 
Проблема полягала в тому, що деякі 
вступники, дізнавшись про зарахуван-
ня на кілька факультетів (за держза-
мовленням) і подавши оригінали до-
кументів на один із них, не забира-
ли заяви з інших. Таким чином, юна-
ки й дівчата просто займали місце в 
списку. Це ускладнювало роботу при-
ймальної комісії, а найбільше заважа-
ло тим, хто бажав подати оригінали 
саме на цю спеціальність, але вагав-
ся, чи пройде на державне замовлен-
ня. Саме тому й створили три хвилі 
подання документів — ті, хто не встиг 
зробити цього вчасно, були пересуну-
ті у списку на нижчі місця.

Останній день подання оригіналів 
документів для тих, хто отримав пра-
во навчатися на місцях державного за-
мовлення — 10 серпня. 11 числа вран-
ці зачитали наказ про зарахування. Ті 
ж абітурієнти, які отримуватимуть зна-

ння за контрактною формою навчан-
ня, мали змогу подавати документи 
аж до 25 серпня.

Своїми ж враженнями з нами поді-
лилася вже студентка біофаку Мирос-
лава Шовак: «Для мене дуже радісний 
день! Я вступила на біологічний факуль-
тет на державне замовлення за допомо-
гою цільового направлення. Звичайно, 
подавала документи й на інші підрозді-
ли, але в першу чергу хотіла б навчати-
ся тут, і мені це вдалося!» 

²ðèíà ËÅÂ²ÍÀ,
ñòóäåíòêà â³ää³ëåííÿ æóðíàë³ñòèêè.

Ïåðøà çóñòð³÷ ìàéáóòí³õ ñòóäåíò³â 
ç³ ñâî¿ìè âèêëàäà÷àìè

Завдяки підтримці викладачів і 
студентів УжНУ наше місто матиме 
власний Кавовий маршрут.

В обласному центрі розробляють ще 
один цікавий туристичний маршрут — ка-
вовий. Усі «точки», де варто зупинитися, бу-
дуть зображені на спеціальній карті, яку ма-
люють у провулку «Гірчичне зерно» на стіні 
однієї з крамничок.  На такій карті позначать 
кавові пам’ятники, а також найкращі закла-
ди Ужгорода, які рекомендували кавомани.

«В Ужгороді власниця однієї з кав’ярень 
зробила пам’ятник кавоману, інша влас-
ниця — пам’ятник кавовій чашці, відомий 
 скульптор Михайло Колодко вигоотовив вед-
медика в кавових зернах, що стоїть у «Деці 
у нотаря». Нещодавно відкрита скульптурна 
композиція «Турка». У Мукачеві є лавиця, де 
сидять два кавомани — маленькі скульптур-
ки п’ють каву. Одна з фірм уже випускає ме-
лену каву й у зернах; на цих упаковках на-
писано: «Закарпатська кава». Отже, потріб-

но було узагальнити, що таке закарпатська 
кава. Так виникла ідея про Кавовий марш-
рут», — пояснив zaholovok.com.ua Федір 
Шандор, завідувач кафедри туризму, в. о. 
проректора з науково-педагогічної та вихов-
ної роботи УжНУ.

Задум у Федора Федоровича виник, 
коли він відвідав одну з фаст-фудівських 
кав’ярень «Starbucks». «Я побачив, що там 
є кави різних країн. Крім того, дізнався, що 
існує цілий кавовий пояс. А загалом у світі 
є 48 кавових країн. Крім того, напій варить-
ся по-різному, п’ється по-різному, різний по-
мол… Кава — це цілий дегустаційний на-
прям, — зазначив Ф.Шандор. — Ось я по-
чав збирати її з цих 48 країн і вже маю поло-
вину колекції — найбільшої на Закарпатті».

Федір Федорович тривалий час шукав 
кав’ярню, розмовляв із людьми, які говори-
ли: «Може, може», «дуже класна ідея», але 
так нічого й не виходило. Натомість зголоси-
лися власники ресторану «Палачінта», роз-
ташованого у вищезазначеному провулку. 

З одного боку стіни буде карта — екскур-
соводи тепер матимуть змогу наочно пока-
зати, що таке кавовий маршрут, закарпат-
ська кава. А з іншого боку розташують  ви-
ставкові композиції кави з різних країн світу, 
чашечки-фінджі, тобто все, що пов’язано з 
кавою, навіть кавовий леквар.

Відома ужгородська художниця Ната-
ля Хухра наразі розмальовує стіну. Кав’ярні 
додаватимуться на панно поступово. Ту-
ристичний інформаційний центр, який очо-
лює Олександр Коваль, уже другий рік по-
спіль збирає відгуки про кав’ярні. Залучили 
блогера Олександра Богданова, допомага-
ють студенти й викладачі кафедри туризму. 
Усю інформацію зберемо й вирішимо, хто 
заслуговуватиме на відзнаку», — зазначив 
Федір Шандор.

Карту планують відкрити до осіннього 
сезону. Назви рекомендованих закладів 
вноситимуть етапами. 

Ãàáð³åëëà ÐÓÄÅÍÊÎ, 
ñòóäåíòêà â³ää³ëåííÿ æóðíàë³ñòèêè.

 ÒÓÐÈÇÌ

Â³äòåïåð ìàºìî ³ êàâîâèé ìàðøðóò
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Щороку студенти 
Ужгородського національного 
університету проходять 
практику, аби вдосконалити 
свої знання, які отримали 
впродовж року у виші. Для 
одних — це змога проявити 
себе кваліфікованим 
працівником, для  інших 

— привід більше чомусь 
навчитись.

Вирішила роз-
повісти про першу 
практику студент-
ка української фі-
лології Кароліна 
БОБОНИЧ:

« П р о т я г о м 
двох семестрів ми, 
студенти, отрима-
ли теоретичні зна-
ння, а тепер випа-
ла нагода погли-
бити їх за допомо-
гою практики. На-

шим завданням є збирати український 
фольклор населеними пунктами Закар-

паття. Узагалі культурні надбання на-
шої області є одними з найбагатших у 
світі, тому що населення — багатона-
ціональне. Цікаво записувати прислів’я, 
приказки, скоромовки, народні прикме-
ти, які характеризують не лише жите-
лів певної території, а й край у цілому».

Увагу першокурсниці привабили 
нові пізнання, які містять у собі правди-
вий зміст, наприклад: «Добре ся там ро-
бить, де два орють, а третій сіє», «своя 
сорочка ближча до тіла» тощо.

Дівчина зізнається, що досліджу-
вати село Загаття Ужгородського ра-
йону було непросто, бо чимало лю-
дей повмирало: «Доводилось спілкува-
тись із їхніми родичами або ж з іншими 
мешканцями, котрі знають про фоль-
клор відповідно менше. Проте я дізна-
лась і досі невідоме, як ось: «Якщо на 
Різдво багато зірок на небі, то кури не-
стимуть яйця», «якщо річка уночі шу-
мить, буде гарна погода». Також вва-
жаю, що практика — це ще одна наго-
да для ознайомлення з культурою на-
ших пращурів».

Àíäð³àíà ÊÎÔÅËÜ,
ñòóäåíòêà â³ää³ëåííÿ æóðíàë³ñòèêè.

Ùå îäèí ïðèâ³ä 
äëÿ îñÿãíåííÿ íîâîãî

Незважаючи на те, що влітку 
в усіх студентів заслужені 
канікули, доводиться трохи й 
попрактикуватися. Хоча якщо 
обрана спеціальність до душі, 
то практика не лише не стане 
тягарем і чорною плямою на 
світлому відпочинку, а навпаки 
— додасть енергії і впевненості 
у власних силах. Саме так і 
сталося з хлопцями, із якими 
вдалося поспілкувалися з 
приводу літньої практики.

Для Олек-
с а н д р а  з 
і н ж е н е р н о -
технічного фа-
культету ця прак-
тика — перша, а 
тому — особлива. 
Хлопець зали-
шився задоволе-
ним: «Ми займа-
лися в майстер-
нях нашого фа-
культету в УжНУ,  
які надзвичайно 
добре обладна-
ні! Практика була 
справжнім занят-
тям: працювали 

на станках різного призначення: теоре-
тичні навички робіт із ними опанували на 
першому курсі, тож тепер мали змогу все 

спробувати «в 
ділі». Важли-
вим було й те, 
що наставни-
ки є хороши-
ми викладача-
ми практичної 
частини, тому 
робота прохо-
дила легко й ці-
каво».

А ось сту-
дент туристич-
ного відділен-
ня Юрій уже 
вдруге практи-
кувався зі сво-
єї спеціальності влітку. Але, зважаючи 
на відмінність цьогорічної практики від 
минулої, усе поставало неначе впер-
ше. «Ми мали 3 екскурсії в Ужгороді. І 
хоч більшість із нас уже, скажімо, від-
відувала Ужгородський замок (перша 
екскурсія), музей народної архітекту-
ри та побуту (друга екскурсія), подиви-
тись на ці об’єкти з професійної точки 
зору та дізнатися нові факти було над-
звичайно цікаво, — поділився вражен-
нями юнак. — У ролі гідів виступили ви-
пускники кафедри туризму, тож ми мали 
живий приклад роботи над собою і його 
результат. Особливо цікавою виявила-
ся екскурсія до художнього музею іме-
ні Бокшая. Особисто мені найбільше 
сподобалися картини Айвазовського».

Ë³òî áåç çíàíü — íå ë³òî!

Здебільшого студенти 
очікують завершення сесії, 
аби потім гайнути десь на 
відпочинок. Проте на юнаків 
та дівчат очікує ще одна 
важлива складова навчального 
процесу — практика. І чимало 
з них лишаються захопленими 
після її завершення. Саме 
з такими дівчатами (які, до 
речі, навчаються на різних 
спеціальностях) ми й 
поспілкувалися сьогодні.

Студентці Ка-
терині, яка навча-
ється на матема-
тичному факульте-
ті УжНУ, практика 
сподобалася: «На-
певно, немає нічо-
го цікавішого, ніж 
перевіряти теорію 
на практиці — так 
ти сам робиш ніби 
маленький внесок 
у науку, — розпові-
дає дівчина. — Цьо-

го року ми працювали з новою для нас 
комп’ютерною програмою «Delphi», ви-
рішували різні задачі. Добре, що практи-
ку проходили всією групою — по-перше, 
так веселіше та легше, а по-друге, мали 
можливість зустрітися разом улітку, бо вже 
дуже скучили один за одним».

Оксана, яка на-
вчається на відді-
ленні журналістики 
нашого університе-
ту, минулого року 
вже ознайомилася 
зі справжньою ро-
ботою медійника: 
«І минулого, і цього 
літа ми проходимо 
газетно-журнальну 
практику у видан-
нях нашої облас-
ті. Проте якщо того 

року повинні були опублікувати лише ін-
формаційні матеріали, то тепер працюємо 
і з інформаційними, і з аналітичними жан-
рами, а це значно важче й відповідальні-
ше. До того ж кількість необхідних матері-
алів збільшилася. Проте це — безцінний 
досвід, справжня журналістська робота, 
і по закінченні вишу ми станемо досить 
вправними працівниками ЗМІ».

Практика — це неначе перша робо-
та, перше зіткнення теоретичних знань із 
реальним життям. І навіть якщо трапля-
ються маленькі негаразди, це — на кра-
ще, адже будь-які труднощі загартовують.

²ðèíà ËÅÂ²ÍÀ,
ñòóäåíòêà â³ää³ëåííÿ æóðíàë³ñòèêè.

Ùîðîêó — 
ö³êàâ³øå!

Читайте «Погляд»  на сайтах 
УжНУ — 
univ.uzhgorod.ua 
та відділення 
журналістики — 
mediazakarp.at.ua

Літо — особлива пора в сту-
дентів, адже з’являється хороша 
можливість добре попрактикува-
тися й відпочити. Враження моло-
ді УжНУ з цього приводу збирали 
наші кореспонденти. 

Виходить, справді правдивим є 
 вислів, що просидіти все літо байдику-
ючи — не найкращий варіант. Недарма 
ж писав Григорій Сковорода: «Сродна 
праця — це найсолодша в світі річ».

²ðèíà ËÅÂ²ÍÀ,
ñòóäåíòêà â³ää³ëåííÿ æóðíàë³ñòèêè.
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Для когось літо — пора 
відпочинку, а для інших —  
удосконалення своїх навичок. 
Так, більшість студентів 
УжНУ найтеплішої пори року 
проходять практику, на якій 
мають можливість навчитися 
чогось нового, поповнити 
свої знання, поспілкуватися 
з колегами зі своєї сфери 
діяльності та займатися загалом 
тією справою, котра найбільше 
до вподоби.

С т у д е н т к а 
факультету сус-
пільних наук Євге-
нія ЧЕРНЕЦЬКА 
розповідає: «Сту-
денти кафедри 
політології  про-
ходили практику 
в різних міських і 
районних органі-
заціях політичних 
партій. Особис-
то я була в Ужго-
родській район-
ній організації од-
нієї з політичних 
сил. Дуже сподобалося, усе цікавило. 
Мене  ознайомили зі статутом і взагалі 
з інформацією та історією партії. Також 
повідомили програму,  яка містить у собі 
загальну базу даних по партії (виборці, 
округи, дільниці тощо). У цілому здобу-
ла новий чудовий досвід, котрий приго-
диться в майбутньому».

  Студентка факультету міжнарод-
них відносин Ре-
ната ЖИДИК прак-
тикою теж задо-
волена й наступ-
ного року планує 
йти на те ж міс-
це: «Цього року 
ми мали перекла-
дацьку практику. 
Хто хотів, міг її про-
ходити в універси-
теті, інші — самі 
шукали місце про-
ходження. Я отри-
мала направлення 

до однієї з фірм, розташованих у Вино-
градові, де й проживаю. Під час стажу-
вання мені надавали документи для пе-
рекладу з української на англійську мови 
та навпаки. Загалом неабияк сподоба-
лося, оскільки колектив привітний і до-
бре прийняв мене».

У цілому практика показала, що сту-
денти ставляться до неї не тільки як до 
особливого виду навчання, а й як до ще 
однієї можливості весело та з користю 
провести час. Особливо, якщо ця пра-
ця до душі. 

Ìèðîñëàâà ØÈÌÎÍ, 
ñòóäåíòêà â³ää³ëåííÿ æóðíàë³ñòèêè.

Ïðàêòèêà... ÿê 
â³äïî÷èíîê

Ось так постійно нам говорять 
наші викладачі. Ми думаємо, 
що достатньо вивчити лекцію 

— і вже є асами у своїй справі. 
Потім приходимо на практику й 
розуміємо, що все абсолютно 
не так. Отож, як постійно 
нам говорять викладачі, не 
практикуючись, нічого не 
вивчимо. Тим більше, що для 
багатьох студентів це ще й 
спосіб розважитися. 

До прикладу, цьогоріч на геогра-
фічному факультеті, а саме на кафе-
дрі  лісівництва, практика складалася 
з чотирьох дисциплін. Студентка цього 

підрозділу Іри-
на ДАНО розпо-
відає: «Квітни-
карство прохо-
дило в Ужгоро-
ді та Мукачеві. 
У нас відбулися 
екскурсії, зокре-
ма до ботаніч-
ного саду УжНУ 
та до екоцентру 
в місті над Лато-
рицею. Цікавою 
була також інша 
практика, коли 
ми їздили в село 

Колочава, що на Міжгірщині. Там, на бі-
обазі Ужгородського національного уні-
верситету, протягом двох тижнів закла-

дали пробні площі, побували на Синеви-
рі; проводилися екскурсії. А завершаль-
ний етап пройшов на «БАМі», де зроби-
ли звіт щодо 
о з е л е н е н -
ня території 
УжНУ та  вне-
сли свої про-
позиції. Зага-
лом практика 
сподобалася, 
адже кожного 
року дізнаєш-
ся  щось нове 
та цікаве.

Студент-
к а  х ім і чно -
го факульте-
ту Вікторія 
ОРОС під час 
практики від-
відала державну лабораторію ветери-
нарної  медицини та стаціонарний пост 
контролю чистого повітря: «Нам доклад-
но розповідали про установи та їхні за-
вдання. Ми побачили, які проблеми іс-
нують у роботі цих закладів. Практика 
мені сподобалася, оскільки те, що нам 
викладачі розповідали на парах, тепер 
мали можливість побачити наочно. До 
того ж працівники привітно розповіда-
ли та все показували. Відтак отримана 
інформація стане в нагоді».

Ìèðîñëàâà ØÈÌÎÍ, 
ñòóäåíòêà â³ää³ëåííÿ æóðíàë³ñòèêè.

Îäí³ºþ òåîð³ºþ íå îá³éòèñÿ

Під час цьогорічних літніх 
канікул троє студентів 
факультету фізичного 
виховання і спорту 
Ужгородського національного 
університету  мали нагоду 
відпочити на базі відпочинку  
«Наташка». 

База знаходиться в селі Гукливе  за 8 
км від районного центру, селища місько-
го типу Воловець. За 2 тижні відпочинку 
студенти-фізкультурники відвідали озе-

ро Синевир, центр реабілітації бурих 
ведмедів, що в селі Синевир, водоспад 
Шипіт та підкорили найвищі дві верши-
ни полонини Боржава, гори В.Верх (1598 
м) та г Стій (1681 м). А також у Воловці 
вдалося спостерігати за перебігом шос-
того  фестивалю коломийок, на якому 
були представлені  виконавці народних 
пісень із семи районів Закарпаття.

Отже, студенти змістовно відпочи-
вають улітку, що, сподіваємося, додасть 
сил та енергії для навчального процесу 
в осінньо-зимовий період.

Ï³ä ÷àñ êàí³êóë...
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 ÏÅÃÀÑÎÂÅ ÏÅÐÎ  ÁÀÉÊÀ

 ÙÈÐÈÌ ÐßÄÊÎÌ

 ÂÈÑÒÀÂÊÈ

Ìîâà, íàóêà ³ ðîçâàãà
Хотіли три подруги
Людям служити —
В труді допомагати,
В дозвіллі веселити.

Ось мова про своє бажання 
заявила:

Щоб рідного не цурались, 
вільно говорили.

А наука має клопіт (в тому ж її 
сила!) —

Прагне, щоб знанням досхочу 
усіх напоїла.

Та розвага із цих прагнень вочевидь 
глузує —

Що й казати, веселощі вся молодь 
шанує.

Кожній дівчині-красуні  і хлопу

Жити хочеться в достатку, але 
без турботи.

Людям не трібна старанна  наука,
А від чужих  слів нездалих  в'януть 

лиш вуха.
У світі панують, бачте,  розвага і 

бруд,
Цінностей же предковічних зовсім 

не бережуть.

Люди добрі, я благаю: нумо, 
схаменіться,

Мову рідну ви плекайте, знаннями 
кріпіться.

І лише тоді в достатку  плодами 
рясними

Увінчаються усі ваші омріяні днини.
Òåòÿíà ÑÎÉÌÀ, 
ñòóäåíòêà â³ää³ëåííÿ æóðíàë³ñòèêè      
çàî÷íî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ          

Про тебе навіть мріяти не сміла, 
Бо ніби фуга смерті у вухах
Тремтіла кожен раз, коли хотіла
Промовити ім`я твоє у снах.
Самотнє серце болю захотіло,
І я повірила, що ти лиш — рай.
Яручу тугу я не розгледіла,
Що в долі-погляді тихенько мліла,
В очах твоїх я горе покохала,
А в серці твоїм — щастя край.
Життя отрути я не помічала, 
Гармонію душі твою вбирала,
А лиха чорні ниті веретом
Зловісну тишу пустоти
Над нами ніжно розпинали
І вбивчий зашморг затягали.
Тим часом ти мої повіки
Душі зорями прикрашав, 
І я затямила навіки:
Кохання — чистий ідеал.
І казка ніби закінчилась,
Та я збагнула лиш тепер,
Що ти — це сум.
Люблю тебе.
Тебе кохаю.
А жаль. З тобою нам не буть.

²âàííà ÃÀÌÎÐ, 
ñòóäåíòêà â³ää³ëåííÿ æóðíàë³ñòèêè. 

  Âåäì³äü òà áäæîëà
В одному лісі, як годиться.
Жили всі звірі дружно так,
І тут почав ведмідь хвалиться, 
Що захищати всіх мастак.
В той час чомусь так повелося:
Цар звірів — лев — розбушувався, 
І всім ховатись довелось,
Адже проходу не давав.
Прийшли всі звірі до ведмедя
Просити захисту свого.
Та як почув він, що їм треба,
Сховавсь, і не знайшли його.
Не знали звірі, що робити,
Всі сподівання — нанівець.
Хотіли вже і лева бити,
Та от знайшовся молодець.
Мала бджола, що пролітала,
Почула все, що там було.
Подумала, поміркувала, 
І в лісі все аж загуло.
Погодилась бджола на поміч, 
Всі  звірі раді, що й казать.
А лев шукає нову здобич,
Щоб вже до смерті налякать.
І враз бджола тут, захисниця, 

Почала леву докучать.
Він розлютився, розізлився.
Та почала його кусать.
Вкусила в вухо, лапу, хвіст,
Лев скавучить, мов цуценя.
Набряк у нього дуже ніс,  
Пішов додому навмання.
І після сорому такого 
Вже більше він не пустував,
Вже більше не лякав нікого,
І в лісі всіх він шанував.
Мораль цієї байки в тому,
Що не важливо, хто ти є:
Сміливість притаманна і малому,
А боягуз, бува, й великим є.
Так сорому ведмідь набрався, 
Здобувши славу слабака.
А бджілці кожен намагався
Вручить звання захисника.

Õðèñòèíà ÔÅÄÅËÅØ, 
ñòóäåíòêà â³ää³ëåííÿ æóðíàë³ñòèêè.  

У бібліотеці Ужгородського 
національного університету 
організовано виставку, 
присвячену книзі «Homo 
Legens» («Людина, яка 
читає»).  Завідувач 
бібліографічного відділу 
Лариса Олександрівна Мельник 
наголошує, що в сучасному 
світі необхідно більше уваги 
звертати на історію видань, 
книгодрукування загалом. 

Чимало праць, представлених тут, 
пов’язані з ім’ям Гутенберга, котрий ви-
найшов друкарський верстат. Також роз-
глядаються суперечливі питання щодо 

того, хто ж започаткував книгодрукуван-
ня в Україні.

 «Студентам цікаво буде знати, що 
у нас є розділ, присвячений висловлю-
ванням про книгу. Там містяться життєві 
історії, які не залишать байдужим ніко-
го», — зауважує Лариса Олександрівна.  

Отож, охочі дізнатись більше про 
джерело людських знань — книгу, а та-
кож її виникнення, історію та розвиток, 
можуть відвідати виставку. А студенти 
УжНУ мають змогу користуватись цінни-
ми підручниками. Для цього  необхідно 
мати із собою читацький квиток.

Àíäð³àíà ÊÎÔÅËÜ,
ñòóäåíòêà â³ää³ëåííÿ æóðíàë³ñòèêè.

Êíèãè — øëÿõ äî çíàíü!



НДІ політичної 
регіоналістики 
презентує п’яту 
книжку видавничої 
серії «Studia 
Regionalistica». 
Автором 
монографії 
«Товариство 
«Просвіта» в 
громадсько-
політичному та 
культурному житті 
Закарпаття (1920 — 
1939)» є кандидат 
історичних наук 
Іван СРЯПКО.

Сучасний об’єктивний погляд учено-
го, який використав значний масив архів-
них джерел чи не вперше в історіографії 
розкриває цілий комплекс життєдіяль-
ності однієї з наймасовіших культурно-
національних громадських організацій в 
історії Закарпаття.

Як доводить автор понад 300-сто-
рінкового видання, Товариство «Про-
світа» активно впливало на культурний 
розвиток Закарпаття. Більше того, фак-
тично лише воно сприяло піднесенню та 
поширенню вітчизняної культури. Завдя-
ки цій діяльності було засновано перший 
український театр, створено громадську 
бібліотеку, поширювалися українська лі-
тература, національний хор. Доклада-

ючи активних зусиль, То-
вариство охопило широ-
ке коло питань,  займаю-
чись не лише культурно-
просвітницькою працею, 
але й намагаючись впли-
вати на економічну сферу, 
сподіваючись покращити 
матеріальні умови життя 
населення.

Актуальність моногра-
фічного проекту зумовле-
на відсутністю узагаль-
неної праці з досліджу-
ваної проблеми, оскіль-
ки вітчизняні та зарубіж-
ні дослідники поділилися 
на два табори, оцінюючи 

роль та значення діяльності Товариства. 
Одні позитивно оцінювали його працю, 
а інші ставилися до нього вкрай нега-
тивно. Отже, ця тематика ще не стала 
предметом  спеціального, самостійного, 
 комплексного наукового дослідження.

Вищесказане підтверджує новизну 
наукового дослідження І.Стряпка, яке 
полягає у спробі комплексного висвіт-
лення діяльності товариства «Просві-
та» і його ролі в громадсько-політичному 
та культурному житті Закарпаття 1920 
— 1939 pоків. На основі аналізу значної 
кількості архівних документів, опубліко-
ваних джерел, вітчизняної та зарубіжної 
наукової літератур, а також на значному 
конкретно-історичному матеріалі в ро-
боті вперше простежено еволюцію ді-
яльності культурно-просвітніх товариств 
на Закарпатті, які передували «Просві-
ті». Подано оцінку взаємостосунків між 
товариством «Просвіта» і чехословаць-
ким урядом. Автор визначив і проана-
лізував основні періоди, вплив зовніш-

ньо- та внутрішньополітичних чинни-
ків на співпрацю та її основні напрямки.

Дослідник вдало простежив досвід 
діяльності культурно-просвітніх това-
риств Закарпаття часів Австро-Угорської 
імперії, а також заснування товариства 
«Просвіта». Проаналізовано програм-
ні документи та загальні тенденції його 
розвитку.

Цікавою є частина, у якій автор 
висвітлює взаємовідносини Товари-
ства з чехословацьким урядом, а та-
кож вплив на формування проукраїн-
ських політичних партій та роль у поши-
ренні української мови в Підкарпатській 
Русі. І.Стряпко доводить, що мовне пи-
тання було найгострішим та заполіти-
зованим. Втручання урядових чинників 
у мовне питання, на думку дослідника, 
лише сприяло мовному протистоянню, 
яке остаточно вдалося вирішити лише 
25 листопада 1938 pоку, коли Августин 
Волошин — прем’єр-міністр автономної 
Підкарпатської Русі — підписав розпо-
рядження № 28, яким українська мова 
проголошувалася офіційною.

Досліджуючи вплив товариства 
«Просвіта» на становлення української 
культури Закарпаття, автор стверджує, 
що просвітяни, вивчаючи народні піс-
ні, звернули увагу на їх спільність із піс-
нями Галичини та Наддніпрянщини і на 
цій основі зробили висновок про прина-
лежність місцевого населення до укра-
їнського народу.

Читач знайде чимало цікавої інфор-
мації про взаємовідносини «Просвіти» із 
владою, політичними партіями, громад-
ськими організаціями, про активність у 
масових заходах, видавничу, літератур-
ну, музейну, бібліотечну, театральну та 
музичну діяльності.
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Що означає книжка для 
людини? Саме з друкованих 
праць ми черпаємо свої 
знання й не тільки. Видання 
додають нам чимало цікавого, 
наповнюють емоціями, вчать 
переживати й любити.

Та з кожним роком технології деда-
лі більше витісняють книжки. Люди по-
чинають забувати, що означає купува-
ти й дарувати друковані витвори. При-
кро, що збільшується кількість тих, хто 
бере до рук твори тільки в разі відпуст-
ки або вихідних. Домашні бібліотеки пе-
рестають збільшуватися, а ось кількість 
комп’ютерів та мобільних телефонів не-
впинно зростає. Прогрес у технічних за-
собах — це, звичайно ж, дуже добре, 
але чи зможе він спонукати людину до 
саморозвитку? А можливо, читати зараз 
просто не модно? Приклади із життя пе-
реконують у протилежному.

Наталія ШВЕД, випускниця геогра-
фічного факультету, розповіла: «Книга 
завжди була для мене чимось більшим, 

Ñòîð³íêè æèòòÿ
 ×ÒÈÂÎ

ніж просто засобом для здобуття знань. 
Люблю читати як наукову літературу, так 
і художню. Ніколи не розуміла тих людей, 
котрі говорять, що не  люблять читати. Від-
разу виникає питання: «Як так можна?» Це 
ж настільки приємно та захопливо, коли, 
читаючи певну книжку, ти починаєш пере-
живати історію головного героя, відчувати 
його емоції. І засмучуватися, як дочитуєш 
останню сторінку».

Олександра ЦАП, випускниця фа-
культету міжнародних відносин, говорить: 
«Найбільше люблю книжкові магазини: 
коли заходиш усередину, «в ніс б’є» за-
пах нових сторінок, і вже через це хочеть-
ся в ньому залишатися вічно. А ще отри-
мую величезне задоволення, коли ходжу 
між полицями й вибираю, яку ж книжку 
придбати тепер, аби вона виявилася на-
стільки ж цікавою, як і попередня».

Ми чітко спостерігаємо, що книж-
ки є все ж важливими й тепер. Радує 
те, що молодь не байдужа до читан-
ня. Звичайно, технічне оснащення по-
кращується з кожним роком, але ніколи 
не зникнуть люди, які нададуть пере-
вагу саме цупким сторінкам улюблено-
го видання, а не монітору комп’ютера.

Ëþäìèëà ËÅÃÅÇÀ,
ñòóäåíòêà â³ää³ëåííÿ æóðíàë³ñòèêè.

 ÍÎÂ² ÂÈÄÀÍÍß

Ñó÷àñíèé ïîãëÿä íà ³ñòîð³þ «Ïðîñâ³òè»
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 ÏÎÄÎÐÎÆÍ² ÂÐÀÆÅÍÍß

 ÓÆÃÎÐÎÄÑÜÊÀ ÐÅÃÀÒÀ

Щороку Україну відвідує 
значна кількість туристів. Одні 
мріють побачити Карпати 
й поїздити мальовничими 
селами Західної України, інші — 
відвідати архітектурні пам’ятки 
та поніжитись під сонцем 
у Криму. Вивчати культуру, 
збагнути традиції нашого 
народу вирішила й Мір’ям 
Віллерт, дівчина із Люнебурга 
(Німеччина). Уже 8 тижнів вона 
мандрує західноукраїнськими 
землями.

— Які твої перші враження від 
України? 
— Мене переповнюють емоції. Я 

обожнюю природу, тож мою увагу при-
вернули незвичні пейзажі Закарпаття. 
Тут надзвичайно гарні гори, красиві річ-
ки та озера.   Після поїздки на Говерлу 
я полюбила українські вулиці, — смієть-
ся Мір’ям. — І люди хороші. Вони друж-
ні, добрі, відкриті й будь-які проблеми 
впевнено долають. Мені запам’ятався 
випадок, коли  я їздила в Мукачево. По-
вертаючись назад, до мене підсів чоло-
вік і почав розмову. Це було так кумедно. 
Я відповідаю: «Sorry, i don’t understand 
you», а він продовжує говорити щось 
своє. Та згодом за допомогою жестів ми 
порозумілися.

— Не лякає мовний бар’єр?
— Насправді для таких випадків у 

мене є посібник. Також перед поїздкою 
друзі з Німеччини допомогли вивчити 

кілька слів: «Дякую», «серце», «добре» 
та інші. Я переконалася: навіть не знаю-
чи мову, можна непогано порозумітись із 
людьми. Від місцевих мешканців дізна-

лася чимало цікавого про Ужгород, За-
карпаття і Україну в цілому. 

— Чи з’явилися українські друзі?
— Так, звичайно. Щодня я знайом-

люся з різними людьми. Олександр Ми-
колайович Бокотей, завідувач Зоологіч-
ного музею УжНУ, представив мене про-
фесорам, викладачам Ужгородського 
національного університету. Вони вия-
вились дуже привітними. Побувала на 
біологічному факультеті. Зі студентами-
практикантами відвідала село Колоча-
ву, разом їздили в Рахів. «I really like it», 

— стверджує дівчина.  Я б залюбки здо-
бувала освіту у вас, якби у майбутньо-
му випала така нагода. 

— Бачу, тобі сподобався УжНУ. А 
що можеш сказати про навчан-
ня в Люнебургзькому універси-
теті?

— Із 16 областей існують 2 регіо-
ни, де освіта є небезкоштовною, зокре-
ма йдеться про наш навчальний заклад. 
Тут можна отримати освіту за такими на-
прямками, як «культурознавство», «еко-
номічне право», «управління та марке-
тинг»… Молодь вивчає політику, фізику, 
хімію, комунікацію. Особисто мені близь-
ка тема навколишнього середовища, пи-
тання екології, релігії. Хотілося б, аби 
українські та німецькі студенти обміню-
вались знаннями та мали змогу відвід-
увати різні країни. Виношую ідею втіли-
ти цей задум у життя.

 Ðîçìîâëÿëà Àíäð³àíà ÊÎÔÅËÜ,
ñòóäåíòêà â³ää³ëåííÿ æóðíàë³ñòèêè.

²ç Í³ìå÷÷èíè — íà Çàêàðïàòòÿ!

19 серпня місцева молодь уже 
вкотре довела, що вміє активно 
відпочивати, адже третій рік 
поспіль у місті проводиться 
«Ужгородська регата», одним 
із організаторів якої є кафедра 
туризму УжНУ. 

Адмірал Федір Шандор та контр-
адмірал Сергій Денисенко перед стар-
том провели шикування Закарпатсько-
го флоту. Кожне  судно отримало бор-
товий номер і стартувало по черзі з ін-
тервалом у 20 секунд. Зазвичай у дійстві 
беруть участь як досвідчені плавці, так і 
початківці. Серед останніх слід відзначи-
ти команду Ужгородського національно-
го університету, яка продемонструвала 
оригінальний і цікавий підхід у підготов-
ці засобу пересування річкою. 

«Цьогоріч упродовж кількох ночей 
ми робили підводне судно. Що ж може 
бути креативніше за таку саморобну 
конструкцію, при тому, що рівень води 
в Ужі по коліна», — весело зауважила 
капітан  групи Андріана Завадяк. Також 
вона зазначила, що в команді було троє 
осіб, котрі намагались пришвидшити рух 

плавального засобу на воді. Для побудо-
ви свого «корабля» використовувались 
підручні засоби: старі шафи, двері, не-
потрібні труби тощо. 

Загалом враження від регати у пред-
ставників нашого вишу залишилися по-
зитивними, адже, за словами моло-
ді, це ще одна нагода активно провес-
ти час. Оскільки наші учасники вперше 
змагалися, не обійшлось і без помилок. 

Нині ж Андріана та її помічники обіця-
ють, що в майбутньому візьмуть до ува-
ги всі плюси та мінуси регати й досяг-
нуть ще кращих результатів. Отож сту-
дентська профспілка УжНУ планує й на-
далі брати участь у подібних змаганнях. 
А ми бажаємо аматорам  успіхів та но-
вих звершень!

Àíäð³àíà ÊÎÔÅËÜ, 
ñòóäåíòêà â³ää³ëåííÿ æóðíàë³ñòèêè.

ÓæÍÓ çàïî÷àòêóâàâ 
ñâîþ «ôëîòèë³þ»
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 ÏÎÄÎÐÎÆ²

Півроку тому, коли дізналися 
про поїздку до Чехії, нашій 
радості не було меж. І ось 18 
серпня ми, студенти відділення 
журналістики УжНУ (Мирка — 
Мирослава Шимон, Іра — Ірина 
Левіна, Рома — Роман Сов’як, 
Галя — Галина Михайлова і 
Юля — Юлія Дуб) вирушили 
на навчання рейсом «Рахів 

— Прага». Оскільки компанія 
склалася хороша, то навіть 
під час тривалої поїздки не 
сумували. 

Перша наша зупинка — столиця Чесь-
кої Республіки, древнє місто Прага. Зали-
шивши валізи в камері схову, цілий день 
ми насолоджувалися старовинними бу-

ßê ÷òèðæ³ ä³âêè à éåäåí õëàïåö â ×åõ³¿
ïîáóâàëè

дівлями, затишними кав’ярнями та роз-
кішними фонтанами. Пройшовшись Кар-
ловим мостом, піднялися до найбільшої 
резиденції— Празького Града. З оглядо-
вого майданчика побачили всю Прагу як 
на долоні.

Увечері нарешті дісталися останньо-
го пункту призначення — міста Гавлічкув 
Брод, де  проходила Літня школа журна-
лістики, на яку, власне, ми й приїхали. На-
званий населений пункт знаходиться за 2 
години подорожі від Праги й має населен-
ня 25 тисяч. Різнокольорові будинки, ви-
кладені бруківкою вулички, чисті великі 
парки зразу ж припали нам до душі. 

Наступного дня нас поділили на гру-
пи. Юля і Галя працювали в команді «PR», 
а Мирка, Іра та Рома — у «телевізній ску-

пені». Там 
познайо -
милися зі 
своїми ко-
легами на 
цей тиж -
д е н ь  — 
молодими 
людьми ві-
ком від 16 
до 24 років 
із Чехії та 
Словаччи-
ни. Осно-
вне наше завдання полягало в представ-
ленні в кінці тижня готового продукту: для 
групи «TV» це був телесюжет, а для «пар-
ників» — реклама й прес-реліз зустрічі з 
одним з іноземних гостей. 

Першою й найбільшою проблемою 
стало недостатнє знання мови.  Ми на-
магалися зрозуміти нових знайомих 
українсько-російсько-чесько-англійською, 
проте через кілька днів призвичаїлися й 
без проблем спілкувалися. Утім адапта-
ція проходила таки важко ще й за браком 
вільного часу. З 8-ої ранку до 9-ої вечо-
ра поринали в навчання, перериваючись 
тільки на обід та вечерю. Проте якщо в се-
реду ще думали якнайшвидше «звалити», 
то в неділю вже мріяли про те, як би зали-
шитися тут хоч на один день. 

Не забули ми про День Незалеж-
ності Батьківщини і в Чехії. Зважаючи на 
скрутну ситуацію, яка склалася в країні 
щодо мовних питань, ми вирішили орга-
нізувати акцію. Головна мета ― підтри-
мати українську мову. Зміст заходу по-
лягав у тому, що студенти Літньої школи 
журналістики зібралися, тримаючи пла-
кати із написами: «Українська мова осо-

блива» та «Українцю, розмовляй укра-
їнською!» і разом вигукнули: «Вітаємо 
із Днем Незалежності» та «Любіть укра-
їнську мову». Чехи й словаки з ентузі-
азмом відгукнулися на нашу  пропози-
цію і радо підтримали нас.

Опісля перформансу ми, розмальо-
вані в блакитно-жовті кольори, гуляли 
містечком, співали гімн та українські пісні. 

В останні два дні представили свої 
роботи всій Літній школі журналістики. 
На прощання зробили чимало світлин із 
новими друзями та домовилися зустрі-
тися наступного року. Зібравши речі, у 
неділю вже вирушили до Праги. Прове-
ли там ще один незабутній день і ввече-
рі поїхали на Батьківщину, сповнені но-
вих вражень і знань.

P.S. Ми дуже сумуємо за Гавліч-
кувим Бродом. Хороші вражен-
ня залишаться з нами назавжди, 
а тихе містечко стало ще од-
ним рідним місцем. Насхледано!

Ìèðîñëàâà ØÈÌÎÍ, 
²ðèíà ËÅÂ²ÍÀ,
 ñòóäåíòêè â³ää³ëåííÿ æóðíàë³ñòèêè.

àáî ßê ñòóäåíòè-æóðíàë³ñòè  
ÓæÍÓ ïðàêòèêóâàëèñÿ 
çà êîðäîíîì
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 ÍÀÁÎË²Ë² ÏÈÒÀÍÍß

Проходить іспит на зразок тес-
тів із запитаннями, на які потрібно 
відповідати «так» або «ні». Один зі 
студентів підкидає монетку й запи-
сує результати. Викладач думає: 
«Ну, цей, напевно, першим завер-
шить». Екзамен закінчився, інші 
студенти вже написали й пішли, а 
цей усе сидить і монетку підкидає. 

 Викладачу набридло чекати, 
тому підійшов і запитує: 

 — Ну, що, відповів на запи-
тання? 

 — Так. 
 — А що тоді робиш? 
 — Перевіряю… 

***
— Професоре, дозвольте від-

повідати без підготовки. 
 — Але ж ви, шановний, більше 

двадцяти хвилин готуєтеся! 
 — Так, але я однаково нічого 

не згадав. 
***
Розмовляють два студенти 

після складання іспиту:
 — Сань, ти щось написав?
 — Ні, пустий листок здав.
 — Але ж ти й дурень! Тепер 

подумають, що ми один в одного 
списували. 

ПЕРШОКУРСНИК
Л я к л и в и й . 

 Добре відгукуєть-
ся на ласку, а та-
кож випічку у вес-
тибюлі. Воліє три-
матися в групах по 
15 — 20 осіб.

Простежуєть-
ся трепетне став-
лення до студент-
ського квитка. За-
ліковку відкриває 
щодня після чи-
щення зубів, при 
цьому в очах вини-
кає нестримна ра-
дість. На заняття приходить за 20 — 25 
хвилин до відкриття університету, однак 
плутає перший і другий тижні, тому все 
одно запізнюється.

Сон дещо нервовий, неглибокий. 
Часто падає з ліжка.

Мова розбірлива та зрозуміла. При 
згадці таких слів, як «СЕСІЯ», «ФІЗ-
КУЛЬТУРА» відчуває тваринний страх 
і поводить себе, наче африканський 
страус.

Середовище існування: усі види 
 бібліотек та студентських їдалень.

Мета існування: будь-якими шля-
хами й засобами одержати всі книги зі 
списку рекомендованої літератури.
ДРУГОКУРСНИК

Нахабний, голодний і горлатий. Ре-
агує тільки на їстівне. На контакт іде 
із суто корисливих спонукань. У групи 
об’єднується рідко, якщо об’єднується, 
то робить це хаотично. Студентський 
квиток застосовує як засіб індивідуаль-
ного захисту від кондукторів, вахтерів, 
двірників та нав’язливих міліціонерів. 
Чітко уявляє, чим відрізняється пер-
ший тиждень від другого, і запізнюєть-
ся. Вибір лекцій відбувається у випад-
ковий спосіб: на око.

Сон міцний, дитячий, із кольорови-
ми снами на весь екран із роздільною 
здатністю 800х600 у режимі «True color».

Мова: за бажання можна розібра-
ти, але бажання повинне бути досить 
великим.

Ще досі боїться сесії, але регуляр-
но лякає нею першокурсників, із цікавіс-
тю спостерігаючи, як вони уподібнюють-
ся африканському страусу.

Середовище існування: видобу-
ток курсових та лабораторних у стар-
ших курсів.
ТРЕТЬОКУРСНИК

Задумливий — неминучий наслідок 
постійної гри в «Doom». На провокації з 
їжею піддається рідко, підозрілий. У ви-
падку небезпеки починає сіпатися, вка-

Òåõí³÷í³ ïàðàìåòðè ñòóäåíò³â

людини. Запитання «Що таке лекція?» 
ставить у глухий кут.

Сон: за 3 місяці до отримання ди-
плома виходить зі сплячки, після здачі 
якого впадає в летаргічний сон.

Мова: до кінця п’ятого курсу доско-
нало володіє 3 — 4 мовами програму-
вання, унаслідок чого геть забуває укра-
їнську. Боїться не встигнути отримати бі-
лий квиток до закінчення університету.

Середовище існування: усюди, час-
то та регулярно.

Основна мета — розібратися в ха-
лявному дипломі.

Джерело: http://humorland.org/history/

Ïîäàëà Þë³ÿ ÃÎÐÁÀ×,
ñòóäåíòêà â³ää³ëåííÿ æóðíàë³ñòèêè.

зівний палець правої руки весь час у по-
шуках кнопки миші.

Студентський квиток часто губить, 
потім знаходить і «обмиває». У вихідні та 
свята деякі студентські квитки  губляться 
по декілька разів.

В університет ходить регулярно… 
за стипендією.

Сон міцний. Спить рідко. Ночами 
колупається в комп’ютері, біля якого й  
засинає.

Мова швидка, незв’язна, майже не-
розбірлива, рясніє лексикою на зразок: 
«ХАКЕР», «ЮЗЕР», «ЛАМЕР».

Страх атрофований.
Середовище існування: ближче до 

кав’ярні або інших подібних закладів. 
Під час сесії відбувається міграція в 
деканат, звідки одразу ж починають лу-
нати стогони, схлипи та історії про хво-
рих бабусь.

Мета існування: знайти всі книги зі 
списку рекомендованої літератури, узя-
ті на першому курсі, і здати їх.
ЧЕТВЕРТОКУРСНИК

Збивається в групи, які дозволяють 
усім членам твердо стояти на ногах.

На лекції заходить випадково. Прий-
шовши, відточує техніку гри в морський 
бій, хрестики-нулики і «Doom» у мережі.

На запитання: «Де студентський 
квиток?» відповідає: «Не знаю, не їв!».

Сон: спить міцно. Хропе, чим дуже 
засмучує викладачів. Бачить сни винят-
ково за спеціалізацією.

Мова: спілкується на рівних із ти-
бетськими шаманами та деякими мілі-
ціонерами.

Боїться забути дати складання іспитів.
Середовище існування: заклади, які 

пропонують щось випити й поїсти.
Основна мета — знайти диплом 

«на халяву»!
П’ЯТИКУРСНИК

Найвища активність спостерігаєть-
ся під час складання іспитів. Тоді куп-
частість може досягати кількості однієї 


