
Про його прихід говорили давно. 
Одні чутки породжували інші. 

Хтось схвально ставився до 
них, хтось — ні. Але в підсумку 
Федір Григорійович Ващук таки 
прийшов в УжНУ й очолив його. 
Новий керманич одразу ж узявся 
знайомитися з підрозділами, 
студентами й викладачами, 
вивчати їх проблеми й очікування.  

Знайшов час і для зустрічі з працівни-
ками редакції «Погляду». При цьому в кра-
щих традиціях своїх попередників-ректорів 
УжНУ пообіцяв, що в часописі  не буде 
цензури. Єдине: попрохав давати на його 
шпальтах  офіційні матеріали, але це й так 
уходить у наші обв’язки, адже газета є ор-
ганом ученої ради університету. Ще Фе-
дір Григорійович пообіцяв вивести «По-
гляд» на стабільний друк, із часом розви-
нути його матеріально-технічну базу й за-
кликав студентів бути активними творця-
ми видання. Зрештою, очільник уже став 
виконувати свої обіцянки, адже це число й 
у такому оновленому вигляді вийшло саме 
за сприяння новопризначеного виконувача 
обов’язків ректора. 

Узагалі Ф.Ващук за неповний місяць ро-
боти встиг провести чимало зустрічей, за-
початкувати ряд ініціатив. І про це деталь-
ніше — на шпальтах газети.

***
7 вересня в залі економічного підроз-

ділу Ужгородського національного універ-
ситету зібралися декани всіх факультетів, 
представники профкому вишу, а також міс-
цевих ЗМІ та влади.  Причиною цього став 
наказ, згідно з яким міністр освіти і нау-
ки, молоді та спорту України Дмитро Та-
бачник 6 вересня на посаду в. о. ректора 
УжНУ призначив професора Федора Ващу-
ка (досі очолював Закарпатський держуні-
верситет). Першими нового очільника уро-
чисто привітали голова Закарпатської ОДА 
Олександр Ледида  та міський голова Ужго-
рода Вікор Погорєлов. 

Натомість Федір Григорійович подяку-
вав очільнику ВНЗ за здійснення клопіткої 
праці в несприятливі часи, а також за про-
ведення вступної кампанії-2012, зазначив, 
що в майбутньому будь-які суперечливі пи-
тання вирішуватиме з деканами, виклада-
чами, радниками. А ще наголосив: немає 
сенсу звинувачувати попереднє керівни-
цтво вишу в якихось гріхах, адже необхід-
но спільно вирішувати нові питання. 

Наприкінці декани факультетів при-
вітали нового в. о. ректора та висловили 
сподівання на взаємоповагу та співпра-
цю. В.Ніколайчук, який надалі виконувати-
ме обов’язки проректора, теж закликав усіх 
згуртуватися для досягнення поставлених 
цілей. Ф.Ващук, у свою чергу, пообіцяв сум-
лінно виконувати роботу.

***
У перший же робочий день новоприз-

начений в. о. ректора Ф.Ващук зустрівся 
з професорсько-викладацьким складом 
та студентами філологічного факультету 
й факультету РГФ. Причини вибору «пер-
шості» саме названих підрозділів керів-
ник пояснив  «визначеністю» за ознакою 
класичності будь-якого університету, а 
також близькістю наукового спрямуван-
ня. Наразі зазначені факультети повинні 
відчути зміни, спрямовані на покращен-
ня престижності спеціальностей, яким 
тут навчають. 

Ф.Ващук вважає за необхідне вивча-
ти іноземну мову з 1 по 5 курси, на відмі-
ну від дворічного навчання, яке досі було 
на філфаці. Ще одним не менш важливим 
предметом, із якого наприкінці навчання 
студенти складатимуть іспит, стане ділова 
 українська мова. 

Адміністративні зміни чекають на весь 
факультет РГФ: на його базі буде створено 
Інститут іноземної філології УжНУ. Це дасть 
можливість розширити його повноваження, 
зазначив новий в. о. ректора.

Філологічний факультет теж відчує на 
собі певні зміни, пов’язані з розширенням 
кількості кафедр. На відділенні журналісти-
ки планують відкрити спеціальність «Між-

Федір Ващук став новим виконувачем обов’язків ректора УжНУ 
й започаткував ряд змін, яких давно очікували в університеті

 Зміна керівництва

чила: «Позитивом є те, що перші кроки нового 
керівника — це зустріч із трудовим колекти-
вом. Адже ми маємо змогу з перших уст по-
чути про бачення перспектив розвитку Ужго-
родського національного університету, про 
запропоновані шляхи вирішення питань».

володимир тарасюк,
головний редактор газети «Погляд».
андріана кОФеЛЬ, 
наталія караЛкіна, 
Галина михайЛОва, 
студентки відділення журналістики,
володимир твердОхЛіб (фото).

Яких змін від нового 
керівництва УжНУ 
очікують студенти?

Отже, посаду виконувача обов’язків 
ректора УжНУ зайняв Федір Ващук. До-
цільно припустити, що з приходом нової 
влади в університеті настануть певні змі-
ни. Яких саме з них очікують студенти на-
самперед? Ось що показало опитування...

Загалом у опитуванні взяло участь 100 осіб. Виходячи з результатів, можна зро-
бити висновок, що більшість опитаних студентів проживає в гуртожитках і вболіває 
за покращення житлових умов. Водночас не варто ігнорувати факт, що студенти та-
кож переймаються навчанням в університеті, тож значною мірою зацікавлені в зба-
гаченні ресурсів нашої бібліотеки. 

Ліза ЗеЛенюк,
студентка відділення журналістики. 

Інше 

Приділення більшої уваги                   
фізичному вихованню8%

5%

Повернення п’ятихвилинної 
перерви між півпарами9%

Покращення дозвілля студентів

37%

Покращення фінансування гуртожитків
32%

9%

Поява в бібліотеці університету 
всієї необхідної для навчання літератури

ЦИТАТА МІСЯЦЯЦИТАТА МІСЯЦЯ Якщо ваші дії надихають інших людей мріяти про майбутнє, учитися більшому, 
робити більше й ставати краще, значить, ви — лідер.                                                                        Томас Фуллер

народна інформація». Ще однією додатко-
вою і в той же час обов’язковою спеціалі-
зацією в УжНУ наразі мають стати «Інфор-
маційні технології». 

***
Тим часом за наказом Ф.Ващука в УжНУ 

на базі економічного факультету й факульте-
ту міжнародних відносин створено Інститут 
економіки та міжнародних відносин. Про це 
йшлося під час зустрічі керівника зі студен-
тами та викладачами названих підрозділів. 
Реорганізацію здійснено з метою оптимізації 
структури університету та підвищення якості 
освіти. Директором-організатором новоство-
реного інституту призначено доцента Миколу 
Палінчака, а заступником директора — про-
фесора Василя Мікловду.

***
Наступним кроком у плані реорганізації 

підрозділів стало перетворення факультету 
післядипломної освіти в навчально-науковий 
Інститут післядипломної освіти та доунівер-
ситетської підготовки УжНУ. Ф.Ващук оголо-
сив відповідний наказ та наказ про призна-
чення на посаду в. о. директора Івана Чопея. 

У цілому за короткий час перебування 
на посаді в. о. ректора Ф.Ващук устиг відві-
дати 10 факультетів. Як розповів керівник 
УжНУ, щоразу він дивується й водночас ра-
діє викладацькому складу, серед яких без-
ліч тих, які справді живуть своєю справою та  
університетом загалом, завдяки яким функ-
ціонують кафедри й цілі відділення.  Та ен-
тузіазму окремих осіб недостатньо, аби уні-
верситет розвивався, покращувався й ста-
вав сучасним, прогресивним навчальним і 
культурним осередком краю. Тож розробле-
но три стратегічні напрямки розвитку вишу. 
По-перше, випускники обов’язково повинні 
володіти основами інформаційних техноло-
гій. По-друге, студенти повинні знати інозем-
ну мову, хоч би у своїй галузі. І по-третє, ви-
пускник вищого навчального закладу пови-

нен грамотно писати й говорити. Для цього 
разом із філологами та фахівцями з окре-
мих галузей розроблять курси ділової укра-
їнської мови для кожної спеціальності.  Усі 
ці три положення повинні сприяти підви-
щенню конкурентоспроможності випускни-
ків Ужгородського національного універси-
тету на освітньому ринку. 

Голова профкому викладачів та спів-
робітників університету Тамара Суран під 
час зустрічі новопризначеного в. о. ректора 
з представниками факультету міжнародних 
відносин та економічного факультету зазна-
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 на міжнарОднОму рівні

 ініціативи

В ужгородському «Падіюні» пройшли урочистості з 
нагоди Дня фізичної культури і спорту, який традиційно 

зустрічають у другу суботу вересня. На святковому 
зібранні була відзначена ціла група спортсменів, тренерів, 
керівників, організаторів галузі, які своїми здобутками 
примножили її розвиток та фізкультурно-спортивну славу 
Закарпаття. 

Відрадно зазначити, що серед нагороджених були й представники 
факультету фізичного виховання і спорту Ужгородського національного 
університету. Зокрема голова облдержадміністрації Олександр Леди-
да нагородив грамотою, нагрудним знаком і годинником екс-декана, а 
нині заступника декана ФФВіС Валерія Товта. Грамоти, подяки й гро-
шові винагороди з рук очільника краю отримали також старший викла-
дач кафедри фізичного виховання, голова обласної федерації пауер-
ліфтингу Андрій Федорішко, студенти факультету, спортивний орієн-
тувальник Євген Сіротов та пауерліфтерка Єлизавета Бан (на фото). 

• РЕКТОРАТ • Новий керів-
ник УжНУ скасував контроль на 
вході до ректорату. «Досі пріз-
вища усіх відвідувачів запису-
вали до спеціального журна-
лу — до кого звертаються та 
з яким питанням. Віднині цьо-
го немає», — повідомила го-
лова студентського профкому 
Андріана Завадяк. Крім того, 
в. о. ректора, професор Федір 
Ващук оголосив, що студенти 
можуть зайти до нього в кабі-
нет поза чергою, працівники 
університету протягом робо-
чого дня мають змогу зробити 
це будь-коли, натомість у сту-
дентів черги не повинні відби-
рати час від навчання.

• УЧЕНА РАДА • Відбуло-
ся чергове засідання Вченої 
ради Ужгородського національ-
ного університету. На зібран-
ні розглянуто питання про за-
твердження наказів новоприз-
наченого ректора щодо реор-
ганізації структурних підроз-
ділів УжНУ, зокрема створен-
ня трьох навчально-наукових 
інститутів на базі ряду фа-
культетів.  У підсумку одного-
лосним голосуванням Учена 
рада УжНУ затвердила всі на-
кази керівника вишу стосов-
но реорганізації та інші рішен-
ня щодо поточної діяльності 
альма-матер. 

• ВІТАННЯ • Призначення 
Федора Ващука на посаду ке-
рівника УжНУ підтримали ряд 
його колег — ректорів з України 
та зарубіжжя. На адресу універ-
ситету надійшли вітання з цього 
приводу. Однією з перших фак-
сограм був лист від президен-
та Спілки ректорів вищих на-
вчальних закладів України, рек-
тора Київського національного 
університету імені Тараса Шев-
ченка Леоніда Губерського. Він, 
зокрема, побажав новому очіль-
никові нашої альма-матер міц-
ного здоров’я, сімейного благо-
получчя, нових творчих успіхів 
у державній діяльності, спрямо-
ваній на подальший розвиток 
освіти й науки України.

Очільник нашого вишу 
пояснив свою позицію так: 
«Бюджет університету — по-
над 140 мільйонів гривень на 
рік. Із них 90  відсотків іде на 
заробітну плату, з якої виді-
ляємо значну суму податку до 
міського бюджету. Таким чи-
ном, десяту частину бюдже-
ту обласного центру утри-
мують саме державні  вищі 
навчальні заклади Ужгорода. 
У двох університетах навча-
ються 15 тисяч студентів і 
працюють близько 3 тисяч 
людей. Кожен п’ятий ужгоро-
дець так чи інакше пов’язаний 
з альма-матер. Ми — бюдже-

тоутворювальна структура 
міста. А що маємо навзамін? 
Лише обіцянки. Мусимо ви-
прошувати відремонтувати 
яму біля корпусу чи вирішити 
інше питання, що в компетен-
ції міської влади. Тому вважаю, 
що слід створити депутат-
ську групу, яка працюватиме 
саме для освітніх закладів і 
вестиме активну роботу для 
вирішення їхніх проблем. Ми не 
просимо якоїсь допомоги, а хо-
чемо, щоб за кошти, що спла-
чуємо в бюджет, проводилися 
відповідні роботи для Ужго-
родського національного уні-
верситету».

 Крім того, керівник УжНУ 
наголосив, що місто зацікавле-
не в розвиткові вишу: чим кра-
ще ВНЗ розвиватиметься, тим 
більше відрахувань надходи-
тиме в міський бюджет.

***
Як стало відомо, 27 верес-

ня під час засідання сесії Ужго-
родської міської ради оголо-
сили про створення депутат-
ської групи «Ужгородський на-
ціональний університет» під го-
ловуванням в.о. ректора УжНУ, 
доктора технічних наук, профе-
сора Федора Ващука. До неї уві-
йшли 15 осіб, а в ході засідан-
ня сесії ще понад 10 депутатів 

висловили бажання приєднати-
ся до «університетського лобі».

Очільник УжНУ зазначив: 
«Депутати висловили готов-
ність відстоювати інтереси на-
ціонального університету, адже 
більшість ужгородських родин 
так чи інакше пов’язані з ним. 
Щодо депутатської групи, то 
за півгодини після оголошення 
про її створення бажання при-
єднатися висловили більше по-
ловини депутатського корпусу. 
Тож, за потреби, група легко на-
бере більшість у міській раді. 
Приємно, що до об’єднання 
увійшли представники різних 
партій».

Пішла із життя Олена Почекутова
20 вересня на 76-му році життя відійшла у 

 вічність заслужений працівник культури України, 
науковий співробітник, колишній директор На-
укової бібліотеки УжНУ Олена Іванівна Почеку-
това, фахівець бібліотечної справи Закарпаття.

Колеги по роботі, друзі та всі, з ким спілку-
валась Олена Іванівна, завжди пам’ятатимуть її.

Низький уклін Вам, Олено Іванівно, та  вічна 
пам’ять!

Ужгород відвідала 
делегація лікарів-

ортопедів, професорів 
вищих навчальних закладів 
Німеччини. Попри те, що 
візит припав на вихідний 
день, науковці зустрілися 
з новопризначеним в. о. 
ректора УжНУ, професором 
Федором Ващуком та 
уклали домовленість про 
подальшу співпрацю між 
університетами.

Партнерство між ортоподеми зі 
Штутгарта і їх ужгородськими колега-
ми триває вже п’ятнадцять років, та 
лише цьогоріч четверо німецьких лі-
карів прийняли запрошення відвіда-
ти Закарпаття. Гості представляють 
клініки на базі Гейдельберзького уні-
верситету — одного з найстаріших і 
найпрестижніших у Німеччині, а та-
кож  Регенсбурзького університету. 

Попри те, що делегати нерід-
ко бувають у Сімферополі,  Харко-
ві та Дніпропетровську, до Ужгоро-
да прибули вперше. До речі, саме 
в Дніпропетровську нещодавно за-
вершився міжнародний ортопедич-
ний симпозіум. Німецькі лікарі від-
гукнулися на запрошення завідува-
ча кафедри загальної хірургії ме-
дичного факультету Ужгородсько-
го національного університету, про-
фесора Василя Михайловича Ши-
мона, який уже понад п’ять років 
працює для налагодження зв’язків 
між УжНУ та німецькими вищими 
навчальними закладами.

У планах німецької делегації — 
підписання договору між медичним 
факультетом УжНУ та академічною 
клінікою Регенсбурзького універси-
тету. Від керівника УжНУ, професо-
ра Федора Ващука гості почули го-
товність співпрацювати та пропози-
цію до не лише підписання відповід-
ної угоди, а й наповнення її практич-
ним змістом.

«Я радий вітати поважну іно-
земну делегацію. Міжнародні на-
укові зв’язки — один із наших 
 пріоритетів у розвитку університе-
ту. Я вже багато років працюю у 

сфері науки та освіти й знаю, що 
успішного результату можна досяг-
нути саме завдяки особистим кон-
тактам між науковцями та наукови-
ми школами. Щиро вітаю вашу про-
позицію й запевняю, що в ужгород-
ському освітньому середовищі ви 
отримаєте якнайкраще сприяння та 
мою особисту підтримку», — зазна-
чив Ф.Ващук. За його словами, го-
ловне, аби новостворені зв’язки не 
залишились лише на папері. Відтак 
саме професор В.Шимон та його ко-
леги з медичного факультету пра-
цюватимуть над їх реальним вті-
ленням. В. о. ректора нашого вишу 
висловив упевненість, що ужгород-
ська медична вища школа у співп-
раці з німецькими колегами реалі-
зує чимало спільних добрих справ.

На зустрічі було обговорено по-
дробиці підписання договору між 
Ужгородським національним та Ре-
генсбурзьким університетами.  «За 
цією угодою триватиме обмін фа-
хівцями, здійснюватиметься відпо-
відна хірургічна практика, прово-
дитимуться воркшопи з хірургії», 
— розповів професор Ганс-Вернер 
Шпрінгорум.

На згадку про зустріч німецькі 
фахівці подарували ректору УжНУ 
символічну краватку з інтернаціо-
нальними символами ортопедії та 
контурами карт Німеччини й Укра-
їни. До слова, візерунки на кра-
ватці  — ручної роботи, їх виконав 
один із лікарів-візитерів, професор 
Міхаель Габл.

Ф.Ващук зізнався, що має вже 
невеличку колекцію краваток із різ-
них країн світу, зокрема й краватку 
почесної людини Массачусетсько-
го університету США. Отриманий 
дарунок керівник УжНУ пообіцяв 
долучити до колекції.

Як розповів професор Василь 
Шимон, делегати також схвально 
відгукнулися відвідати Закарпатську 
обласну лікарню, надати консульта-
ції важкохворим з ортопедичного від-
ділення та провести лекцію для сту-
дентів медичного факультету.

Галина михайЛОва, 
студентка відділення журналістики.

УжНУ співпрацюватиме 
з університетами 
Німеччини у сфері медицини

 вітаємО

 у ПідрОЗдіЛах

Викладачів і студентів альма-матер 
відзначили з нагоди професійного свята

Професор Федір Ващук — за створення депутатської групи 
для захисту інтересів студентів і викладачів УжНУ

 сПівчуваємО

Більше тисячі квадратних ме-
трів цокольного поверху медичного 
факультету перебувають у непри-
датному, напівзруйнованому, ава-
рійному станах. Дворик названого 
підрозділу, котрий знаходиться в са-
мому центрі історичної частини міс-
та, на сьогодні є вкрай занедбаним 
та захаращеним. До такого висно-
вку прийшов новопризначений в. о. 
ректора УжНУ Ф.Ващук після двого-
динного оцінювання загального ста-
ну корпусу медфаку. Очільник від-
відав науково-дослідну лаборато-
рію молекулярної мікробіології та 
імунології, кафедри факультету, на-
вчальну науково-виробничу аптеку, 

Науково-дослідний інститут фізики 
та хімії твердого тіла, який теж по-
требує невідкладного капітально-
го ремонту. 

Спільно з керівництвом мед-
факу прийнято рішення зміни-
ти ситуацію на краще. На все за-
плановане потрібні чималі кошти, 
тому вже зараз почнуться пошуки 
інвесторів. У результаті реалізації 
запланованого збільшиться кіль-
кість навчальних аудиторій, при-
міщень для наукової діяльності та 
студентського відпочинку.

еліна андрусЬ, 
Галина михайЛОва, 
студентки відділення журналістики.

На медфаці очікують 
нових навчальних приміщень 
і справжнього студентського подвір’я

Перша неділя жовтня 
знаменує величне свято — 
День працівників освіти. 
Професія вчителя завжди 
вважалася однією з найбла-
городніших та найважливі-
ших. Без повсякденної пра-
ці педагогів з молоддю дер-
жава немає майбутнього. 
Знання й досвід наставни-
ків працюють на розвиток 
освіти, науки, культури, 
зрештою, на майбутнє кра-
їни. Від зусиль освітян зале-
жить, яким виростуть не 
лише нинішнє, а й наступ-
ні покоління юнаків і дівчат. 
Отож із великою вдячністю 
й пошаною, шановні педаго-
ги, вітаю Вас зі святом. Хай 
Вас цінують учні, хай профе-
сійна дорога буде результа-
тивною та щасливою, на-
тхнення та злагоди у Ваші 
колективи, сонця, доб ра, 
любові Вашим родинам!

Федір ваЩук, 
в. о. ректора УжНУ, доктор 
технічних наук, професор.

Шановні
педагоги!

Зі 
Всеукраїнським 
днем бібліотек
Шановні  
бібліотечні працівники!

Книжка, будь-яке інше видання традиційно вважаються класичним 
джерелом інформації, знань. Навіть сьогодні, у час новітніх технологій, 
ми не можемо обійтися без підручників і наукових збірників, газет і журна-
лів. Тому з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек, який на знак внеску кни-
гозбірень держави у розвиток вітчизняної освіти, науки й культури наша 
громадськість відзначає щорічно 30 вересня, прийміть найкращі вітання! 

Особливо приємно констатувати, що серед бібліотекарів краю свою 
повсякденну справу сумлінно виконують і працівники колективу Науко-
вої  бібліотеки УжНУ, яка славиться багатьма стародруками та іншими 
важливими виданнями. Завдяки працівникам головної нашої «книжко-
вої» установи повноцінно забезпечується навчальний процес, студен-
ти й викладачі мають змогу підвищувати свій фаховий рівень і кругозір. 

Праця бібліотекарів почесна й по-особливому важлива, тому, 
пам’ятаючи це, з особливим настроєм бажаємо Вам здоров’я, матері-
ального статку й духовної гармонії, родинної злагоди, щоб Вашу пра-
цю належно цінували ті, хто повсякденно користується її плодами. 

Федір ваЩук, 
в. о. ректора УжНУ, доктор технічних наук, професор.



У День знань традиційно 
відбулася зустріч 

керівництва вишу 
з тими, хто тільки  
розпочинає своє навчання 
в Ужгородському 
національному 
університеті. На площі 
Театральній відбулося 
урочисте дійство, де 
новенькі студенти могли 
познайомитися один 
з одним і вже справді 
долучитися до родини 
найстарішого в краї вишу.

«Розігрівала» публіку збірна 
команда КВН УжНУ «Тяп-ляп», яка 
влаштувала для «першачків» ру-
ханку (аби від хвилювання й очі-
кування не скрутило м’язи), а та-
кож провела невеличку віктори-
ну: ті, хто найбільше знали про 
наш ВНЗ і дали правильні відпо-
віді на запитання, мали змогу ви-
грати магніт, значок чи горнятко із 
зображенням емблеми універси-
тету. Крім того, представник кож-
ного факультету мав якнайкраще 
представити свій підрозділ і роз-
повісти, чому обрав саме його.

Після веселощів розпочалася 
урочиста частина свята: універси-
тетський хор «Боян» виконав дер-
жавний гімн, а далі з вітальним 

словом до молоді звернувся на 
той час в. о. ректора, професор 
Віталій Іванович Ніколайчук. Цьо-
горіч на перший курс до Ужгород-
ського національного університе-
ту вступило майже 2 000 осіб, які 
навчатимуться на 44-х спеціаль-
ностях. Після привітань очільник 
нашого вишу дав першокурсни-
кам напутню пораду: «Ми дамо 
вам знання, а ви маєте їх узяти. 
Як у приказці «можна дати коневі 
напитися, але не можна його напо-

їти», так і в житті — ви маєте самі 
прагнути знань». 

Із привітальним словом висту-
пили також Іван Качур, заступник го-
лови облдержадміністрації, Андрі-
ана Завадяк, голова студентського 
профкому УжНУ, та одні з найкра-
щих вступників — Юрій Офіцин-
ський (історичний факультет) і Єва 
Куц (біологічний факультет). Саме 
вони від імені всіх новачків урочисто 
дали присягу першокурсника. Тоді 
ж їм і вручили символічні ключ від 
знань та студентський квиток. 

Під час урочистостей студент-
ський актив університету подару-
вав музеєві вишу унікальний ви-
пускний альбом, який було зане-
сено в Книгу рекордів України як 
найдовший свого роду. Довжина 
виробу становить 165,13 м, а вмі-
щує він майже 800 фото випускни-
ків. Крім того, активісти ВНЗ вша-

нували пам’ять Тараса Шевченка, 
віднісши до його монумента букет 
троянд, на якому самими квітами 
написано — «УжНУ».

Завершилося дійство міні-
концертом студії сучасного тан-
цю «Бліц». 

Ми ж щиро приєднуємося до 
всіх привітань на адресу першо-
курсників, щасливого їм приєд-
нання до університетської родини!

ірина Левіна, 
студентка відділення журналістики.

Важливою подією 
на початку осені 

став Міжнародний з’їзд 
судинних хірургів і 
ангіологів, який цього року 
проходив на Закарпатті. 
У перший день заходу 
з представниками ЗМІ 
зустрілися: президент 
Асоціації хірургів 
Закарпаття, завідувач 
кафедри хірургічних 
хвороб УжНУ, професор 
Василь Русин; начальник 
управління охорони 
здоров’я Закарпатської 
ОДА Роман Шніцер; декан 
медичного факультету 
УжНУ, професор 
Олександр Болдіжар.

Р.Шніцер розповів про те,  на-
скільки важлива в наш час така 
медична галузь, як судинна хірур-
гія, що розвивалася на Закарпатті. 

У 1996 році на базі обласної лікар-
ні було відкрито відділення судин-
ної хірургії, а в 2003 р. створено 
серцево-судинний центр на осно-
ві Закарпатського обласного кар-
діодиспансеру. За увесь цей пе-
ріод прооперовано понад 7 000 
осіб! Крім того, очільник зазначив:  
якщо ще 20 — 30 років тому хірур-
гія судин давала змогу проводи-
ти операції лише на великих ар-
теріях, то сьогодні практично не-
має такої ділянки людського тіла, 
в яку не можна було б оперативно 
втрутитись. «Закарпаття — один 
із провідних регіонів в Україні у 
сфері судинної хірургії, — наголо-
сив начальник управління охоро-
ни здоров’я. — Область мала, та, 
незважаючи на це, передові тех-
нології в медичній галузі тут дуже 
добре розвинені».

Загалом на цьогорічному 
З’їзді про свою участь заявили 
400 науковців із Німеччини, Ав-

стрії, багатьох країн СНД. За дві 
доби (саме стільки тривала зустріч 
хірургів) учасники прослухали         92 
доповіді. Делегати були розподілені 
на тематичні блоки: загальні питан-
ня судинної хірургії, новітні техноло-
гії в цій галузі, захворювання судин 
головного мозку, захворювання че-
ревної та грудної аорт тощо. Як за-
значив В.Русин, науковий розвиток 
цієї галузі є не менш важливим, ніж 
практичний: «Саме наука дає мож-
ливості для творчого злету, для від-
криття нових напрямків лікуван-
ня». А декан медфаку О.Болдіжар 
звернув увагу присутніх на те, що в 
сучасному світі взагалі хірург будь-
якого профілю не може почувати-
ся вільно, не знаючи основ судин-
ної хірургії. Саме тому її вивченню 
приділяють багато уваги: на базі ка-
федри хірургічних хвороб медично-
го факультету та за результатами 
роботи відділення судинної хірургії 
вже захищено 3 докторські, 8 канди-
датських дисертацій, опубліковано 
понад 250 наукових статей у фахо-
вих журналах.  

М етою вищзазначеного 
З’їзду став обмін досвідом та 
обговорення нагальних питань 
судинної хірургії, завдяки чому 
можна буде знизити смертність 
населення. Адже саме серцево-
судинні захворювання — одні з 
найпоширеніших причин смерт-
ності у світі та в Україні зокре-
ма (інсульти та інфаркти). «На-
разі ж в області на 600 інфарк-
тів у рік спостерігається знижен-
ня смертності на 3,2% завдяки 
нашим судинним хірургам. А це 
— значна кількість урятованих 
життів», — підсумував Р.Шніцер. 

ірина Левіна, 
студентка відділення журналістики.
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18 вересня свій 
80-річний ювілей 

відсвяткував відомий 
діяч фізичної культури 
та спорту нашого краю, 
старший викладач 
кафедри фізичного 
виховання  Карел 
Йосипович Колесар.

Зі шкільних років ювіляр, 
який народився й виріс у пе-
редмісті Мукачева Паланку, за-
хоплювався багатьма видами 
спорту, був переможцем і при-
зером обласних змагань із ме-
тання диска, стрибків у висо-
ту з місця, кульової стрільби.  
Під час навчання у Львівсько-
му інституті фізкультури вико-
нав спортивні розряди з важкої 
атлетики, гімнастики, плавання, 
фехтування.  Та найбільше ва-
била юнака парна акробатика, 
у якій досяг і найкращих успі-
хів, що увінчалися в 1954 році 
перемогою на першості Україн-
ської ради спортивного товари-
ства «Медик».

По закінченні інституту з 
1955 року Карел Йосипович пра-
цює тренером зі спортивної гім-
настики та акробатики й заступ-
ником директора Ужгородської 
дитячої спортшколи, одночас-
но за сумісництвом викладає в 
УжДУ, а з 1957 по 1963 рік очо-
лює ДСШ, не припиняючи прак-
тичної педагогічної роботи. У 
1963 році учень наставника Ва-
силь Губік стає призером  чем-
піонату України з акробатики, а 
через рік вихованка Віра Бабурі-
на перемагає у всесоюзній пер-
шості товариства «Трудові ре-
зерви» й виконує норматив май-
стра спорту. 

Значну роль ювіляр віді-
грав у розвитку фізичної куль-
тури обласного центру, очолю-
ючи в 1964 — 1968 роках Ужго-
родський міський спорткомітет. 
Під час роботи на посаді голо-
ви названої структури за висо-
кі результати у фізкультурно-
спортивній роботі Ужгород  у 
1966 — 1967 роках нагороджу-
ється перехідним прапором 
Ради Міністрів УРСР, а сам Ка-
рел Йосипович — відзнакою все-
союзного спорткомітету «Відмін-
ник фізичної культури». 

Із 1968 року нинішній юві-
ляр працював учителем і за-
ступником директора  Ужгород-

ської серед-
ньої школи 
№ 10, а у 
1975-му був 
призначе -
ний на посаду заступника го-
лови Закарпатського обласного 
спорткомітету.  П’ятирічка робо-
ти К.Колесара одним із очільни-
ків крайового спорту знаменува-
лася пожвавленням і розширен-
ням  міжнародних зв’язків закар-
патських спортсменів із прикор-
донними країнами. У ці ж роки 
створено обласний Олімпій-
ський комітет для сприяння під-
готовці та проведенню Олімпіа-
ди-80 у Москві, секретарем яко-
го призначили ювіляра. 

З 1980 року К.Колесар 
пов’язав свою подальшу долю 
з Ужгородським університетом,  
де й зараз працює старшим ви-
кладачем кафедри фізичного 
виховання, веде заняття зі сту-
дентами з вадами здоров’я. Ка-
рел Йосипович — учасник бага-
тьох конференцій із питань ре-
абілітації хворих студентів засо-
бами фізкультури, автор посіб-
ників із цієї проблематики, зо-
крема протягом останніх років 
вийшли друком п’ять методич-
них розробок за авторства та 
співавторства наставника. 

Наш ветеран бере актив-
ну участь у громадській роботі: 
багато років очолював обласні 
федерації акробатики та спор-
тивної гімнастики, став суддею 
республіканської категорії з цих 
видів спорту, у 1980 — 1983 ро-
ках працював головою універ-
ситетського спортивного клубу 
«Буревісник», протягом 25 ро-
ків є учасником чоловічої народ-
ної хорової капели викладачів 
УжНУ «Боян». За плідну роботу 
з фізичного виховання молоді у 
2006 році нагороджений грамо-
тою та медаллю Закарпатської 
облдержадміністрації.

Спортивна громадськість 
обласного центру та краю, ко-
леги, студенти шанують Карела 
Йосиповича як надійного това-
риша, досвідченого організато-
ра фізичної культури, педагога й 
щиро бажають доброго здоров’я 
та подальших успіхів у його бла-
городній роботі.

андрій ФедОріШкО,
старший викладач кафедри                
фізичного виховання,                                       
майстер спорту.

УжНУ привітав своїх першокурсників!
 денЬ ЗнанЬ

Відданий роботі, 
відданий галузі

 ПОстаті

 наукОві ЗахОди

Врятуємо життя разом!

Прес-конференція в Ужгородському прес-клубі організаторів і учасників 
З’їзду судинних хірургів і ангіологів в обласному центрі Закарпаття: 
Василя РУСИНА, Романа ШНІЦЕРА, Олександра БОЛДІЖАРА.

Для розвитку вишу
залучатимуть європейські кошти 

«До роботи агенції ми залучимо усіх науковців, ентузіастів, 
студентів — тих, хто розуміється на написанні проектів. Тому що 
30 % фінансування західних університетів здійснюється саме за 
рахунок фінансової допомоги донорських організацій. Натомість 
УжНУ вже втратив близько 300 тисяч євро, оскільки несерйозно 
поставився до оголошених пропозицій від окремих грантодав-
ців», — зазначив у розмові з кореспондентом «Погляду» в. о. рек-
тора УжНУ  Федір Ващук.

За його словами, фінансовий стан університету вимагає тер-
мінового вирішення головних проблем. Лише за газ виш боргує 
понад мільйон гривень, а на його рахунку бракує коштів для ви-
плати авансу викладачам. «Мені інколи дорікають, що починаю 
розмову з фінансів, з економіки. Але всім зрозуміло: ми можемо 
що завгодно робити, та якщо науковці й викладачі не отримають 
коштів за свою роботу, то й цих результатів не буде. Тому насам-
перед потрібно створити міцну фінансову базу та, звичайно, од-
ночасно дбати про розвиток наукової діяльності й, зокрема, між-
народних зв’язків», — наголосив в. о. ректора.

ЗакДУ і УжНУ співпрацюватимуть, 
зберігаючи самостійність 

Між Ужгородським національним та Закарпатським державним 
університетами діятиме угода про створення навчально-наукового 
комплексу. «Співпраця в рамках угоди здійснюватиметься зі збе-
реженням юридичних осіб, повною самостійністю вишів, але з 
метою об’єднати наші наукові й освітні зусилля для кращої під-
готовки фахівців», — прокоментував в. о. ректора УжНУ, профе-
сор Федір Ващук. 

За словами Федора Григорійовича, унаслідок цього студенти 
обох ВНЗ матимуть більше можливостей для опановування об-
раних ними професій та для особистого розвитку, користувати-
муться бібліотечними фондами тощо.

 ініціатива

 ПартнерствО
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Новопризначений 
в. о. ректора УжНУ, 

професор Ф.Ващук відвідав 
географічний факультет 
та факультет суспільних 
наук, де зустрівся зі 
студентами, викладачами 
й керівництвом названих 
підрозділів. 

«У мене позитивне вражен-
ня від побаченого. Є певні про-
блеми, але з корпусу на «БАМі» 
з часом можна зробити сучасний 
навчальний центр Ужгородсько-
го національного університету. 
Це мій рідний корпус, у якому я 
навчався й працював із 1978 по 
1994 рік», — зазначив керівник. 
Стосовно  зазначених факуль-
тетів, то змін і новацій не пла-
нується, як цу випадках із еко-
номічним факультетом, факуль-
тетом міжнародних відносин, 
ФПО та ФРГФ. Можливо, з часом 
з’являться пропозиції з реоргані-
зації, але спочатку обов’язково 
будь-які зміни буде погоджено з 
керівництвом підрозділів.

Ф.Ващук дійшов висновку, 
що геофак і ФСН розвивають-
ся правильно: «Я бачив, із яки-
ми зусиллями здобував ліцензію 
декан географічного Степан Сте-
панович Поп, він на томах доку-
ментів днював і ночував у мініс-
терстві. Що стосується факуль-
тету суспільних наук, наразі теж 
зрозумів, що підрозділ актив-
но розвивається. І приємно зди-
вований показниками. Повірте, 
саме ваші спеціальності з часом 
будуть престижними, а не ті, які 
зараз такими вважаються. Коли 
я захищав докторську дисерта-
цію з математичного моделю-

вання психології й соціології, то у 
ВАКу створили спільну групу ма-
тематиків, психологів і соціоло-
гів, оскільки робота стосувалася 
кожної з цих дисциплін. Добре, 
що на ваших факультетах також 
поєднуються різні спеціальності. 
Основні здобутки останніх деся-
тиліть – тільки на стикові кількох 
наук. Важко отримати результат 
у якійсь одній сфері. А на кож-
ному факультеті — по декілька 
пов’язаних між собою наукових і 
освітніх спеціальностей. І це до-
бре», — відзначив в. о. ректора. 

Професор Ф.Ващук озвучив 
також ряд пропозицій для того, 
щоб забезпечити майбутнім ви-
пускникам вишу більшу конку-
рентноздатність на ринку пра-
ці. У всіх оголошеннях про кон-
курс на гідно оплачувані поса-
ди вимагається знання інозем-
ної мови, комп’ютера, діловод-
ства. З огляду на це пріоритет-
ними стануть три напрями. Зо-
крема вивчення інформаційних 
технологій — звичайно, ідеть-
ся про знання для забезпечен-
ня своєї професійної діяльності, 
а не з метою професійного опа-
нування фаху програміста. Дру-
ге — вивчення іноземних мов: 
від першого до останнього курсу. 
І третє — основи діловодства та 
українська мова. Державну мову 
також вивчатимуть не лише на 
початкових курсах, а впродовж 
усього навчання.

«Звичайно, основне — це 
фундаментальна освіта, але 
якщо трьох вищеназваних скла-
дових не буде, то ми працюва-
тимемо на центри зайнятості», 
— переконаний Ф.Ващук. Очіль-
ник також зауважив, що йому час-

то дорікали стосовно першопо-
чаткової уваги до економічного стану 
вишу. Але якщо науковці й викладачі 
не отримають коштів за свою роботу, 
то й результатів не буде. Тому насам-
перед потрібно створити міцну фінан-
сову базу і, звичайно, одночасно дба-
ти про розвиток наукової діяльнос-
ті та, зокрема, міжнародних зв’язків. 
«Мої міркування про фінансовий стан 
УжНУ в перші дні після призначення 
склалися під враженням того, про що 
доповів бухгалтер: на рахунку універ-
ситету 500 тисяч гривень, а тільки на 
аванс потрібно 800. Водночас забор-
гованість за газ становить понад міль-
йон гривень, ще 300 тисяч — борг по 
забезпеченню діяльності приймаль-
ної комісії. Повірте, про якість освіти 
й наукову складову я можу говорити 
впродовж кількох годин, та наразі слід 
вирішити наболілі проблеми», — до-
дав Федір Григорійович. 

Після виступу Ф. Ващука до ау-
диторії звернулися також присут-
ні декани: професор, заслужений 
діяч науки і техніки України Степан 
Поп та доцент Юрій Остапець. Вони 
схвально відгукнулися про останні 
зміни, що відбулися в університе-
ті, та наголосили: підрозділи, про 
які йшлося — молоді, їм слід роз-
вивати свої спеціальності, популя-
ризувати роботу. «Основна запо-
рука успіху — це відповідальність. 
Тому ми раді, що керівником уні-
верситету стала людина, яка до-
тримує слова й виконує заплано-
ване», — мовив С.Поп. «З огляду 
на те, що озвучило керівництво на 
нарадах деканів, зустрічах із колек-
тивом, є розуміння, що починається 
значна робота. Водночас ми пере-
конані, що вона буде результатив-
ною», — підтримав свого колегу де-
кан Ю.Остапець.

Виконувач обов’язків ректора нашого ВНЗ, професор Федір 
Ващук зустрівся з колективом та студентами стоматологічного фа-
культету. Молодь привітала нового керівника квітами. Декан стома-
тологічного факультету, професор Юрій Переста у вступному сло-
ві зауважив: «Федір Григорійович Ващук також долучився до ство-
рення нашого підрозділу, поставився з розумінням до такої ініціа-
тиви, і допомога очільника дала нам змогу пройти акредитацію, за-
вдяки чому в УжНУ сьогодні працює стоматологічний факультет».

Декан зазначив, що «влітку слід готувати не лише сани, а й фа-
культет», презентувавши зроблене за літо — усі ремонтні роботи, 
оснащення обладнанням здійснено за спонсорські кошти, без копій-
ки бюджетних грошей. Так, відремонтовано навчальні класи, утепле-
но будівлю, проведено опалення за європейським стандартом, об-
ладнано міні-клініку та здійснено ряд інших робіт.

«Розповідаємо про зроблене не для того, аби хвалитися, ми 
лише хочемо показати, що наш колектив зробив для УжНУ за літній 
період. А за увесь час існування факультету залучено понад 5 міль-
йонів гривень, які просто подаровані університетові для навчальних 
потреб», — зауважив Ю.Переста.

 «Ваш факультет — яскравий приклад того, коли на місці є керів-
ник, менеджер, згуртований колектив, команда однодумців. Тільки 
завдяки цьому можна багато чого зробити», — зазначив професор 
Ф.Ващук. Він озвучив високу оцінку здійсненій роботі, запевнивши: 
«У жодному разі не зменшуватимемо допомогу стоматфакультету 
тільки на тій підставі, що ви вже багато чого тут зробили. У мене є 
ряд ідей та пропозицій, зокрема щодо міжнародної співпраці підроз-
ділу. Це ми зробимо, і результати не забаряться».

 семінари

Актуальні проблеми практичної соціальної роботи 
і підготовка фахівців: розвиток волонтерського руху 
в Україні і за кордоном

Уже стало традицією, 
що кафедра 

соціології та соціальної 
роботи Ужгородського 
національного 
університету проводить 
щорічні міжнародні 
науково-практичні 
конференції і семінари за 
участю вчених, практичних 
соціальних працівників, 
студентів з Угорщини, 
США, України, де 
обговорюються актуальні 
проблеми соціальної 
роботи й підготовки 
фахівців соціальної сфери. 

Матеріали конференцій ка-
федра видає за підтримки проек-
ту «TOUCH».  21 вересня відбувся 
черговий науково-практичний се-
мінар на тему «Актуальні пробле-
ми соціальної роботи і підготовки 
фахівців: розвиток волонтерсько-
го руху в Україні і за рубежем».  

У роботі взяли участь 6 викла-
дачів і практичних соціальних пра-
цівників із США, 10 з  Угорщини, ви-
кладачі кафедри соціології і соціаль-
ної роботи, кафедри педагогіки і пси-
хології, практичні соціальні праців-
ники з різних соціальних служб, ви-
кладачі ЗакДУ, студенти УжНУ та Се-
гедського університету. Із  доповідя-
ми виступили: Карла Френсіс, Еліс 
Ремптон, Таммі Скубіна (Корваліс, 
США), Габор Лавко, Герго Товт (Се-
гед, Угорщина), Янош Кіш, Марія По-
гачаш Лендєлне  (Ніредьгаза, Угор-
щина), які поділилися досвідом ро-
боти з розвитку волонтерського руху 
в США та Угорщині.  І.Козубовська, 
З.Баторі-Тарці (Ужгород, Україна) 
ознайомили присутніх із першими 
здобутками залучення студентів со-
ціальної роботи  УжНУ до волонтер-
ської діяльності.

 Проблема розвитку волонтер-
ського руху є надзвичайно важли-

вою для України, оскільки чима-
ло вразливих категорій населен-
ня сьогодні потребують допомоги 
й підтримки (люди з обмеженими 
можливостями, діти-сироти, люди 
похилого віку та ін.). Викладачі й 
студенти кафедри соціології та со-
ціальної роботи розпочали волон-
терську діяльність із дітьми з об-
меженими можливостями за під-
тримки українсько-американського 
проекту «TOUCH» і Карпатсько-
го фонду. Результати їх діяльності 
на конференції представила група 
студентів-волонтерів, які ознайоми-
ли учасників семінару з особливос-
тями роботи з дітьми з обмеженими 
можливостями в літніх таборах від-
починку (керівник З.Баторі-Тарці), а 
також упродовж навчального року 
з дітьми реабілітаційного Центру 
«Дорога життя» (керівник О.Смук).  
Були продемонстровані фрагмен-
ти з фільму і фотостенд «Жити ра-
зом», виготовлені студентами со-
ціальної роботи УжНУ.  Угорський 
студент Герго Товт (Сегед)  пред-
ставив цікаві матеріали щодо во-
лонтерської діяльності молоді в 
рідній країні.

Слід підкреслити, що кафе-
дра соціології і соціальної роботи 
з перших днів її створення є актив-
ним учасником міжнародного спів-
робітництва. Більшість викладачів 
підрозділу пройшли стажування за 
кордоном, зокрема у Великій Бри-
танії, Бельгії, США, Данії, Німеччині, 
Угорщині, Словаччині.  За роки існу-
вання кафедри реалізовано 8 між-
народних проектів, у тому числі 3 
великі проекти міжнародної програ-
ми «ТЕМПУС-ТАСІС», спрямова-
ні на розвиток соціальної роботи в 
Україні й на вдосконалення профе-
сійної підготовки фахівців соціаль-
ної роботи;  3 проекти — у рамках 
співпраці з благодійними фондами 
Нідерландів (мета — сприяти соціа-
лізаційним процесам дітей-сиріт і ді-

тей з обмеженими можливостями), 
1 проект виконано в рамках між-
народного фонду «Відродження» 
(було передбачено випуск першо-
го в Україні електронного часопису 
«Соціальна робота»). Американо-
український проект «TOUСH» є од-
ним із найдовготриваліших і найці-
кавіших. Він розпочався в 2001 році 
й продовжується сьогодні. Зусилля 
спрямовані на підтримку (мораль-
ну, фізичну, матеріальну) дітей-сиріт 
із вадами в ментальному розвитку. 
Щороку учасники проекту організо-
вують літні табори для дітей цільо-
вої групи. Виконана робота сприяє 
підвищенню рівня загального роз-
витку дітей, покращенню психічно-
го й фізичного здоров’я, розвитку во-
льової сфери, емоційної стабільнос-
ті, попередженню дезадаптованос-
ті, соціальної ізоляції.

Другий рік продовжується про-
ект «Приятелі», який підтримує 
Карпатський фонд і який спрямо-

ваний на допомогу дітям з обме-
женими можливостями. Основна 
мета проекту — подолати в сус-
пільстві ізоляцію дітей з обмеже-
ними можливостями через нала-
годження товариських стосунків 
із друзями-волонтерами та орга-
нізацію вільного спілкування під 
час проведення різних індивіду-
альних та групових заходів.

 До роботи в проектах залу-
чаються студенти — майбутні со-
ціальні працівники. Вони працю-
ють волонтерами в літніх табо-
рах, беруть участь у роботі з ді-
тьми з обмеженими можливостя-
ми. Кращі з активістів мали змо-
гу пройти практику у Великій Бри-
танії, Бельгії, Угорщині, Німеччині 
в рамках міжнародного співробіт-
ництва в різних проектах. Зокре-
ма в травні цього року  12 студен-
тів перебували 10 днів у Німеччи-
ні (Дармштадт), де ознайомили-
ся з роботою соціальних закладів 

і системою підготовки соціальних 
працівників.

Упродовж останніх років по-
глиблюється співробітництво з 
кафедрою соціальної політики 
і соціальної роботи Сегедсько-
го університету, кафедрою со-
ціальної роботи Дебреценсько-
го університету, з якою цьогоріч 
підписана угода про співробітни-
цтво, зокрема щодо проведення 
спільних досліджень ринку праці 
для молоді в Угорщині та Україні.

Міжнародне співробітництво 
кафедри соціології та соціальної 
роботи дозволяє вивчити зару-
біжний досвід практичної соці-
альної роботи й підготовки фа-
хівців соціальної сфери і сприяє 
вдосконаленню соціальної робо-
ти та соціальної освіти в Україні.

ірина кОЗубОвсЬка, 
завідувач кафедри соціології        
і соціальної роботи, професор.
сергій тОПОЛянсЬкий (фото).

 ЗнайОмствО

Стоматологічний факультет 
привітав нового керманича УжНУ 
та презентував свої досягнення

Очільник альма-матер поспілкувався 
зі студентами та викладачами географічного 
факультету й факультету суспільних наук



З ініціативи в. о. ректора 
УжНУ Ф.Ващука в 

головному навчально-
лабораторному корпусі 
вишу розпочалися 
ремонтні роботи. 

Їх стан особисто оцінював 
Федір Григорійович. Наразі на 
трьох поверхах головного корпу-
су УжНУ замінено майже 70 ста-
рих дерев’яних вікон на пласти-
кові енергозберігальні. П’ятий по-
верх цієї ж будівлі, де займають-
ся студенти факультету РГФ (який 
саме реорганізовують в Інститут 
іноземної філології) та географіч-
ного факультету, невдовзі матиме 
відремонтовані вбиральні. Додат-
кове приміщення облаштують на 
четвертому поверсі, де знаходить-
ся філологічний факультет. 

Оглядаючи колишні універ-
ситетські туалети, було вирішено 
розширити і їхні межі за рахунок 
створення додаткових гіпсокар-
тонних стін та демонтування ста-
рих частин. Відтак добре освітле-
ні приміщення з підвісними сте-
лями, сучасними витяжками, но-
вою плиткою, широкими дзерка-
лами та іншим туалетним інвен-
тарем невдовзі використовувати-
муть студенти й викладачі вишу. 

Після закінчення цих робіт почер-
гово ремонт перейде на інші по-
верхи корпусу на «БАМі». 

Крім того, Ф.Ващук оглянув 
стан котелень вишу. Необхідно 
близько одного мільйона гривень, 
аби привести все до ладу. Зокре-
ма потрібно полагодити вузол об-
ліку газу, теплообмінники, ізолюва-
ти тепломережі, випробувати сис-
теми тощо. Водночас розглядають-
ся кілька варіантів організації  опа-
лення корпусів вишу  — якісного 
й вигідного з точки зору економі-
ки. Щодо, наприклад, стоматоло-
гічного факультету, то тут виношу-
ють одразу три варіанти встанов-
лення автономних котлів: газово-
го, електричного й навіть на твер-
дому паливі, тобто на дровах. Не-
обхідно чітко розрахувати витрати: 
визначити, який саме вид опален-
ня стане  доречнішим і ефективні-
шим при настанні холодів.

Як розповів декан факульте-
ту, професор Юрій Переста, за 
попередніми розрахунками, ав-
тори проектно-кошторисної доку-
ментації схиляються до варіанту 
електричного опалення, оскіль-
ки воно не потребує додаткового 
обслуговуючого персоналу, а та-
кож дозволяє задавати програму 
обігріву відповідно до зовнішньої 

та внутрішньої температур. Крім 
того, можна використовувати ніч-
ний тариф (нагрівати приміщення 
вночі, а вдень підтримувати тем-
пературу), що дасть значну еконо-
мію коштів. Утім керівництво уні-
верситету очікує докладних роз-
рахунків і за іншими варіантами.

Заключним місцем у списку 
оглянутих ректором будівель став 
четвертий гуртожиток. Пройшов-
шись його коридорами, Федір Гри-
горійович згадав своє студентське 

життя у 80-ті. З того часу тут жодно-
го (!) разу не проводили капіталь-
ного ремонту. В. о. ректора також 
проінспектував хід робіт у перших 
блоках, які підпали під експеримен-
тальний проект із ремонту кімнат.  

Загалом роботи — непоча-
тий край. Але сподіваємось, що 
університет поступово долатиме 
всі труднощі.

наталія караЛкіна, 
Галина михайЛОва, 
студентки відділення журналістики.
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Центральноєвропейська 
вища школа у місті Скаліца, 
що в Словаччині, пропонує 
студентам УжНУ здобуття 
другого диплома паралель-
но з навчанням в Ужгород-
ському національному уні-
верситеті. Про співпрацю із 
закордонним закладом, фі-
ліал якого розташований на 
відстані 90 кілометрів від 
Ужгорода, розповів в. о. рек-
тора УжНУ, професор Федір 
Ващук під час зустрічі зі сту-
дентами й викладачами Ін-
ституту економіки та міжна-
родних відносин. 

Програма «Подвійний ди-
плом» уже тривалий час діє в 
Україні, підтримана Міністер-
ством освіти і науки, молоді та 
спорту, передбачає отримання 
двох дипломів, один із яких — 
європейського зразка. Поки що 
небагато університетів долу-
чаються до її реалізації через 
 проблеми в отриманні закор-
донних віз. У межах географіч-
ного розташування Закарпаття 
відкриваються додаткові мож-
ливості для подібної співпраці. 

Домовленості про взаємо-
дію зі словацьким вишем по-
лягають у тому, що він визнає 
50% освітньої програми, яку 
студенти здобувають в УжНУ, 
відтак охочим отримати євро-
пейський диплом залишаєть-
ся вивчити іншу частину за-
пропонованих предметів. До 
того ж, за договором, студент 
безкоштовно отримує шенген-
ську візу. 

Оплата за навчання у сло-
вацькому виші становить май-
же 1 тис. євро, а в УжНУ — 
майже 900 євро. Утім сту-
дент оплачує не повний курс, 
а лише 50 відсотків залежно 
від предметів, які обере для 
навчання в закордонному уні-
верситеті, тобто ті з дисциплін, 
які європейський виш пропонує 
вивчати саме в нього, не пере-
зараховуючи «ужгородські» ре-
зультати. Наразі розробляють 
навчальні програми з необ-
хідними курсами. Навчання в 
основному дистанційне, ство-
рюються навіть комп’ютерні 
програми для здобуття знань 
в онлайн-режимі.

Мова викладання — пере-
важно англійська, але в окре-
мих випадках предмети мо-
жуть читати російською чи 
словацькою. У розпорядженні 
студентів сучасний гуртожиток 
(вартістю 4 євро за добу). Тер-
міни освіти на здобуття бака-
лавра становлять 3 роки, ма-
гістра — 2. 

Словацький виш зацікав-
лений в іноземних студентах. 
Уже кілька років цією програ-
мою користуються студен-
ти ЗакДУ. Ольга Галюлько, 
 випускниця цього вишу, яка 
теж скористалася міжнарод-
ним співробітництвом, наразі 
допомагає іншим студентам в 
організаційних питаннях та ре-
єстрації в програмі. З приводу 
заповнення бланків та іншої 
корисної інформації студенти 
можуть звертатися за телефо-
ном: 095-887-87-04.

«Зрозуміло, що здобуття 
другого диплома — це й до-
даткове навантаження для сту-
дента. Ви їдете не на прогулян-
ку, а вчитися», — зауважив сту-
дентам професор Федір Ва-
щук. Усе ж новопризначений 
очільник радить приділяти ува-
гу подібним програмам,  не бо-
ятися використовувати додат-
кові можливості. Завдяки по-
дібній співпраці, додатковому 
навчанню, а відтак і збільшен-
ні кількості дипломів зростає 
конкурентоспроможність сту-
дента на ринку праці.

наталія караЛкіна, 
студентка відділення                 
журналістики.

Новопризначений 
в. о. ректора УжНУ, 

професор Федір Ващук 
зустрівся з мешканцями 
гуртожитку № 4, щоб 
порадитися зі студентами 
щодо ремонтів кімнат, 
тривалості семестру 
та «скриньок довіри» в 
альма-матер.

На зустріч з очільником при-
йшли понад 1000 студентів. Спо-
чатку Федір Григорійович попро-
сив покинути зал засідань пра-
цівників університету, щоб розмо-
ва була відвертою і молодь змо-
гла висловити власну думку, не 
оглядаючись на академнастав-
ників, тощо.

Як наголосили юнаки й дівча-
та, гуртожиток наразі знаходиться у 
важкому стані та потребує негайно-
го ремонту. Федір Григорійович ви-
словив переконання, що його меш-
канці повинні бути в курсі пропо-
зицій керівництва вишу та погоди-
ти їх, запропонувавши власні раці-
ональні ідеї.  

Щодо покращення житлових 
умов у гуртожитках, то наразі укла-
дено домовленості з кількома бан-
ками й будівельними організація-
ми, які готові вкласти кошти в ре-
монт. Для студентів це жодним 
чином не позначиться на оплаті. 
Юнаки й дівчата викладатимуть за 
проживання ті ж суми, що й раніше, 
але кошти надходитимуть без по-
середників організації, яка відшко-
дувала вартість послуг. У гуртожит-
ку вже ремонтуються перші декіль-
ка блоків, щоб мешканці побачили, 
про які саме умови йдеться.

Професор Федір Ващук під-
креслив, що ремонт здійснювати-
меться на добровільних засадах. 
Тобто якщо студенти, які прожи-
вають в одному блоці, задоволе-

ні умовами, для них жодних змін 
не буде. Більше того, тим, хто вже 
встиг покращити умови проживан-
ня за власний рахунок, ці витрати 
врахують як оплату за гуртожи-
ток за відповідну кількість місяців.

Студенти зустріли оплеска-
ми озвучені пропозиції. До слова, 
присутні одноголосно проголосу-
вали й за «скорочений» семестр.

Не менш важливою справою, 
яку озвучив Федір Григорійович 
студентам, є безкоштовна пере-
дача у власність університету об-
ладнання з 20 міських котелень, 
що ліквідовані у зв’язку з перехо-
дом мешканців на автономне опа-
лення. До вишу перейде й уся сис-
тема ізоляції міського теплопоста-
чання. До речі, теж безкоштовно.

Майже 3 мільйони гривень 
щорічно УжНУ витрачає на зарп-
лату допоміжного персоналу, яко-
го в стінах університету практич-
но не видно, досі зберігають-
ся професії, котрі давно не існу-
ють. «Уже в понеділок перші 50 

«мертвих душ» із числа техніч-
них працівників будуть звільнені. 
На професорсько-викладацькому 
складі це жодним чином не позна-
читься. Наші викладачі навпаки, 
виконують значно більше наван-
таження, ніж передбачено норма-
тивами», — зауважив під час зу-
стрічі Ф.Ващук. 

Щодо інших реформ, то вже 
з наступного семестру поступово 
вводитимуть курси з інформаційних 
технологій, ділової та іноземної мов, 
«щоб випускники вигідно конкурува-
ли на ринку праці, а університет не 
працював на центри зайнятості».

 В. о. ректора УжНУ також по-
яснив причини запрошення студен-
тів інших вишів на навчання: «Ще 
один виш (10 700 студентів) розпо-
рошений закарпатськими філіями. 
Ми оголосили про прийом до УжНУ 
зі збереженням вартості навчання, 
але не так багато студентів вже ско-
ристалися цією можливістю. Причин 
кілька, і одна з них полягає в тому, 
що у філіях немає вимогливого на-

вчання. Там «заліковки» мабуть 
тільки збирають і «заносять». Але 
якщо студенти не йдуть в УжНУ, то 
ми будемо створювати власні фі-
лії у районах».

Щодо рішення не відраховува-
ти тих, хто не склав сесію, керівник 
пояснив: «Це не популістське рі-
шення, щоб здобути прихильність 
студентства. Мені закидають, що 
це знизить якість освіти. Але це не 
так. Студента із «хвостами» відра-
ховують, а потім за оплату складан-
ня різниці поновлюють знову. Все 
одно він учиться на наступному кур-
сі, але при цьому платить уже не за 
тими ставками, за якими укладав 
першу угоду при вступі, а за тими, 
які діють на момент його поновлен-
ня. Для чого відраховувати студен-
тів, якщо з часом усіх і так поновлю-
ємо. Крім того, це негатив для пер-
шокурсників. Вони взагалі не мо-
жуть поновитися, а мусять знову по-
чинати навчання спочатку. А стиму-
лом навчатись стане бажання пере-
йти на черговий курс. При нескладе-
них іспитах ніхто, зрозуміло, на на-
ступний рік студента не переведе».

Під час зустрічі з молоддю      
в.о. ректора попросив її поводити-
ся достойно й не допускати хабар-
ництва в УжНУ. Експерименталь-
ну «сесію довіри» вже зовсім ско-
ро проведуть у стінах університе-
ту, а також встановлять спеціальні 
скриньки, у яких можна буде зали-
шати власні побажання й зауважен-
ня до керівництва.

Професор Ф.Ващук також зі-
знався студентам, що й сам під час 
навчання в Ужгородському універ-
ситеті жив у четвертому гуртожитку, 
тут пройшли студентські роки очіль-
ника з усіма відповідними атрибута-
ми — навчанням, дозвіллям і навіть 
одруженням.

наталія караЛкіна, 
студентка відділення журналістики.

Із нового навчального року в УжНУ змінився розклад дзвінків. 
Відтепер пари триватимуть по 80 хвилин без перерви.

 
Імовірно, що зміниться й графік канікул, кількість пар збільшиться, 

університет працюватиме в дві зміни, а сесію студенти складатимуть у 
листопаді.

На зустрічі з ректором, де були присутні 700 студентів (мешканці гур-
тожитку) усі одноголосно проголосували за скорочений семестр. Разом із 
тим чимало юнаків і дівчат, особливо тих, хто навчатиметься в другу змі-
ну, не надто задоволені нововведеннями. А є й навпаки.

Вікторія, студентка українського відділення (філологічний ф-т): 
«Мені не подобається ходити в другу зміну. Я щодня добираюся з Мука-
чева. Напевно, доведеться винаймати квартиру».

Андрій, студент словацького відділення (філологічний ф-т): «Мені 

не подобається друга зміна. Я вчусь на двох факультетах. На заочно-
му пари теж у другу зміну. Тепер навіть не знаю як мені їх поєднувати».

Марія, студентка відділення журналістики (філологічний ф-т): 
«Мене не влаштовує друга зміна, оскільки остання електричка додо-
му відправляється о 20.20. Тому я змушена буду знімати квартиру, що 
не робила два роки під час навчання».

Василь, студент ІТФ: «Мені дуже подобається навчання в дру-
гу зміну, адже завдяки цьому зранку можу працювати (вчуся і працюю 
паралельно, оскільки самостійно оплачую навчання».

Попри різні думки студентів, очевидно, що графік навчання зали-
шиться саме таким. Потрібно звикнути до нього та раціонально роз-
поділити свій час.

марія чаварГа,
студентка відділення журналістики.

 мОЛОдіжні ПрОбЛеми

 За і ПрОти

 на часі  ПрОГрами

Друга зміна: комусь б’є по гаманцеві, комусь — дає час на підробіток

Мешканці 4-го гуртожитку УжНУ зустріли оплесками 
ініціативи нового керівника університету 

До освіти 
європейського 
зразка — через 
«Подвійний 
диплом»

Від ремонту приміщень — до їх утеплення



З Наталкою ми бачимося 
щодня, проте якось 

ніколи не виходимо за 
межі просто необхідного 
спілкування. Чудовою 
нагодою трохи більше 
поговорити стало бажання 
дізнатися про її творчу 
діяльність. Оскільки 
це людина небалакуча, 
то про власний світ 
дівчини більшість може 
лише здогадуватися. У 
його творчу частинку 
однокурсниця мене все-
таки впустила.

— Як і коли ти почала пи-
сати вірші? 
— Перший вірш з’явився «по 

приколу», написали його з братом, 
коли ще були зовсім маленькими. 
Батьки не вірили, що ми могли таке 
скласти. Ішлося про найпростіші 6 
рядочків. А потім «нормально» по-
чала писати в 12 років. 

— Хто тебе вивів у «ши-
рокий світ» літератури? 
— Ну, спочатку вчителі постій-

но просили писати щось для шкіль-
них заходів, але це мене не цікавило, 
оскільки не давало жодних результа-
тів — я не розвивалася. Потім, як-то 
кажуть, знайшлися люди, котрі допо-
могли, підштовхували в правильно-
му напрямку. У 14 років познайоми-
лася з Василем Кузаном. Він став 
для мене своєрідним «опікуном» у 
поезії, постійно рекомендував на різ-
номанітні творчі фестивалі, завдяки 
чому мала змогу поспілкуватися з од-
нолітками, які також щось пишуть. У 
підсумку отримала хороший досвід.

— Здається, ще на першо-
му курсі в тебе була якась 
презентація. Розкажи, тро-
хи про це.
— ...Своєрідна творча зустріч, 

вечір із циклу «Літературні дебю-
ти». Відбувалося все в приміщенні 
читальної зали обласної бібліоте-
ки, ми там виступали разом із Ро-
мою Ялчем, теперішнім студентом-
третьокурсником, який презентував 
книжку «Моя коробка». Загалом тоді 
йшлося про представлення двох но-
вих людей для літератури Закарпат-
тя. Багато чого було, але найбільше 
з того дня мені запам’яталася куль-
ка (усміхається).

— Поезія для тебе лише 
хобі, захоплення, чи в май-
бутньому хотіла б більше 
займатися літературною 
працею?
— Поки що для мене вірші — 

лише влучний засіб для задоволен-
ня потреби вилити кудись свої вну-
трішні емоції. Мої близькі й друзі, та 
й загалом люди, які мене знають, 

розуміють: я досить стримана лю-
дина, котрій доволі важко в інакший 
спосіб виражати свої переживання. 

— Які емоції найчастіше ві-
дображені у твоїх творах?
— Мої вірші — це негатив. Тому 

що коли в тебе класний настрій — ти 
просто радієш життю, насолоджу-
єшся миттю й намагаєшся ділитися 
цим станом з іншими, а коли в тебе 
все погано — краще не виплескува-
ти свій негатив на близьких людей, а 
просто записати погані думки на па-
пір. Хочеться, звичайно ж, якось уріз-
номанітнювати власну творчість, про-
те все ж мої вірші — це відображен-
ня й певне дослідження самої себе, 
тобто те, що я можу знайти в собі.

— За яких обставин тобі 
найкраще пишеться?
— Як правило, ключові, основні 

фрази, з яких у мене починається 
вірш, знаходять мене в найнесподі-
ваніших місцях та ситуаціях. Напри-
клад, «пробиває» творити на парах. 

— Ти пізніше переробляєш 
початковий варіант твору 
чи лишаєш, як і було?
— Намагаюся якомога менше 

вносити правок у написаний вірш, 
тому що після цього зникає справ-
жнє, первинне внутрішнє наповне-
ння. Проте іноді таки доводиться ре-
дагувати, оскільки розумію, що сло-
во — досить вагоме, і часто його вар-
то замінити іншим, щоб надати відпо-
відного відтінку творові.

— Чи є в тебе улюблений 
вірш серед власних?
— Не сказала б, оскільки на-

писаний твір може бути улюбле-
ним день, можливо, тиждень, а 
потім знаходиться йому заміна. 
Іншими словами, якщо фаворити 
серед віршів і є, то вони нетривалі. 

— Читаєш свої вірші дру-
зям, знайомим?
— Зазвичай, не виголошую ві-

рші на широкий загал, проте інколи 
трапляється, що виникає бажан-
ня прочитати людині вірш, навіть 
якщо завчасно знаю про негатив-
ну реакцію. Однак таке трапляєть-
ся досить рідко,  найчастіше свої ві-
рші «замовчую».

— Знаючи про твої здібнос-
ті, товариші не просять 
написати їм/про них вірш?
— Слава Богу, із друзями та-

ких казусів не траплялося, а ось у 
школі часто звертались із прохан-
ням написати щось для виступу чи 
конкурсу. Іноді після такого «мозко-
вого штурму» виходить щось справ-
ді вдале, але усвідомлення того, що 
«це написала, бо мені сказали», уже 
знецінює вірш. 

 — Яким творам надаєш пе-
ревагу в літературі? 
— Яким творам надаєш пе-

ревагу в літературі? — Останнім часом читаю біль-

ше прози. Творам на психологічну 
тематику, пригодницьким романам 
— залежно від настрою, від того, 
чого потребую — «навантаження» 
чи розслаблення. Поезія ж  — це 
інше, таке, що може супроводжува-
ти людину практично завжди й усю-
ди. Тобто книжка загалом потребує 
більше часу, зосередженості, а по-
езія — дещо легше й приємніше. 
Ти можеш прочитати один невели-
кий вірш і все інше залишити на по-
тім, переживаючи в одну мить одне 
яскраве враження. 

— Чи брала щось із прочи-
таних творів за взірець?
— Кажуть: «Не йди в мистецтві 

слідами інших — ризикуєш не зали-
шити своїх». У мене немає кумирів, 
проте з поезії найбільше до вподоби 
твори російських класиків.

— Як ти вважаєш, чи є в 
нашому краї майбутнє для 
поетів-початківців?
— Підтримку на Закарпатті отри-

мує література, яку я б назвала «фес-
тивальною», тобто крайовий патріо-
тизм, опис чудової-прекрасної приро-
ди, а дослідженням власне людської 
природи, що наразі є найактуальні-
шим, не так активно сприяють. На-
багато менше людей погоджуються 
виділяти якісь кошти на видання тво-
рів саме на таку тематику. Інакше ка-
жучи, творчо розвиватися в нас, якщо 
ти пишеш щось своє, не схоже ні на 
що інше, доволі важко.

ірина Левіна,
студентка відділення журналістики.
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Чернівці — місто, яке по 
праву вважається таємною 

літературною столицею Європи. 

Тут жили й творили Ольга Кобилянська 
та Юрій Федькович, Роза Ауслендер і Йо-
зеф Бург. Міжнародний поетичний фести-
валь «Meredian Czernowitz» — це дійство, 
створене для розвитку діалогу між сучасни-
ми українськими поетами та їх зарубіжними 
колегами. На світ він народився чотири року 
тому за сприяння поета, публіциста, радіо-
журналіста Ігоря Померанцева. Також чи-
мало сил для організації доклали Юрій Ан-
друхович, Дмитро Лазуткін, Яцек Подсяд-
ло, Оксана Забужко, Борис Херсонський та 
інші. Вже традиційно «Meredian Czernowitz» 
проводиться одночасно в трьох українських 
містах — Чернівцях, Кам’янці-Подільському 
та Хотині — у перші дні  вересня.

Учасниками фестивалю, який прово-
дився уже втретє, стали поети з Австрії, 
Німеччини, США, Данії, Нідерландів, Вели-
кобританії, Росії, Польщі, Румунії, України. 
Але головним учасником, насправді, було 
саме місто. Захід особливий тим, що кож-
на людина може піти туди, куди їй хочеть-
ся.  І це дійсно так, адже він не мав цен-
тральної сцени. Приміщенням для висту-
пів послужили кав’ярні, альтанки під ресто-

ранами, бібліотеки, університетські аудито-
рії й навіть... тротуари. За кожною сценою 
закріпили представників сучасного україн-
ського  мистецтва. Організатором молодіж-
ної сцени поетів та модератором «Поетич-
ної прогулянки», до речі,  був випускник на-
шого рідного УжНУ, учасник багатьох укра-
їнських та міжнародних акцій і фестивалів 
Андрій Любка. 

Що найцікавіше — люди могли насоло-
джуватись не лише творіннями всесвітньо-
відомих поетів, але й самі прочитати вірші 
на сцені вільного мікрофона. Охочих вия-
вилося чимало —  стояли довжелезні чер-
ги. Це вкотре підтверджує: усі ми в душі по-
ети. Поділитись своїми віршами пощасти-
ло  й мені. Публіка подивувалася, що сту-
дентка з Ужгорода, з такої далечіні, приїха-
ла на «Мередіан», але приймала надзви-
чайно тепло й привітно, адже я лише по-
чатківець та майже не поет. 

Мою душу досі переповнюють емоції, і  
дуже хочеться, щоб наступного року ви, ша-
новані читачі «Погляду», теж побували на 
«Meredian Czernowitz», відчули смак мис-
тецтва й, можливо, поділились би творін-
нями власного приготування... 

мар’яна ничка, 
студентка українського відділення              
філологічного факультету.

МІСТО  ІСУСІВ
Вигулюють місто худі бородаті ісуси,
А з ними незмінно бліді молоді магдалени.
Малюють на тілі тату і синці, і укуси,
Вкривають браслетами сині поранені вени.
 
Під музику диму ватаги святих медитують.
На стомлену душу лягло віковічне прокляття.
Дослухавши тишу, ісуси міські посмакують
Знайому вже притчу про місто як місце розп’яття.
 
Не місце святим у святині олтарного блуду,
Де хрест золотий, а дорога у ніч нескінченна.…
Спиватиме зрада з натхненним обличчям іуди
Криваве вино зі спокусливих вуст магдалени.
 
Розвіють печаль тільки білі хмарки фіміаму,
А ранок розвіє надії на чисте спасіння,
Тернову корону одягне, колючу, ту саму,—
Бо ж ранок у місті ісусів і є воскресіння.

ЛІРИКА
В морі мороку хвилі лірики.
Випадковий нестямний погляд.
Порух дотику в вирі вироків.
Просто вірити. Просто поряд.
 
В стінах сорому сльози відчаю.
Трохи гніву і трохи волі.

Я не каюся, я засвідчую!..
І мовчу, як завжди, до болю.
 
Переходи. Ходи калюжами.
У навушниках шум і морок.
Що не встигнемо, надолужимо.…
Треба вірити. Бути поряд.
 
В морі мороку хвилі лірики.
Порух дотику в вирі вироків...…

РОМАНТИКА
Романтика відчаю в тихих маленьких кав’ярнях. 
Чужий елемент у до болю безглуздім житті,
У дивних думках і у поглядах комплементарних…
Не місце бажанням в свідомо забутій меті.
 
Романтика болю — обличчя бліда порцеляна,
Приправлена трохи набридливим культом дзер-
кал.
Стражданням новим ті старіші загояться рани,
Натхнень порожнеча покине чужий п’єдестал.
 
Романтика страху — прикута до вічності сила,
Самотніх рефлексій покинута в тиші струна,
Чужої довіри і мертвих фантазій могила…
Романтику вбила безглуздо щаслива весна.

наталія Шандра,
студентка відділення журналістики.

Під такою назвою у відділі «Карпатики» Наукової бібліотеки УжНУ було розгорнуто 
книжкову виставку, приурочену 1119-ій річниці міста над Ужем. 

Відвідувачі мали можливість ознайомитися з представленими виданнями 1920 — 1930-х 
років минулого століття, зокрема такими, як «Прошлое Ужгорода» П.Сови (1937 р.), карта 
Ужгорода 1928 р., календарі «Просвіти». Окрему експозицію присвячено виданням під на-
звою «Ужгород і ужгородці в образотворчому мистецтві».

марія чОрній, 
завсектором відділу «Карпатики» Наукової бібліотеки УжНУ. 

 ПеГасОве ПерО

Наталія ШАНДРА: «Не йди в мистецтві 
слідами інших — ризикуєш не залишити своїх»
Розмова на «ти» з молодою поетесою

 ФестиваЛі виставки

«Meredian Czernowitz» — місце зустрічі поетів

«Сторінками історії древнього Ужгорода»



Габріелла Руденко, 
студентка п’ятого курсу 

відділення журналістики, 
мала змогу вболівати 
за українського боксера 
в серці Росії, ставши 
переможницею у розіграші 
квитка на поєдинок 
боксерів. Дівчина залюбки 
погодилася розповісти 
нам про найяскравіші 
враження від поїздки.

— Габріелло, розкажи, будь 
ласка, що ти відчула, коли 
зрозуміла, що таки стала 
володаркою квитка на бій 
Віталія Кличка та Мануе-
ля Чарра? 
— Зізнаюся, що на розіграш 

ішла просто з виробничої необ-
хідності: аби написати новину й 
зробити фоторепортаж для сай-
ту Zaholovok.com.ua, де я пра-
цюю. Коли вдень зателефонували 
з оргкомітету з питанням, чи реє-
струвати мене на розіграш квит-
ків на бій Віталія Кличка з Мануе-
лем Чарром, то я погодилася про-
сто за компанію з іншими колега-
ми, причому без думки, що пере-
мога буде саме за мною. А від-
чуття, коли почула своє ім’я се-
ред переможців акції, неможли-
во описати. Було дуже неочікува-
но й трохи кумедно. Спочатку за-
читали моє прізвище (перша хви-
ля шоку), однак неправильно на-
звали ім’я (момент розчарування), 
а звучало це так: «Руденко Генна-
дій». Одразу промайнула думка: 
«Хіба у нас є ще журналісти з та-
ким прізвищем, як у мене?!». Але 
потім усе стало на свої місця: по-
милку виправили.

— Чим різняться емоції 
від перегляду поєдинку 
наживо й через телетран-
сляції? 
— Не порівняти «екранний» 

перегляд і присутність на місці 
події. Коли ти безпосередньо на 
ній, то переймаєшся атмосфе-
рою від голови до п’ят і ніби диха-
єш тим. Це незрівнянно! У ті хви-

лини мене нічого більше не пере-
ймало —повністю сконцентрувала-
ся на поєдинку. Напружувало до-
вге очікування, адже перед кульмі-
наційним боєм були чотири зустрічі 
боксерів різних категорій. До речі, у 
той вечір бився ще один українець 
— В’ячеслав Глазков, який здобув 
перемогу над німецьким боксером. 
Потім ще, як бонус, побачила і  жі-
ночий поєдинок : українка поступи-
лася досвідченій росіянці. 

Ближче до півночі за київ-
ським часом на екран почали ви-
водити кадри: як Віталію одягають 
боксерські рукавиці, як він розми-
нається… Це ще більше нагніта-
ло хвилювання. 

Дуже порадувала дружина 
Кличка Наталія — вона ефектно 
виконала композицію Celine Dion 
«The power of love». Я навіть не 
знала, що жінка так гарно співає 
й має такий голосовий діапазон. 

Тільки-но почали виходити го-
ловні герої вечора, моє хвилюван-
ня не мало меж — неабияк пере-
живала за перебіг бою. 

— Що найбільше вразило 
під час нього? 
— Сам бій тривав недовго, 

тому не могла наповну пройняти-
ся тим відчуттям, коли процес бо-
ротьби набирає обертів. Не мала 
поруч «Твіттера» (соціальної ме-
режі, де записую свої думки), отож 
нотувала все в блокноті. Зокрема 
записала: «Я буду щаслива за Ві-
талія, навіть якщо він переможе в 
перших раундах». 

Заважало трохи й те, що я 
дивилася поєдинок крізь об’єктив 
фотоапарата, бо ж хотілося по-
бачене закарбувати на згадку не 
лише в пам’яті, а й на матеріаль-
ному носієві. 

— Знаю, що після завершен-
ня поєдинку ти потрапила 
на прес-конференцію бок-
серів. Чи вдалося поспілку-
ватися зі спортсменами? 
– Ой, це ще історія. Я ж не 

можу без пригод. Після завер-
шення бою очікувалася прес-
конференція, як заведено. Ми, 

ужгородські медійники, мали три-
матися однієї дівчини з нашої гру-
пи, яка б нас провела, бо бейджі 
всім представникам медіа зробити 
не встигли. Звісно, ту журналістку 
знайти не змогли, адже знаходи-
лися на різних трибунах. Але не 
потрапити на прес-конференцію 
не могла собі дозволити, тому по-
чала запитувати охоронців, стю-
ардів, тих, хто ще міг знати, що й 
де саме відбуватиметься. Один 
чоловік сказав, що, найімовірні-
ше, це буде в прес-центрі «Олім-

пійського», але коли ми підійшли 
до дверей, то наткнулися на за-
чинений замок. Тоді керівник гру-
пи намагався додзвонитися тому, 
хто нас ніби акредитував, але 
так вони й не змогли домовити-
ся, тому ми вирішили не ходи-
ти стадіоном, а чекати на одно-
му місці. Однак у підсумку натра-
пили на інше — на зйомки Воло-
димира Кличка для якоїсь німець-
кої програми. Устигла взяти авто-
граф від Кличка-молодшого й спи-
тати про прес-конференцію. Хоч 

проблема знята не була, та, зре-
штою, коли, ніби відчуваючи, спус-
тилася на поле стадіону, майже 
до рингу, натрапила на цілу де-
легацію з Віталієм. Тут не розгу-
билась і вже чекала з блокнотом 
і ручкою в руках, поки наш герой 
підійде ближче. А потім проходи-
ла прес-конференція. Німецький 
боксер виявився приємним, ви-
хованим, досить амбіційним мо-
лодиком. Не відчувала, ніби він 
наш ворог і треба його ненавиді-
ти. Слова викликали лише розу-
міння ситуації спортсмена й ба-
жання останнього перемогти в той 
вечір. Суперник просив реваншу, 
але наш чемпіон тримався твер-
до й не дав чіткої відповіді, адже 
на той час іще не знав, чи продо-
вжуватиме кар’єру.

— Вочевидь, подорож ви-
правдала твої очікування. На-
зви три найяскравіші спогади 
від мандрівки.

– Вона справді себе виправ-
дала! Я ніколи не могла уяви-
ти, що колись наживо бачитиму 
самих братів Кличків, говорити-
му з ними. Тому дуже ціную цей 
момент і вдячна за таку можли-
вість. Правда, трохи засмути-
лася, що не вийшло сфотогра-
фуватися з Віталієм, але впев-
нена: це не остання наша зу-
стріч, тому спільне фото ще по-
переду. А щодо трьох найяскра-
віших спогадів... Одразу й важ-
ко сказати. Сюрпризом поїздки 
став виступ російського гурту 
«Градусы». Ще однією приємніс-
тю виявилося те, що українці за-
співали «Червону руту» на стаді-
оні в Росії. Це потішило моє па-
тріотичне самолюбство. Виступ 
Наталії Кличко також видався 
яскравим і неочікуваним... Звіс-
но, пік вражень — перемога на-
шого боксера. 

Вийшло більше, ніж три спо-
гади, але важко з усього потоку 
яскравих моментів виділити тіль-
ки декілька. 

вікторія Лисюк, 
студентка відділення журналістики.
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 на дОЗвіЛЛі

До свята були й подарунки! Аякже! В.о. ректора УжНУ 
Ф.Ващук презентував відділенню журналістики 

потужний сканер, голова студентського профкому 
Андріана Завадяк — блокноти й ручки найдотепнішим, 
студенти ж, у свою чергу, – фартух та найбільшу миску 
й черпак, які символізують фестиваль «Інформаційна 
миска», новому керманичу. 

Така смачна, весела, дотепна й незабутня 
«Інформаційна миска-2012»

 враження

Студентка відділення журналістики таки привезла 
Ужгороду обіцяну перемогу Віталія Кличка!

Програма заходу була не 
менш насиченою ніж торік: окрім 
приготування боґрачу, студен-
ти брали участь в естафеті та 
змаганні з армреслінгу, а та-
кож кожен з учасників фестива-
лю став гравцем атракцій «Та-
ємний друг» і «Вбивчий поцілу-
нок». Ще студенти розповіда-
ли анекдоти про викладачів, пи-
сали листи, котрі адресували 
як колегам-студентам, так і на-
ставникам.

Родзинкою «Інформаційної 
миски» стало представлення кур-
сів, адже саме тут майбутні жур-
налісти мали змогу продемонстру-
вати свій IQ та творчі здібності. 
П’ятикурсники зачарували й роз-
чулили присутніх оригінальними 
розповідями про власні мрії, чет-
вертий курс згадував найуспішні-
ші моменти попередніх студент-
ських років (кожен спогад склада-
ли в торбу), третьокурсники пере-
творилися на чудовий тижневик, 
другий курс щиро розповів про 
свою любов до обраного фаху, а 
з першокурсниками всі мали мож-
ливість познайомитися у форматі 
телепрограми «Афоризм».

Кульмінацією свята ста-
ло визначення найсмачнішого 
боґрачу. Студентські кулінарні 
шедеври оцінювало компетент-
не журі у складі викладачів-
гурманів. 

Традиційна угорська стра-
ва найсмачнішою вийшла в 
п’ятикурсників, але на п’яти їм 

наступали третьокурсники, які 
посіли друге місце. Третіми ж 
стали студенти-другокурсники.

Цьогорічний міні-фестиваль 
надовго закарбується в пам’яті 
студентів, адже для когось він 
перший, для когось — традицій-
ний, а для когось узагалі остан-

ній. В одному впевнена: через 
рік наші лави поповняться, і ми 
вже знову в новому складі виру-
шимо на таку смачну й веселу 
«Інформаційну миску».

крістіна ПенЗеШ,
студентка відділення журналістики. 
Леся ПОЛіха (фото).



Закінчився перший місяць 
цього навчального року. Для 

першокурсників усе було новим: 
лекції, практичні, самостійні… 
Хочеться дізнатись, чи зуміли 
колишні абітурієнти пристосуватись 
до студентського життя та 
напруженого 
графіку.

Ангеліна ТеГ-
ЗА, хімічний фа-
культет: 

— Події цього мі-
сяця запам’ятаються 
мені надовго. Дуже 
сподобалося свят-
кування Дня знань, 
яке проводилось на 
Театральній площі 
Ужгорода. Велике 
враження на мене 
справили виклада-
чі хімічного факуль-
тету. Вони — чудо-
ві спеціалісти, зна-

ються на своїй справі. Якщо виникають у нас 
труднощі з навчанням, то старшокурсники за-
вжди готові прийти на допомогу. Подобається 
вивчати вищу математику та неорганічну хімію. 
Із нетерпінням чекаю на свою стипендію. Спо-
діваюся, у майбут-
ньому стану хоро-
шим фахівцем.

Надія  К іш, 
стоматологіч-
ний факультет: 

—  Ш в и д к о 
пролет ів  вере -
сень. За цей мі-
сяць у моєму житті 
відбулося чимало 
змін. Я  переїхала 
до Ужгорода, рід-
ко зустрічаюся 
зі своїми шкіль-
ними друзями. 
 Навчання на сто-
матол ог і чном у 
факультеті нелег-
ке. Кожного дня 
маємо по 3 — 4 

пари. Ми вивча-
ємо історію, по-
літологію, анато-
мію… Моя мета 
— стати успіш-
ною людиною.

Мар’яна КА-
лиНиЧ,  факуль-
тет суспільних 
наук:

—  З а  ц е й 
місяць я позна-
йомилася з ба-
гатьма цікавими 
людьми, із яки-
ми і подружила-
ся. Спочатку сум-
нівалась у тому, 
чи соціальна робота є моїм покликанням, але 
згодом змінила  погляди на світ. Вважаю, що 
найголовніше в характері людини — це вмін-
ня боротися за своє місце під сонцем. 

яна теГЗа, 
студентка відділення журналістики.  

 сПОрт
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Україно!» студетки заочної 
форми навчання відділення 
журналістики Олесі ФІЦАЙ.

Вітаємо авторку!

Çасновник і видавеöь: 
Ужгородський національний 
університет. 
88003 м. Ужгород, 
вул. Підгірна, 46. 

Як анонсували крайові 
інтернет-ЗМІ, на 

штучному майданчику 
ужгородського стадіону 
«Спартак» в обласному 
центрі відбувся 
товариський міні-
футбольний поєдинок між 
командами священиків 
Мукачівсько-Ужгородської 
єпархії Української 
православної церкви та 
представників медіасфери 
області. 

Абсолютну більшість журна-
лістського гурту становили ама-
тори копаного м’яча з відділен-
ня журналістики УжНУ — викла-
дачі Василь Путрашик, Віталій 
Завадяк, Василь Шаркань, інже-
нер телерадіостудії при кафедрі 
журналістики Роман Кугаївський, 
оператор Роман Сов’як, студент-
четвертокурсник Роберт Папп, 
 котрий захищав ворота, долучив-
ся до збірної випускник відділен-
ня, а нині завідувач відділу пла-
нування та випуску програм радіо 
«Тиса ФМ» Антон Микуланинець. 

Гра вирізнялася непоступли-
вістю суперників, видалася дово-
лі напруженою й багатою на голи. 
Священнослужителі, на чимале за-
чудування своїх опонентів на полі, 
виявили неабияке вміння вправно 
володіти шкіряною кулею, комбіну-
вати й реалізовувати створені на-
годи. Журналісти й незчулися, як у 
їхні ворота влетіли два м’ячі. Огов-
татися й сквитати один удалося аж 
перед самою перервою. 

У другому таймі медійна дружи-
на зуміла зрівняти рахунок і,  видно, 
трохи знову розслабилася. Як на-
слідок, за холодний душ мала ще 
два голи у власні ворота. Утім ми-
ритися з несприятливим для себе 
ходом гри журналісти зовсім не ба-
жали. За лічені хвилини рахунок у 
матчі знову став рівним — 4:4.

 Захоплений таким розвитком 
подій, медіагурт кинувся забива-
ти й переможні голи, навіть ство-

рив для цього кілька нагод... Та 
 врешті дістав чудовий урок ви-
тримки й тактичної мудрості від 
отців духовних: батюшки, зіграв-
ши від оборони, впродовж кількох 
хвилин тричі скористалися з поми-
лок своїх суперників у захисті. Тож 
у підсумку 7:4 на користь служи-
телів церкви. 

Утім засмученими журна-
лісти не виглядали. Вони мали 
більш ніж гідного суперника, ко-

трий  наочно показав: дбати про 
душі ближніх можна й треба, по-
єднуючи здорове тіло зі здоровим 
духом. І стали в цьому прикладом. 

Цілком імовірно, що незаба-
ром бути матчу-реваншу. Від про-
позиції журналістів якось продо-
вжити розмову на футбольному 
полі батюшки не відмовилися.

василь ПутраШик, 
викладач відділення журналістики.
Олена УМÀÍÖІÂ (фото).

Як батюшки з журналістами 
у футболі змагалися

Гра журналістів і священиків виявилася і цікавою, і результативною

Іспит. Студент виходить 
відповідати з маленьким па-
пірцем, на якому написано 
кілька речень. Викладач:

— Де ваша відповідь?
—У голові.
— А це що? — киває на 

папірець.
— Не помістилося.
***
— Сусіде, а що то у вас 

учора було за свято, що ви 
цілу годину всією сім’єю так 
енергійно танцювали?

— Та то наш дід ненаро-
ком вулик перекинув.

***
— Коханий, як я сьогодні 

виглядаю?
 — А тобі обов’язкового що-

дня розпочинати зі скандалу?
***
Багатий покупець  зайшов 

до крамниці:
— Мені кілограм груш, та 

загорніть у пакети кожну окре-
мо. Я плачу. 

Продавець загортає.
— Тепер кілограм яблук. 

Також загорніть кожне окремо. 
Знову продавець виконує 

замовлення.
— Це ще не все. Горіхи. Теж 

кілограм, і загорнути кожен . 
— Бачу є і родзинки... 
— Вибачте, вони не про-

даються.
***
Суд, листоноша судиться 

з юнаком.
Суддя запитує хлопця:
— За що ви відлупцювали 

листоношу?
Юнак відповідає судді:
— Розумієте, пане суддя, 

листоноша приніс мені листа  
й сказав, щоби я затанцював, 
тоді отримаю лист. Я півгоди-
ни танцював і отримав лист, а 
це виявилася повістка до війсь-
ккомату!

***
Хлопчик років 4-5 приходить 

у молочну крамницю, ставить на 
прилавок бідончик і каже:

— Мама шкажала шметани!
Продавець наливає сме-

тану, малий бере бідон і йде 
до виходу. А продавець йому 
навздогін:

— Хлопче! А гроші!?
Малий:
— Мама шкажала — у бі-

доні…

Випадок на іспиті
Розповідь викладача:
– Років 15 тому складав мені іспит один студент. Відповідав він 

відмінно, я вже збиралася ставити йому «5» у залікову книжку, але 
ось біда: слово «заліковка» прямо з голови вилетіло (усяке в житті бу-
ває). Я йому й кажу:

– Ну, давай свою цю…
– Чого?..
– Ну, як її, з якою всі студенти на іспит приходять…
Хлопець моторошно почервонів і дістав із кишені... ВЕЛИЧЕЗНУ 

шпаргалку!

Пара з алгебри
Зі спогадів студента:
— Була в нас четверта пара — лекція з алгебри. Усі втомилися... 

А викладач розповідав щось про кільця захоплено... 
Повернувшись обличчям до дошки, говорить і пише. На останній 

парті на аркуші паперу написали плакат: «Хочемо додому!!!» — І че-
рез усю аудиторію передають на першу парту. Народ пожвавлюєть-
ся, починає посміхатися. Я сиджу на першій парті і кладу цей плакат 
на стіл прямо перед наставником. Хтось не витримав, захихотів. Ви-
кладач, нарешті, повертається, читає, ні слова не кажучи, бере руч-
ку, пише на зворотному боці аркуша: «Хотіти не шкідливо!!!», піднімає 
листок, показує його всім, знову повертається до нас спиною й... про-
довжує писати на дошці лекцію.

Джерело: http://chatlogi.info/studentski-bayki/

 студентсЬкі байки

 думки З ПривОду   

http://www.mechmat.univ.kiev.ua/u/cartoon

Перший місяць, перший погляд...


