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ЧЕМПІОНаТ уКраїНи серед
аматорських команд. Груповий
етап. Група 1. Шостий тур.
ФК «Вінниця» — «ОДЕК» —
2:0, «Поділля» — «рух» —
1:2. Сьомий тур. ФК «Вінниця»
— «рух» — 1:0, «Поділля» —
«Маяк» — 2:2. Становище ко-
манд: «рух» — 15 очок, ФК
«вінниця» — 8, «оДеК» — 7,
«Маяк» — 6, «Поділля» — 2
очки. Група 2. Шостий тур.
«авангард» — «Зоря» —1:3,
«Легіон» — «ретро» — 2:1,
«Колос» — «Єдність» — 5:0.
Сьомий тур. «Колос» —
«авангард» — 1:1, «ретро»
— «Зоря» — 0:1, «Єдність»
— «Легіон» — 1:2. Становище
команд: «Зоря» — 19 очок,
«Колос» — 14, «Єдність» — 8,

«легіон» — 6, «ретро» — 5,
«Авангард» — 4 очки. Група 3.
Шостий тур. «Олімпік» —
«ВПК-агро» — 0:1. Сьомий
тур. «ВПК-агро» — «Електро-
важмаш» — 0:0. Восьмий тур.
«Олімпік» — аФ «П’ятихат-
ська» — 0:8. Становище ко-
манд: «електроважмаш» — 10
очок, «вПК-Агро» — 8, АФ
«П’ятихатська» — 5, «УСК-ру-
бін» — 1 очко, «олімпік» — 0.
Група 4. Шостий тур. «Буре-
вісник» — «Варварівка» —
1:0. Сьомий тур. «Варварівка»
— «Мир» — 1:0, «Балкани»
— «Торпедо» — 0:1. Стано-
вище команд: «Буревісник» —
12 очок, «варварівка» — 10,
«Балкани» — 7, «Торпедо»,
«Мир» — по 4 очки. 

Дзюдо. У Будапешті (Угор-
щина) завершився етап Гран-
прі з дзюдо. в активі українців
три призових місця — одне
друге та два третіх. Срібним
призером стала Світлана яромка
у ваговій категорії понад 78 кі-
лограмів. У фінальній сутичці
українка поступилася японці Ме-
гумі Тачімото. «Бронзу» здобули
Георгій Зантарая (вага до 66
кг) та олександра Старкова
(вага до 52 кг).

Сучасне п’ятиборство. на
юніорському чемпіонаті Європи
з сучасного п’ятиборства, який
фінішував у Мінську (Білорусь),
українець владислав Міщенко
переміг в індивідуальній пер-
шості. У фехтуванні він був
десятим, у плаванні — 22-м, у
конкурі — 24-м. Але за раху-
нок відмінного виступу в «ком-
байні» (біг + стрільба) фіні-
шував першим із результатом
1453 очки, випередивши на од-
не очко господаря змагань
Іллю Полозкова.

Аматори 
перейшли Рубікон

ЧЕМПІОНаТ СВІТу-2014. Фі-
нальний турнір. Груповий етап.
Третій тур. 

Група «F». Нігерія — ар-
гентина — 2:3 (Муса, 4, 47,
— Мессі, 3, 45, Рохо, 50). Бос-
нія та Герцеговина — Іран
— 3:1 (Джеко, 23, П’янич, 59,
Врашаєвич, 83, — Гучаннед-
жад, 82). Становище команд:
аргентина — 9 очок, Нігерія
— 4, Боснія та Герцеговина
— 3, Іран — 1.

Група «Е». Еквадор — Фран-
ція — 0:0, Гондурас — Швей-
царія — 0:3 (Шакірі, 6, 31,
71). Становище команд: Фран-
ція — 7 очок, Швейцарія —
6, Нігерія — 4, Гондурас — 0.

ПереД заключним туром спо-
кійно почувалися тільки арген-
тинці та боснійці. Команді Мессі
вистачило двох перемог, аби
достроково вийти до 1/8 фі-
налу. натомість збірна Боснії
та Герцеговини, зазнавши дві
поразки, втратили свій шанс
вийти з групи «F». А ось ко-
манди нігерії та Ірану могли
ще залишитися на чС-2014. ні-
герійці не витримали натиску
аргентинців, але здобувають
другу путівку. У цьому їм до-
помогла збірна Боснії та Гер-
цеговини, яка здобула пере-
конливу перемогу над іранцями
— 3:1.

У групі «е» еквадорцям не

вистачило нульової нічиєї, щоб
продовжити боротьбу за чем-
піонський титул. Цим сповна
скористалися швейцарці, які,
забивши збірній Гондурасу три
«сухі» м’ячі, стали учасниками
раунду плей-оф.

отже, в 1/8 фіналу чС-2014
зіграють Аргентина — Швей-
царія, Франція — нігерія.

Серед бомбардирів лідирують
неймар (Бразилія) та Мессі
(Аргентина) — по 4 голи. Тричі
відзначилися Мюллер (німеч-
чина), ван Персі, роббен (обид-
ва — нідерланди), родрігес
(Колумбія), Бензема (Франція),
Шакірі (Швейцарія), валенсія
(еквадор). 

Автоголи на рахунку Кала-
синаца (Боснія та Герцеговина),
Марсело (Бразилія), вальяда-
реса (Гондурас). 

Микола МоТорНИЙ.

По вертикалі: 1. один із сим-
волів держави. 2. Керівна особа
рад різних рівнів. 3. Трикутний
прапорець, що видається на від-
знаку яких-небудь досягнень. 4.
Мова вузької соціальної групи,
не зрозуміла для сторонніх. 6.
Жовто-блакитний символ нашої
держави. 7. Самостійний розділ
Конституції. 9. Глава парламенту.

11. …візор, …передача. 12. ввіч-
ливе звернення до жінки. 16.
Державний прапор України —
… нашого народу. 17. Київ для
України. 21. один із авторів тек-
сту сучасної Конституції України
— Михайло Дмитрович … . 23.
Стаття 67-ма Конституції перед-
бачає звітність громадян про
свій майновий … . 24. норма-

тивний акт, який видає президент
країни. 25. Стаття 35-та перед-
бачає відокремлення її від дер-
жави, і навпаки. 26. Правове
становище громадян у суспіль-
стві. 28. Конституція — це …
для прийняття законів та інших
нормативно-правових актів. 30.
Документ, який засвідчує повно-
важення народного депутата (ст.
78). 31. Його складають перед
народом депутати та чиновники
різних рівнів. 33. Український
народ чинить … загарбникам.

По горизонталі: 5. Ступінь
швидкості розвитку. 7. Знаряддя
праці женця. 8. вигук схвалення.
10. Сукупність загальнообов’яз-
кових правил (норм), які охоро-
няються державою. 13. Засіб
спілкування. 14. Передова час-
тина суспільства. 15. Пора року,
коли відзначаємо День Консти-
туції. 18. Повна незалежність
держави. 19. Метою прийняття
Конституції є забезпечення прав
та свобод людини і гідних умов
її … . 20. Творець першої укра-
їнської конституції. 22. основний
Закон держави. 27. Заборона
президента. 29. народні збори
стародавніх греків. 30. Податок
при переміщенні товару через
кордон. 31. Державний норма-
тивно-правовий акт. 32. вага то-
вару без тари. 34. Продажна
вартість товару. 35. виконання
пісні. 

Склала Світлана ЗоЗУЛЯ.
м. Луцьк.

Відповіді на кросворд, надрукований 30 травня.

По горизонталі. 3. Бій. 6. ревком. 8. Майдан. 9. «Альфа». 10. рота. 11. Адат. 14. Замах. 15.
СБУ. 17. Козак. 18. Мітингувальники.

По вертикалі. 1. Депортація. 2. Ікра. 4. Айва. 5. Касабланка. 7. Маска. 8. Майно. 12. Запит. 13.
Боїнг. 15. Случ. 16. УДАр.

«ДеньÊонституції»

оДниМ із перших внЗ в Ук-
раїні таких фахівців з цього на-
вчального року розпочне готу-
вати Київський національний уні-
верситет культури і мистецтв,
який завжди йде у ногу з часом.
Днями в цьому вищому навчаль-
ному закладі відбулося засідання
Громадської експертної ради з
реформування бібліотечно-ін-
формаційної системи в країні.
наш кореспондент побував на
ньому…

ІнФорМАЦІолоГ-АнАлІТиК
— термін новий. Звичним є уяв-
лення про бібліотеку як про
оповитий тишею храм книжок.
Сьогодні, в часи стрімкого роз-
витку інформаційних технологій,
традиційне розуміння терміну
«видання» як продукції поліг-
рафічної промисловості відхо-
дить на другий план. Автомати-
зація — зовсім нова сходинка
в бібліотечній технології, що
дає змогу оперативно відшукати
будь-яку інформацію. Саме тому
в структурі сучасних бібліотек
України, на думку фахівців екс-
пертної ради КнУКіМу, потрібно
створювати особливі відділи-
медіатеки, в яких спеціалісти,
інтегруючи можливості нових
носіїв інформації, забезпечува-
тимуть комплексний характер
обслуговування відвідувачів. Тоб-
то бібліотеки істотно зміняться,
це будуть фонди не лише кни-
жок традиційних — друкованих,
— а й електронних, водночас
там зберігатимуться відеофіль-
ми, звукозаписи, комп’ютерні
віртуальні енциклопедичні пре-
зентації тощо. 

Користувачі медіатеки зможуть
скористатися і електронним ка-
талогом видань, і бібліографіч-
ними базами даних, і доступом
через Інтернет до електронних
каталогів найбільших бібліотек
світу з можливістю електронної
доставки документів.

А провідником користувача в
усьому цьому велетенському і
багатогранному інформаційному
просторі якраз і буде інформа-
ціолог. він і аналітик, і радник-
консультант, і психолог, і педагог,
і знавець комп’ютерних техно-
логій — словом, спеціаліст дуже
широкого профілю.

чи готові наші бібліотеки до
таких викликів часу? Матеріальна
база, ясна річ, — першооснова
успіху. Але ж іще потрібен під-
готовлений по-новому фахівець.

Такий був лейтмотив експертної
ради в КнУКіМі, до участі в
якій було запрошено добре зна-
них в Україні і за кордоном
професіоналів бібліотечної спра-
ви, чимало з яких, до речі, є
випускниками названого вишу.
Серед них — доктор наук із
соціальних комунікацій, завідувач
відділу національної бібліотеки
України ім. в. І. вернадського
Тетяна Гранчак, керівник уп-
равління регіональної та куль-
турно-просвітницької роботи Мі-
ністерства культури Лариса Ні-
кіфоренко, доктор історичних
наук у галузі бібліотекознавства,
координатор програм відділу
преси, освіти та культури По-
сольства США в Україні Ва-
лентина Пашкова, кандидат іс-
торичних наук, завідувач відділу

наукового опрацювання доку-
ментів національної бібліотеки
ім. в. І. вернадського Олег
Сербін, кандидат історичних
наук, директор наукової бібліо-
теки національного університету
«Києво-Могилянська академія»
Тетяна Ярошенко…

Ініціатором створення експер-
тної ради став почесний ректор
Київського національного уні-
верситету культури і мистецтв,
професор Михайло Поплав-
ський. відкриваючи засідання,
він передовсім сказав про таке: 

— Сьогодні бачимо інфор-
маційні війни та їхні наслідки. І
ми в них, на жаль, програємо.
якщо нас турбує майбутнє краї-
ни, ми повинні радикально змі-
нити ситуацію. розробка нового
освітнього стандарту в підго-

товці національних кадрів, фа-
хівців нової генерації інформа-
ційно-аналітичної сфери поси-
лить інформаційну безпеку на-
шої країни, сприятиме просу-
ванню цінностей українського
суспільства та формуванню по-
зитивного іміджу держави за
кордоном. 

Завдання, яке ставить Михай-
ло Поплавський, дуже амбітне.
Адже «перезавантаження» ін-
формаційного простору, у тому
числі й кадрове, — річ не про-
ста. вже нині вимоги до фахівця
інформаційно-аналітичної справи
дуже й дуже високі. Задля цього
для читання лекцій та прове-
дення практичних занять в уні-
верситеті залучено провідних
спеціалістів та експертів. А про-
фільні модернові мультимедійні

лабораторії постійно оснащу-
ються за найсучаснішими тех-
нологіями. 

Принагідно ректор зазначив,
що до початку нового навчаль-
ного року в Університеті куль-
тури на базі наукової бібліотеки
вишу планується відкрити ще
аж три науково-практичні лабо-
раторії та медіатеку. А разом із
головними бібліотеками по всій
Україні вже створюються галу-
зеві навчально-виробничі ком-
плекси. в Києві, наприклад, май-
бутні фахівці раз на тиждень
навчатимуться не в аудиторіях,
а виходитимуть «у поле». в Уні-
верситеті культури давно зро-
зуміли: новітні інформаційні тех-
нології незабаром стануть ви-
значальними чинниками соці-
ально-економічного та інтелек-
туально-духовного розвитку ук-
раїнського суспільства.

володіння комп’ютерно-ін-
формаційною грамотністю на
високому рівні й аналітичне мис-
лення — ось формула успіху
майбутніх фахівців, переконана
директор наукової бібліотеки
національного університету
«Києво-Могилянська академія»
Тетяна ярошенко.

— Приємно, що керівництво
вищого навчального закладу
зважає на думку потенційних
роботодавців і своїх студентів.
До речі, затвердження експер-
тами навчальних планів — це
чудова традиція, започаткована
в США. Там без оцінки Амери-
канської бібліотечної асоціації
не відбувається акредитація на-
вчального плану жодного вишу,
який готує відповідних спеціа-
лістів, — відзначила гостя.

Залишається додати, що сту-
денти КнУКіМу, які навчати-
муться на інформаціолога-ана-
літика, починаючи з третього
курсу матимуть можливість ста-
жуватися за кордоном у найсу-
часніших у світі фондах інфор-
мації — медіатеках нью-Йорка,
вашингтона, Торонто, лондона,
Брайтона, Токіо. 

все це, поза сумнівом, надасть
нового імпульсу в підготовці біб-
ліотекарів-інформаціологів в Ук-
раїні, а фахівцям із таким дип-
ломом КнУКіМу гарантуватиме
чудову кар’єру та впевненість у
майбутньому. Що не кажіть, а
нині «Інформація править сві-
том!». Саме такий напис свого
часу з’явився на офіційному сайті
однієї з найбільших і найавто-
ритетніших книгозбірень світу
— Бібліотеці Конгресу США у
вашингтоні. Тим часом, чи відомо
вам, скільки на рік заробляє її
рядовий працівник-бібліотекар?
До 100 тисяч американських до-
ларів. Така ось світова перспек-
тива у професії бібліотекаря-ін-
формаціолога, яку здобувають
студенти у стінах Київського на-
ціонального університету куль-
тури і мистецтв. è

олена КоЩЕНКо.

l Лідери вищої освіти

Новий імпульс професії 
бібліотекаря-інформаціолога

Інформація для роздуму.
Експерти авторитетної
«Міжнародної організації
праці» («International 
Labour Organization»), яка
є спеціалізованою структу-
рою ООН, дослідивши дані
з 150 країн світу, оприлюд-
нили список нових пер-
спективних спеціальностей
на найближчі десятиліття.
Основні акценти — наука,
нанотехнології, медицина,
метеорологія та інформа-
ційний простір. Що при-
кметно: у переліку фахових
пріоритетів майбутнього
вперше з’явився інформа-
ціолог-аналітик, або бібліо-
текар-інформаціолог. 

Ніжин випускає
трактори

ДвА роКи тому в ніжин-
ського заводу сільськогоспо-
дарського машинобудування
змінився власник — ним стало
Тов «Укравтозапчастина». но-
вий господар продовжив випуск
обладнання для птахофабрик
та розпочав виготовлення при-
чепів для легковиків, присто-
сувань для перевезення сівалок.
Але основний акцент зроблено
на виробництві тракторів. У ве-
ресні 2013-го з конвеєра зійшов
перший. Тут складають моделі
«80», «82», «892» та «1221»
Мінського тракторного заводу
та власної розробки — «Кий
14108». Цьогоріч планують роз-
почати складання італійських
«ландіні». Ці трактори охоче
беруть конотопські фермери,
а чернігівські вважають їх до-
рогуватими: за ціну одного
«ландіні» можна купити майже
три МТЗ.

Люстрація 
пробуксовує

ДоКи не прийнято закон про
люстрацію, небайдужі громадяни
намагаються самостійно очис-
тити державні структури від
«учорашніх». У чернігові цим
займається обласний штаб на-
ціонального спротиву, але від-
ставок кадрів януковича поки
що не відбулося. Так, майда-
нівські активісти навіть займали
кабінет генерального директора
обласної телерадіомовної ком-
панії «Сівер-центр» Аркадія Бі-
лібаєва з вимогою його від-
ставки, однак Державний комітет
радіомовлення і телебачення на
вимогу громади досі не відреа-
гував.

Техніка 
для фронту

вІЙСЬКовІ ремонтні підпри-
ємства області лагодять озбро-
єння та військову техніку, яка
виконуватиме завдання із поси-
лення охорони державного кор-
дону. «Діагностика та ремонт
однієї одиниці тривають від од-
ного до трьох днів, а для склад-
ніших робіт із відновлення бро-
ньованої та спеціальної техніки
залучені фахівці державного
підприємства «львівський бро-
нетанковий завод».

Ось такий 
самозахист...

лІКАря Сергія Милейка в
Корюківці всі добре знають.
Тож, коли його мобілізували
до армії і новини зарясніли
тривожними повідомленнями
про загибель українських вій-
ськових, незахищених броне-
жилетами, місто вирішило са-
мотужки стягнутися на броне-
жилет своєму медикові. З іні-
ціативи місцевої громадської
організації «Альтернатива» по-
трібні кошти зібрали — найак-
тивнішими були парафіяни єди-
ної в Корюківці української

церкви, працівники фабрики
технічних паперів та центральної
районної лікарні, депутати
міськради, бібліотекарі. А в
Прилуках кошти для своїх зем-
ляків, що захищають Україну,
збирають щовихідних на міс-
цевому базарі.

Алкотрафік
оСТАннІМ часом із росії ні-

чого доброго не надходить.
Здебільшого це як не зброя
для війни проти України, то
контрабанда. Так, оператив-
ники СБУ зупинили вантажний
автомобіль, у кузові якого у
пластикових ємностях знахо-
дилось 10 тонн етилового спир-
ту. Згідно із маркуванням, він
був вироблений на території
російської Федерації. вказана
продукція транспортувалась
без відповідних дозвільних до-
кументів. Продукцію вилучено,
розпочато кримінальне про-
вадження.

Не до фестивалю!
оБлАСТЬ не братиме участь

у міжнародному молодіжному
фестивалі «Дружба» у Сень-
ківці Городнянського району,
що традиційно проходив ос-
танньої неділі червня. Про це
офіційно повідомив голова об-
лдержадміністрації володимир
Івашко: «Фестиваль у Сеньківці
не передбачається. Зважаючи
на те, що однією з учасниць
заходу є російська Федерація,
яка анексувала Крим та фак-
тично розв’язала неоголошену
війну на сході країни, що при-
звело до дестабілізації ситуації
та численних людських жертв,
офіційна позиція обласної дер-
жадміністрації чітка і зрозуміла
— не підтримувати проведення
цього фестивалю. враховуючи
складну військово-політичну си-
туацію на кордоні України і в
державі, коли існує висока
ймовірність збройних прово-
кацій, коли на Донеччині та
луганщині отримують тяжкі по-
ранення і гинуть українські вій-
ськові, ми не маємо морального
права брати участь у зазначе-
ному заході, тим більше гово-
рити про якусь дружбу».

Унікальний пором 
ПреС-ТУр у Мезинський на-

ціональний природний парк
здійснили журналісти націо-
нальних теле- і радіокомпаній,
різних друкованих видань. Тра-
диційно на початку літа тут
розпочинає сезонну роботу
своєрідний «середньовічний»
пором — переправа, що най-
більше вразила відвідувачів. на
території Мезинського парку
збереглися три старовинні по-
роми через Десну, які служать
місцевим жителям для госпо-
дарських потреб, в основному
при заготівлі сіна на луках та
випасі худоби. Гості також по-
бували на Пузиревій горі під
радичевом, де знаходилась гон-
чарня майстра Пузиря (XIX ст.),
і самі спробували виготовити
гончарні сувеніри. 

Василь ЧЕпУрНИЙ.

l На зв’язку — Чернігівщина

За дос то вір ність рек ла ми
відповідає рек ла мо да вець

ÐÐÅÅÊÊÊËËÀÀÌÌÀÀ

Боснійці допомогли
нігерійцям

КолеКТив єдиного на пів -
острові україномовного часо-
пису «Кримська світлиця» нова
«влада» вигнала з трьох орен-
дованих кабінетів у корпусі
бази «Артек» навпроти сім-
феропольського залізничного
вокзалу. Характерно, що од-
ночасно з виселенням мережа
розповсюдження «Кримсоюз-
друк» відмовила редакції в
роздрібному продажу газет у
кіосках. не внесли «Кримську
світлицю» й у каталог перед-
плати, тому з другого півріччя
шанувальники часопису вже не
мають змоги його отримувати.
До речі, прикро, але охочі чи-
тати «Сільські вісті» кримчани
також втратили цю можливість. 

«Даремно навіть сподіватися,
що «нова кримська влада» зга-
дає свої ж заяви про три дер-
жавні мови на півострові й по-
турбується, щоб єдина украї-

номовна газета в Криму не
загинула. нас викинули з орен-
дованого приміщення, яке нині
нібито зайняли під прийом мі-
фічних «біженців із Півдня —
Сходу», нас виключно з полі-
тичних мотивів відмовилися
розповсюджувати», — наго-
лосив головний редактор
опального видання віктор Ка-
чула. 

Ми відстежуватимемо інфор-
мацію про гоніння на нашу
посестру — «Кримську світ-
лицю». разом боротимемося
за кожного українського крим-
ського читача! Адже йдеться
про підле й злісне ущемлення
фундаментальних прав людини
на інформацію рідною мовою
на анексованому півострові,
до якого брутально вдалася
його «влада».

Віктор ТаВр.
Крим.

l Окупований Крим

´Світлицюª 
вигнали на вулицю

27 червня в Україні прой-
дуть дощі, місцями з грозою,
лише у південній частині пе-
реважно без опадів. вітер пів-
нічно-західний, 7-12 м/с. Тем-
пература вдень 17-22, у пів-
денній частині 23-28 градусів.
28 червня на більшій частині
території країни без опадів,
лише на північному сході не-
великий короткочасний дощ,
гроза. Температура вночі 8-
13, вдень 21-26 градусів.

По Києву та області сьо-
годні вдень дощ, подекуди
гроза. вітер північно-західний,
7-12 м/с. Температура 17-
22 градуси.

Протягом вихідних погодні
умови суттєво не змінювати-
муться. Погоду визначатиме
прохолодне повітря, по всій
території України передба-
чаються дощі та грози. 

Т. КарпєКо.

Світловий день
28 червня 2014 ро ку:

Місто Схід
сонця

Тривалість
дня

Луганськ 4:22 16:07

Київ 4:48 16:25

Львів 5:17 16:19

Мультимедійні лабораторії КНУКіМу — це передовсім комп’ютери новітнього покоління
і найновіші версії програмного забезпечення, а також високошвидкісний Інтернет.

На лекції у науковій бібліотеці КНУКіМу. Ось уже котрий рік цілодобово до послуг студентів
— електронна бібліотека КНУКіМу. В її фондах — десятки тисяч книжок і документів. 

l Спорт
l Кросворд


