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 квітня пройшла профспілкова 
конференція, на якій був обраний 
новий голова профспілки ЧДУ 
ім. Петра Могили – Васковець 

Ольга. Молода та активна дівчина, яка при-
ймала участь в всеукраїнському проекті 
«Студентська республіка», стала членом 
Студентського Магістрату 2009, є членом 
молодіжної організації «СНС» та головою 
міжнародної організації «AIESEC», пере-
могла на виборах. 

Головними завданнями профспілкової 
організації є представлення й захист прав 
та інтересів студентів, сприяння задоволен-
ню їх потреб у сфері навчання, побуту, 
оздоровлення, відпочинку та реалізації 
творчого потенціалу. Наша профспілкова 
організації ЧДУ ім. Петра Могили завжди 
допомагала студентам матеріально, але в 
останні роки не співпрацювала з адмініс-
трацією нашого університету. Васковець 
Оля, як новий голова, заявляє: «Хочу 
обов’язково продовжувати матеріальну 
допомогу студентам в скрутних становищах, 
матеріальну підтримку на оздоровчі заходи, 

а головне відновити співпрацю профспілки 
із адміністрацією нашого університету». 

Зазначимо, що при проведенні Вченої 
Ради голова профспілкової організації має 
право голосу при прийнятті рішень, що 
торкаються тих чи інших аспектів нашого 
університету. 

«Раніше профспілка була так би мовити 
«автономною», а зараз ми хочемо її на-
близити до адміністрації, до співпраці зі 
Студентською колегією, а також винайти 
нові методи залучення студентів до проф-
спілкової організації», – продовжує Оля. 

Нагадаємо, щоб вступити в профспілку 
нашого університету, потрібно тільки при-
йти до кабінету профспілкової організації 
(4-316), написати заяву та кожний місяць 
із вашої стипендії буде зніматися всього 
лише 1 % задля задоволення інтересів та 
підтримки наших студентів, а Ви будете 
захищенні та будете мати право приймати 
активну участь у студентському житті свого 
університету. 

Ємєлєва Лідія 
Lidusichka@inbox.ru 
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ячеслав Сакович 
«Я позитивна людина, люблю 
активний відпочинок, відстоюю 
здоровий спосіб життя. Завжди 

готовий допомогти». 
 
Євгенія Бородіна 
«Розумна, активна, цілеспрямована, від-

повідальна дівчинка. Люблю спорт, гро-
мадську діяльність. У своїй роботі в Сту-
дентській колегії буду намагатися якомога 
частіше привносити нові та цікаві ідеї, щоб 
ще більше наповнити життя студентів. А так 
само захищати їхні інтереси!» 

 
Анна Телеш 
– Депутат студентського парламенту 

України. 
– Член громадської організації «СНС». 
– Делегат від студентства на Вченій 

Раді університету. 
Мета перебування в Студентської коле-

гії – самореалізація і підняття студентської 
активності в університеті, відродження воіс-
тину «могилянського» духу. Маю план робо-
ти на рік і знаю, як втілити його в реальність.  

Люблю перемагати, подорожувати, фо-
тографувати, слухати джаз і пити гарячий 
шоколад. 

 
Голова Студентської колегії – Макс 

Максимов 
– Соціальний тренер. 
– Сертифікований психолог-консультант 

в методі позитивної психотерапії. 

– Тренер тренінгового напрямку кам-
панії KAVA.  

– Тренер «Всеукраїнської Школи тренерів 
і інструкторів командоутворення» (2009 р.) 
в методиці «Мотузковий курс». 

– Тренер різних молодіжних, студент-
ських шкіл. 

– Голова МММГО «Союз Миколаїв-
ського Студентства». 

– Член Миколаївського молодіжного 
муніципалітету, член Молодіжної колегії 
при голові облдержадміністрації, член сту-
дентського магістрату Миколаєва – 2009. 

– Переможець Миколаївського етапу 
телепроекту «Шустер. Стань лідером». 

Інтереси: фаершоу, подорожі, автостоп, 
фестивалі, кіно, фото, психологія, молоді-
жна політика. 

 
Анастасія Стецюк 
Я закохана в бажання жити! Воно надає 

мені крила, з якими я можу летіти далеко за 
небокрай своїх мрій і фантазій. Я щаслива, 
бо маю натхнення та прагнення зробити світ 
кращим. Люблю щирість в будь-якому прояві 
і ненавиджу підлість. 

 
Заступник Голови Студентської коле-

гії – Сергій Кочнєв 
– Студент юридичного факультету. 
– Студентський декан юридичного фа-

культету (2008-2009 рр.). 
– Голова Студентської колегії (2009-

2010 рр.). 
– Студентський мер Миколаєва – 2009. 
– Депутат студентського парламенту 

України – 2009. 
– Позаштатний радник миколаївського 

міського голови з питань молодіжної полі-
тики. 

– Заступник голови Миколаївського 
молодіжного муніципалітету по роботі зі 
студентством. 

Душею, думками і серцем в Могилянці 
та її студентському самоврядуванні. 

 
Олександра Чмель 
Студентка 311 групи факультету еко-

номічних наук. 
Ваш покірний слуга, кореспондент 

«Ваганту». 
 
*Ще більше про студентську колегію 

на стор. 16 
Олександра Чмель 

alexa.chmel@gmail.com 
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Васковець Оля 

8 квітня 2010 року в Могилянці пройшли вибори Студентської колегії. 
7 факультетів – сім нових осіб. Знайомтесь! 

Максимов Максим 
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Ура, весна! 
 

т тепер можна зітхнути з 
полегшенням, нарешті при-
йшла весна. Ми пережили 
зимові морози, сніги, холод, 

і тепер все навколо радує нас духмя-
ним запахом квітів, теплим вітерцем і 
сонечком. Звичайно, весною є і свої 
нюанси. Наприклад сесія, практика, 

очікування ще одного триместру. Але 
все це стає настільки приємним, що 
навіть не помічаєш як проходять ек-
замени, бо кожного ранку, по дорозі 
в університет тебе зустрічає весняний 
настрій. Насолоджуйтесь весною, ско-
ро прийде літо, а то вже інша історія. 

 
З повагою, Євгенія Дулько 

Jane.dulko@gmail.com 
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родовжуючи рубрику, приурочену 
до 15-річчя від дня заснування на-
шого університету, хочу вам пред-
ставити цікаву розповідь, яку я 

почув від Норд Ганни Леонідівни, декана 
факультету післядипломної освіти. Ганна 
Леонідівна приймала активну участь у ста-
новленні і розбудові нашої Альма-матер. 

– Ганна Леонідівна, скажіть будь лас-
ка, що спонукало Вас допомагати Леоніду 
Павловичу Клименку та Олександру 
Павловичу Мещанінову у створенні нашого 
університету? 

– Все почалося з того, що в 1991 році, 
коли я закінчила школу і мала вступати до 
ВНЗ, у Києві відкрилася Києво-Могилянська 
академія. Це був престижний заклад. Проте, 
так сталося, що в моїх планах не було вступу 
на економічний факультет, я хотіла стати 
лікарем, та й потрапила я на економіку, мож-
на сказати, випадково. А економічного фа-
культету на той час в Києві ще не було. Тому 
Київська Могиляка залишилася у мріях моїх 
батьків. 

І вже на той час ми почали задумува-
тись, що в Миколаєві майже немає де навча-
тися. На момент 1991 року в місті дуже 
добре працював кораблебудівний універ-
ситет. На той час він був дійсно сильним 
університетом з доброю і матеріальною 
базою, і викладацькою. На його економі-
чний факультет я і вступила. Тоді просто 

був невеликий вибір: якщо ти не хочеш 
бути вчителем і не маєш бажання працю-
вати у сільськогосподарській сфері, то шлях 
лише до кораблебудівного. 

Коли прийшла черга обирати навчальний 
заклад моєму братові, а це питання в нашій 
сім’ї обговорювалося протягом декількох 
років, в кораблебудівному помирає ректор 
Олександров, який був душею і розумом 
університету. Починається активний розвал 
університету. І на цей період припадає велика 
криза, через яку молоді люди Миколаївського 
регіону не мали змоги навчатися в українсь-
ких престижних вузах, окрім Миколаєва. Це 
і стало основним поштовхом до започат-
кування університету. Виникла проблема, 
яку потрібно було вирішувати. 

Який заклад відкрити? Звичайно хотілося 
відкрити найкращий. Навіть думали про філії 
Оксфорду або ж Гарварду. А все тому, що 
тогочасна система освіти залежала від рин-
кової економіки. І тому у місті катастрофіч-
но не вистачало спеціалістів гуманітарної 
сфери, переважали в більшій мірі технічні 
професії. 

Звичайно на такий проект, як відкриття 
університету потрібні були кошти, і чималі 
кошти. Державного фінансування на той час 
не було. У нас була своя приватна фірма, за 
кошти якої рік академія створювалася, і потім 
ще півроку існувала. Леонід Павлович і 
Олександр Павлович постійно їздили до 

Києва, і основний час в Києві і перебува-
ли, вирішуючи питання по створенню на-
вчального закладу. Бюджет нашого закладу 
був невеликим. До наших коштів додалися 
кошти, які були отримані за курси, і за конт-
ракти. Перший набір нараховував 180 сту-
дентів, 120 з яких були на державному 
замовленні. Проте вже з того часу заро-
джувалися певні традиції, які існують і 
дотепер: випускники університету зали-
шалися в ньому працювати. Вони ж і допо-
магали створювати університет, будучи 
ще студентами. Ті люди, які стояли у вито-
ків університету були справжніми патріо-
тами. 

– А яку матеріальну базу ви отримали 
від ПТУ, яке тут було до академії? 

– Це було неотоплюване приміщення, 
2-й корпус був взагалі нежилим. В ньому 
розміщувалися лабораторії по приготу-
ванню їжі, де стояли плити, столи. Коли 
ПТУ виїхало з території академії, то у нас 
не залишилося нічого, окрім стін та підлоги: 
жодної дошки, жодного стільця, жодного 
столу. Був актовий зал, був спортивний зал. 
Оце і вся матеріальна база була, яку ми 
отримали. 

– Дякую Вам, Ганно Леонідівно, за 
цікаву розповідь. Бажаємо Вам творчих 
успіхів та натхнення для реалізації нових 
проектів. 

Чубаченко Анатолій 
chubachenko.anat@gmail.com 
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СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА  

ЯК ЦЕ БУЛОЯК ЦЕ БУЛО  
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«Сьогодні (1 квітня 2010 року) ми 
відмічаємо День найкращого факультету 
університету – факультету економічних 
наук».  

Верланов Юрій Юрійович 
 

ата проведення Дня ФЕНа і День 
сміху невипадково співпали цьо-
го року. Море жартів, веселощів, 
посмішок, оплесків. Викладачі 
й студенти – всі були задоволені! 

Багато груп підготували вітання еконо-
містам з їх «професійним» днем: «Слава 
Богу, ти прийшов», «Аватар», відео ролики, 
танці-пісні на будь-який смак.  

За сценарієм цього року події відбува-
лися в цирку, й протягом концерту двоє 
веселих клоунів доречно заповнювали 
«рекламні паузи». 

Але ж все ж таки автору цієї статті 
хочеться відмітити активну участь у кон-
цертній програмі саме викладачів. Й ро-
дзинку Дня ФЕНа – сценку «На екзамені», 
також за участю викладачів факультету 
(в головних ролях: Конєва Тетяна, Кузь-
менко Олександр, Ляховець Олена, Полє-
таєв Олексій, Прядко Ірина, режисер – 
Бородіна Олександра, студентка 311 групи). 

Були показані основні моделі поведінки 
студентів на екзамені, тобто в більшій мірі 
власне бачення кожного з акторів. Це були 
і ролі відмінників, і прогульників, і сту-
дентів-неформалів, і гламурних студентів. 
Для кожного викладача підбирався від-

повідний сценічний образ, і всі зі своїми 
ролями впоралися на 101 бал.  

Небайдужих не залишилось! Стовід-
сотковий факт.  

Чмєль Олександра, 
alexa.chmel@gmail.com 
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Наша служба небезпечна і склад-
на…» – мабуть так зустрічають 
кожен новий день обрані студент-

ським загалом студентські декани. Саме вони 
є організаторами та головними учасниками 
процесу реалізації студентського самовря-
дування. Тож поговоримо детальніше про 
цих «сірих кардиналів», а саме дізнаємося, 
чим займаються зараз та що ж іще планують 
ці стратегічні світлі голови. Представляю 
вашій увазі програми діяльності студентсь-
ких деканів факультетів ЧДУ. 

Максим Козачук (факультет соціо-
логії): 

«Насамперед хочу подякувати всім, хто 
обрав мене на цю відповідальну посаду. Я 
намагатимусь зробити життя факультету 
кращим та виправдати покладені на мене 
сподівання. Отже, на даний момент у плани 
нашого деканату входить: по-перше, прове-
дення інтелектуальних ігор серед команд 
факультету; по-друге, соціологічним центром 
розробляється декілька досліджень на актуа-
льні теми університету; по-третє, планується 
проведення загальних спортивних ігор. Наш 
деканат залучає студентів факультету до 
активної діяльності у різноманітних волон-
терських проектах: «Неділя добра», «Серце 
до серця». Зроблено, як на мене, ще зовсім 
мало, але надалі ми робитимемо все можливе, 
щоб наш факультет став найяскравішим». 

Анастасія Скальська (факультет ком-
п’ютерних наук): 

«Нами вже проведені змагання з волей-
болу серед студентів факультету, також у 
найближчий час організовуватимуть анало-
гічні змагання і з баскетболу. У далекогляд-
них планах проведення конкурсу «Містер та 
Міс факультету 2010», а також у процесі 
реалізації є ще досить багато ідей, які дуже 
скоро заявлять про себе». 

Андрій Лохматов (факультет політич-
них наук): 

«Зараз ми займаємося організацією групи 
студентів для прибирання склепу Каразіна 
(засновника Харківського університету), який 
знаходиться на миколаївському кладовищі 

та закріплений за нашим факультетом. Досить 
недавно на базі факультету створено Полі-
тичний клуб і зараз ми займаємося організа-
цією першого круглого столу на тему: «Сис-
тема освіти в Україні: шлях розвитку». Надалі 
наш деканат планує розвивати діяльність 
Політичного клубу, а також відроджувати 
команду КВК факультету». 

Лілія Антонюк (факультет іноземної 
філології): 

«Команда студентського деканату сфор-
мувалася 4 місяці тому. За цей час ми довели, 
що разом можемо реалізовувати власні ідеї 
та працювати на гідному рівні. Величезна 
підтримка відчувається з боку адміністрації 
нашого факультету, зо що їм велика дяка. 
Поради студентів старших курсів допома-
гають швидше та якісніше впоратися з по-
ставленими цілями. На нашому факультеті 
встановлена чітка схема проведення староста-
тів, дії різноманітних клубів. Значну роботу 
наш факультет виконав при організації свят 
для першокурсників та інших загально уні-
верситетських заходів. Планується налагоди-
ти систему кураторства та створення проф-
організації на базі факультету». 

Ну що додати? З усією впевненістю можу 
констатувати – у наших студентських дека-
нів є чому вчитися. Як кажуть «канікули не 
за горами, а робота кипить». Тож залишаєть-
ся лише побажати лідерам факультетів твор-
чого натхнення, реалізації проектів та під-
тримки з боку студентів. 

Анастасія Нечитайло, 
simpompon.90@mail.ru 

««  

««БІЙЦІ СТУДЕНТСЬКОГО ФРОНТУБІЙЦІ СТУДЕНТСЬКОГО ФРОНТУ»»  

Ірина Валеріївна Прядко 



55  ПодіїПодії  

авданням для учасників було при-
готувати презентацію-рекламу 
нашого міста або окремих його 
об’єктів для туристів, які приїдуть 

в Україну на проведення Євро-2012. Орга-
нізаторами цього оригінального «конкурсу» 
була викладач кафедри економіки підпри-
ємства Міцкевич Неля Василівна. «Суворе» 
журі у складі декана факультету економіч-
них наук Верланова Юрія Юрійовича, ви-
кладача кафедри економіки підприємства 
Песчанської Ірини Миколаївни, завідувача 
кафедри економіки підприємства Горлачука 
Валерія Васильовича та особливого гостя, 
директора туристичної фірми, заслуженого 
діяча туризму – Філіна – критично та про-
фесійно оцінювали рекламні презентації 
усіх 11 команд. Про креативність економі-
стів свідчать і назви команд: «Etcetra», 
«Advanced Team», «Дисконт», «Crazy Brains», 
«Рекламна агенція PROSTO», «4P», «Бонус», 
«Sharks of marketing», «7UP», «Піар плюс», 
«Шалений мозок». Не менш цікавими були 
й самі рекламні ролики, які представили 

наше рідне місто та область у всій красі. 
Про деякі чудові місця нашого краю ми 
навіть не здогадувалися. Наприклад, команда 
«Піар плюс» презентувала мальовниче село 
Миколаївської області Новокрасне, в якому 
можна незабутньо провести час у суто 
«українській» обстановці, із вечірніми гу-
ляннями, куштуванням справжніх украї-
нських страв та відпочинком на купі сіна. 

Іншими командами було презентовано музей 
суднобудування і флоту, театри Миколаєва, 
церкви та собори, кінноспортивну школу, 
яхт-клуб. Цікаво також було більше дізна-
тися про Гранітно-степове побужжя Мико-
лаївської області та курортну зону Коблево. 

Кожна презентація була по-своєму ціка-
ва та пізнавальна, тому в аудиторії не 
залишилось жодного байдужого. Ми впев-
нені, що подібні заходи повинні проводи-
тися частіше, оскільки вони є досконалим 
поєднанням теорії та практики, науки та 
креативу. Тож побільше вам, студенти, таких 
«досконалих поєднань»! 

Лавринець Інна, 
Яцюк Наталя 

ЗЗ  

ОЛІМПІАДА З МАРКЕТИНГУОЛІМПІАДА З МАРКЕТИНГУ  

онференція, що була організована 
доцентом кафедри політичних наук, 
кандидатом політичних наук Яро-
шенко Вірою Миколаївною та сту-

дентами 4-го курсу спеціальності «Політо-
логія», зробила акцент саме на здоров’я 
молодих людей та на рівність в питаннях 
здоров’я як для чоловіків, так і для жінок, 
беручи до уваги гендерні особливості. 

Конференція була умовно розділена на 
дві частини. У першій частині виступали за-
прошені гості та спеціалісти. Так, відкривав 
конференцію мер м. Миколаєва Чайка В.Д. 
та ректор ЧДУ ім. Петра Могили Климен-
ко Л.П. Також студенти мали змогу послуха-
ти виступи Начальника управління охорони 
здоров’я Миколаївської облдержадміністра-
ції, зам. головного лікаря Обласного Центру 
Здоров’я Завірюхи Л.М., головного лікаря 
Миколаївського міського тубдиспансеру Дин-
нік Т.Д., к.т.н., професора, першого прорек-
тора ЧДУ ім. Петра Могили Трунова О.М. 
та ін. 

Друга частина конференції, у свою чергу, 
також була розділена на тематичні секції, 
у яких мали змогу виступити самі студенти 
зі своїми матеріалами. Студентські виступи 
були дуже різноманітні і справді цікаві та 

корисні для слухачів. Так, наприклад, ауди-
торія дізналась про заходи боротьби з ту-
беркульозом в українському суспільстві, 
лікування жіночих хвороб чоловічими гор-
монами та результати опитування на тему: 
«Як впливає відвертий жіночий одяг на 
здоров’я чоловіків та жінок?» 

«В стінах нашого університету прово-
дилося багато конференцій, які мали різні 
теми та спрямування, але не було нічого 
подібного на нашу конференцію, яка акцен-

тує увагу саме на гендерному здоров’ї. 
Ми прагнули донести до присутніх, що одну 
і ту саму хворобу чоловічий та жіночий орга-
нізм сприймає по-своєму, що існують суто 
жіночі та суто чоловічі хвороби, але най-
більшим здобутком нашої конференції ми 
вважаємо те, що доповідачами 2-х секцій 
висували цікаві теорії та припущення як 
можна лікувати хвороби, які в наш час 
вважаються невиліковними – це рак, СНІД 
та інші», – розповідає один із організаторів 
конференції, студентка 431 групи Анна 
Леонтієва. 

Зі слів Ярошенко Віри Миколаївни, ця 
тема ще буде розроблятись у різних форма-
тах та за участі кваліфікованих спеціалістів. 
Тож всі охочі ще зможуть відвідати подібні 
заходи або навіть взяти там активну участь. 

Євгенія Дулько 
Jane.dulko@gmail.com 

КК  

ОДНАКОВЕ ЗДОРОВ’Я ДЛЯ ВСІХОДНАКОВЕ ЗДОРОВ’Я ДЛЯ ВСІХ  
7 квітня, у Всесвітній день захисту здоров’я, у стінах читальної зали ЧДУ ім. Петра 
Могили пройшла навчальна методична конференція, присвячена проблемам гармонізації 
здоров’я населення України. Запрошені спеціалісти з різних напрямів мали змогу 
донести до студентів нашого університету ідею здорового способу життя та гендерної 
рівності у питаннях охорони здоров’я. 

Як ми знаємо, наш університет відомий не лише якісним наданням знань, але і 
проведенням різноманітних заходів, які розширюють світогляд студентів і роблять 
навчальний процес більш цікавим та яскравим. Одним із таких заходів для 
економістів 3-го курсу стало проведення олімпіади з маркетингу. 
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ивно, що перше квітня ще не 
внесли до списку державних свят. 
Сумління відпочиває – в цей 
день будь-хто, прихопивши уяв-
ний моральний дозвіл на боже-

вілля, може ним скористатися. Коріння 
першоквітневих приколів уходить глибо-
ко в середньовічну язичницьку культуру. 
Кілька тижнів тому багато хто вперше (і, 
сподіваємось, ніхто не востаннє) побував 
в шкурі піддослідного дурника і отримав 
свіженьку порцію свого валяння. Слухає-
мо! 

Тетяна: Моя подруга, що вчиться в 
Києві, подзвонила і сказала, що в мене 
наступного дня перша пара з дисципліни, 
якої вже немає в розкладі. І я повірила, 
спеціальність зараз атестацію проходить, 
думала, контрольну писатимемо! А ще хло-
пець обрадував, сказав, що в Могилянці і 
Будівельному Коледжі водночас травити-
муть тарганів, бо дуже розплодилися... 

Настя Т.: Мені сказали, що шнурки 
розв’язалися, і я наївно подивилася на свої 
чобітки... ну шнурків там не було, так що... 

Оля: Всі викладачі казали, що жарту-
вати не будемо, бо Страсний Четвер. Про-

те мій інструктор з водіння вирішив при-
колотися, сказав що машина поламалася... 
Щоправда, я йому не повірила. 

Саша: У мене було сімейне свято – 
двадцята річниця знайомства батьків! Вони 
познайомились цілком випадково, в тролей-
бусі. Батькові сподобалась мати, він очей з 
неї не зводив, а потім почав розмову... 
Крім цього радощів не було, хоча відсут-
ність сюрпризів, особливо неприємних – 
теж добре. 

Олена: Один чудак з другого курсу 
натягнув маску якоїсь курки і бовтався так 
по курилці. 

Агата: Був прикол, ми на квартирі у 
друга гуляли, і під кінець вирішили при-
колотися. По типу «Як це, перше квітня, а 
ми не розіграли нікого». Поки він спав, ми 
перевдягнули його в бабусин одяг і нафа-
рбували. Охочих сфоткатися було досхочу! 

Настя Б.: Роки 2 тому, коли я ще в 
школі навчалася, ми обмазали весь шкільний 
туалет шоколадом, уявіть собі, на що це було 
схоже – стіни, унітаз... стільки паніки у 
людей було! 

Дарина: Я кров здавала, а решту дня 
відсипалася... 

Іра: У нас був день факультету, викладачі 
дуже кльово виступили – вони перевдяглися 
в студентів. Одна була в ролі панка по хард-
кору, така собі відірви і викинь, весело було. 

Сергій: Головний прикол дня полягав 
в тому, що ввечері банкомат ледь мою картку 
не зажував. Тоді і відчув всю повноту пер-
шоквітневого дня 

Нона: мене староста послала до мето-
дистки в деканат. Приходжу, питаю, що 
трапилося... Секундний ступор, потім вона 
почала дико сміятися, аж зігнулася. Одразу 
дійшло, що мене розвели. Методистка сказа-
ла, що щойно ця сама староста заходила 
за журналом і міркувала, кого б розвести. 
І через дві хвилини з’явилась я! 

Алла: Друг із Одеси здорово розіграв. 
Я на Гуморину вже третій рік збиралася, 
але не вийшло, ледь не плакала. А друг, 
знаючи що я не зможу приїхати, дзвонив 
кожну годину, розповідав що в них діється. 
Я сиділа і тихо заздрила.. А потім попросив 
мене виглянути з вікна, і я його побачила з 
купою повітряних кульок. Це, мабуть, най-
приємніший спогад. 

Ксюша Демченко, 
ksynia@meta.ua 

ДД  
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станнім етапом проекту «Демо-
кратія для України» (а саме така 
його офіційна назва) була поїздка 
нашої групи до Саарбрюкену 

для проходження чотирьох курсів загальною 
тривалістю у чотири тижні. Для когось ця 
поїздка була далеко не першою, хтось до 
того навіть не був закордоном. Але подорож 
до іншої країни, ознайомлення з її особливос-
тями – це завжди велика кількість вражень. 
І можливість порівняти те нове, що побачив, 
з тим, що бачиш щодня, щоб краще зрозумі-
ти оту, як здається, повсякденність. Недарма, 

до речі, у деяких європейських країнах при-
йнято після школи не відразу вступати до 
ВНЗ, а проводити його у мандрівках іншими 
державами – щоб осягнути, що ти частина 
цього багатоманітного світу, і краще розуміти, 
що саме вирізняє твій народ. А регіон, у якому 
знаходиться університет, прикордонний, тісно 
пов’язаний з іншими країнами. Один із наших 
курсів як раз і був присвячений транскор-
донній комунікації, і проходив він не лише 
у формі семінарів та письмових робіт, але й 
навчальних екскурсій. І от в один із днів ми 
мали можливість відвідати побувати відразу 

в 4 країнах: Німеччині, Люксембургу, Франції, 
Бельгії. Хоча можу сказати, що різниця між 
країнами майже не помітна, і якби не спеціа-
льні дорожні знаки (бо кордони тут відкриті), 
то і не скажеш, що вже в іншій державі. Що 
здивувало – це великі простори, зайняті са-
мими лісами та полями, і переважання не-
великих будинків, при тому, що щільність 
населення тут в рази вище, ніж в Україні. 

Не можу сказати, щоб цей місяць був 
легким. Доводилося працювати, і багато. 
Бо треба було засвоїти багато нового навчаль-
ного матеріалу за відносно короткий час. 
Але це був час, справді проведений з користю. 
Бо можливість вільного спілкування з інозем-
ними викладачами та студентами, отримання 
інформації про Європу, як то кажуть, «з 
перших рук» випадає нечасто. Так само, як 
і можливість подорожувати без кордонів – 
не тільки на навчальних, але й на туристич-
них екскурсіях. Це варто цінити! 

Рижанов Кирило, 
ryzhanov_90@list.ru 

ОО  

НОВІ ГОРИЗОНТИНОВІ ГОРИЗОНТИ  

ПодорожіПодорожі  

На сторінках нашої газети ми вже зазначали про проект співробітництва між 
нашим університетом та університетом Саарбрюкена (Німеччина). Як ви пам’ятаєте, 
група наших студентів тут, у Миколаєві, брала участь у курсах, які читали для 
нашого університету професори з університету Саарбрюкена. Вивчення сучасних 
проблем європейської інтеграції проводилося у виді семінарів, презентацій, жвавих 
дискусій. 

Новий погляд на себе 
Цього року вперше стартував проект 

«Європаікум: Демократія для України». Він 
спрямований на ознайомлення українських 
студентів з історією, механізмами, принци-
пами та наслідками формування сучасного 
європейського суспільства. 

Часто чуємо від політиків про орієнтацію 
на ЄС, багато хто її схвалює. Але чи багато 
людей можуть визначити, які саме риси 
притаманні цій структурі? З якими пробле-
мами нам доведеться зіткнутись на шляху 
євроінтеграції? Найкращий спосіб знайти 
відповідь на подібні питання – отримати 
європейський досвід: навчатись у західних 
спеціалістів, трохи пожити «там», визначи-
тись, чи не чужинці ми для них. 

20 студентів Могилянки стали учас-
никами проекту. Я не дуже добре усвідо-

млювала, що саме відбуватиметься в його 
рамках, проте, щойно розпочались лекції, 
стало надзвичайно цікаво. Загалом курс 
складався з 9 модулів (кожен по 3 кредити), 
переважна більшість яких не залишила 
мене байдужою. Наприклад «Культура істо-
рії», яку ми опановували під керівництвом 
доктора Вітенброка. Щоб долучитись до 
певної єдності, треба вказати на спільні 
моменти в історії. Яким чином Україна на 
своєму шляху перетиналась з усією Євро-
пою? Яке значення вона мала в той чи 
інший історичний період? Як вона впли-
нула на культуру нашої частини світу? 
Інша група занять – «Посткомунізм» з 
Генрі Фохтом – ознайомлювала нас з тими 
аспектами життя і мислення людини на 
пострадянському просторі, про які не так 
часто і задумуєшся, але які мають знач-

ний вплив на ставлення народу до себе, до 
оточення, на готовність до різних світових 
процесів. 

Мета цього проекту – дати зрозуміти, 
що таке Європа. Але він також змушує 
нас подивитись на себе свіжим поглядом, 
більш об’єктивно оцінити нашу готовність 
до переходу від дещо відсталої і трохи 
загубленої країни до держави зі здоровою 
економікою та громадянським суспільст-
вом. «Європаікум» – це такий собі по-
штовх до розвитку і що більше людей 
долучаться до проекту чи хоча б ознайом-
ляться з його матеріалами, то більш кри-
тичними, а отже й вимогливішими, ми 
будемо до себе, а наша хода буде впевне-
нішою на шляху поступу. 

Тетяна Сосинюк 
tanyaspage@yandex.ru 
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аші студенти про те, як боро-
тися зі стресом в негативному 
та сесійному розуміннях цього 
явища. 

 
«Лучшее средство от стресса – это занять-

ся тем, что доставляет тебе наибольшее удо-
вольствие. А проще всего это просто пойти 
выспаться – утро вечера мудренее». 

Сергій Чуприна 
«Стрес – результат не планування, а реагу-

вання. Щоб під час сесії не було стресових 
ситуацій – потрібно правильно і грамотно пла-
нувати заздалегідь, а не реагувати по факту. 
Той, хто планує невдало – той планує невдачу». 

Роман Онещук 
«Лучше всего снимает стресс то, когда все 

в группе говорят, что они тоже ничего не знают, 
тогда не чувствуешь себя тупым». 

Олена Бондаренко 
«Потрібно навіть в найнуднішій роботі 

знайти щось неординарне, творчо підійти до 
вирішення задач; обов’язково необхідно навіть 
у найскладнішій ситуації зберігати почуття 
гумору; ну і звісно ж близькі за духом люди, 
що завжди поруч – ось і весь секрет». 

Сергій Кочнєв 

«Просто продолжаю жить, как и живу. С 
утра на пробежку с музыкой в ушах, чтобы 
быстрее проснуться, зарядка, растяжка. В уни-
верситете, как говорится, пытаюсь учиться, 
схватить для себя какие-то новые знания, но 
самое главное – это люди. Они для меня – 
заряд энергии и позитива». 

Світлана Вовк 
«Просто нужно относиться ко всему ней-

трально, не бывает плохих или хороших си-
туаций, мы сами строим себя, свой внутрен-
ний мир и окружающую среду. Как мы поже-
лаем – так и будет, относись к плохому с 
позитивом – и все изменится». 

Ігор Височан 
«Мне помогает здоровый сон. Для меня 

это – самое хорошее средство». 
Тетяна Карякіна 

«Недавно прочитала книгу Д. Карнеги «Как 
преодолеть чувство беспокойства», и из этой 
книги вынесла для себя много полезных советов 
как бороться со стрессом и в частности с чув-
ством беспокойства. Советую всем прочитать». 

Катерина Сапа 

«Вечерняя прогулка перед сном. Недол-
го – около 10 минут. Максимум полчаса. И 
голова проветрится, и спать будешь лучше». 

Сергій Войналович 
«Главное – не грузиться. Ни в коем случае 

нельзя сидеть дома и думать о плохом – так 
не далеко и до депрессии. Нужно куда-то пойти 
развеяться». 

Альона Білоконь 
[Джерело фото – 
http://libzine.files.wordpress.com/ 
2008/03/922_kids-have-stress-too.png] 

Володимир Логвиненко, 
vchk@i.ua 
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аходячи зранку до аудиторії, спогля-
даєш наступну картину: червоні очі 
від недоспаної ночі, сумні обличчя і 
купа фраз типу: «Ще стільки всього 

треба зробити!» або «Я нічого не встигаю!». 
Наслухавшись цих «вируючих оптимізмом» 
виразів і сповна надивившись на нещасних 
одногрупників, твердо вирішила – треба з цим 
негайно щось робити. Але що? Тут втішними 
словами не дуже допоможеш, тим більше сама я 
теж не в найкращій формі. І тут до моєї нещасної, 
змученої голови прийшла (як це не дивно) ідея. 

Готові? Представляю вашій увазі короткий 
курс психотерапії від професіонала у цій справі. 
Голова Миколаївського осередку УСП, практи-
чний психолог, психотерапевт, і просто дуже 
відомий і улюблений у студентів викладач Заха-
рова Лада Германівна із задоволенням посвя-
тила мене у тонкощі самолікування. 

Отже, першим моїм питанням було «Чому?». 
Чому так не хочеться вранці вставати з ліжка, 
йти на пари, тим більше щось робити, бо цього 
«щось» накопичилося стільки, що ти втомлю-
єшся, лише перечитавши перелік завдань, що 
треба виконати. Відповідь не забарилася і була 
на диво простою. 

– Тут справа у порі року, – говорить Лада 
Германівна, – організм, змучений за зиму, авіта-
міноз, плюс весняна сесія, плюс хронічне неба-
жання наших студентів виконувати роботу по-
ступово, а не так як звикли – все в останній 
момент. Ось і маємо всі першопричини для 
виникнення весняної депресії, стресу і т.д. 

Чим же можна зарадити? Як позбутися 
цього стану? 

– Студенти – найкраща молодь, так вважає 
суспільство. Нам з дитинства прививають моти-
вацію робити щось заради заохочення, спо-
чатку батьків, потім і всіх оточуючих. Студен-
ти переймаються через високі оцінки, думку 
оточуючих, престиж серед однолітків і таке 
інше. А спробуйте хоч раз замислитися, навіщо 
це вам. Існує два види мотивації – мотивація 
«від» та мотивація «до». Переформулюйте фразу 

«Якщо я цього не зроблю, я…» на «Якщо я це 
зроблю, то придбаю своє улюблене шоколадне 
морозиво». Ви одразу помітите, як зміниться 
ваш настрій. Треба навчитися знаходити щось 
гарне у будь-чому. Скажіть собі «Так, я не всти-
гаю зробити все вчасно, але я молода(ий), енер-
гійний, у мене купа амбіцій, гарні друзі, а погода 
сьогодні взагалі казкова!». Не зациклюйтеся 
лише на проблемах – це не призведе до швид-
шого результату. Депресія – серйозна справа. 
Цей стан веде до ряду хвороб: серцева недостат-
ність, аритмія, неврози, виразка шлунку і ще 
досить багато неприємних метаморфоз у нашому 
організмі. Тому, якщо не бажаєте опинитися, 
наприклад, у першій обласній лікарні, що на 
вулиці Володарського, спробуйте щось змінити 
у цьому стані апатії та інертності. 

Разом із Ладою Германівною ми виділили 
декілька методів боротьби з цією «епідемією». 
Отже: 

1. Зміна обстановки. Сходіть у парк на прогу-
лянку, подихайте свіжим повітрям, відпочиньте 
з друзями. Але небажано ходити до нічних 
клубів – гучна музика, алкоголь або тютюн – 
далеко не найкращі способи відпочити. 

2. Фізична діяльність. Знайома фраза «Най-
кращий спосіб відпочинку – зміна виду діяль-
ності» – саме те, що потрібно. Спорт, допомога 
на дачі батькам, заняття у секції з танців або 
декілька кіл навколо гуртожитку – не тільки 
спосіб відволіктися, а й користь для нашого 
організму. 

3. Погляд зі сторони. Дуже класний метод. 
Постарайтеся поглянути на сьогоднішні пробле-
ми з висоти погляду 10-15 років. Уявіть, якими 
здаватимуться вам дані труднощі тоді? 

4. Перенесення уваги. Подзвоніть бабусі, 
другові, якого давно не бачили, чи просто при-
діліть увагу своєму домашньому улюбленцеві. 
Подумайте про когось іншого, окрім себе, після 
цього ви поглянете на свої проблеми свіжим 
поглядом. 

5. Освіжіть пам’ять. Найкращий спосіб 
боротьби із депресією – дитячі фотографії, 

або «дурнуваті» фото. Можна, навіть, створити 
окремий альбом з такими «шедеврами». Гарний 
настрій гарантовано! 

6. Заохочуйте себе. Проблеми дійсно є, і їх 
необхідно вирішувати. Але зробіть щось для 
себе коханого. 

7. Все встигнути і змінити неможливо. 
Важливо розуміти, що це важко, але потрібно 
і не припиняти працювати. 

8. Кажуть, люди, які складають плани, не 
сприятливі до депресивного стану. Розробіть 
власний розклад і слідуйте йому, це допоможе 
зекономити не лише час, а й зусилля. Слідуйте 
техніці «маленьких перемог», які зрештою приве-
дуть вас до втішного результату. 

9. Роблячи надзусилля ти нічого не доб’єш-
ся, адже силування себе ні до чого доброго не 
призведе, лише до перевтоми. 

10. Відволічіться за допомогою гумору. 
Кінокомедії, мультфільми, цирк і просто відпо-
чинок у колі добрих друзів – найкраща, найдо-
ступніша і найдієвіша пігулка проти депресії. 
Якщо ти можеш дозволити собі бути смішним, 
то ти чогось вартий. 

– На весняній сесії життя аж ніяк не закін-
чується, – посміхаючись, говорить Лада Герма-
нівна, – насолоджуйтеся тими моментами, які 
є зараз, але і не забувайте і про обов’язки, що 
на вас покладені. Навчиться «поєднувати приєм-
не з корисним», тоді ваш погляд у майбутнє 
стане набагато яснішим і впевненішим. Успі-
хів вам! 

Анастасія Нечитайло, 
simpompon.90@mail.ru 

ЗЗ  

ОЦЕ ОТ ПРО СТРЕСОЦЕ ОТ ПРО СТРЕС  

СЕСІЯ + ДЕПРЕСІЯ = ?СЕСІЯ + ДЕПРЕСІЯ = ?  
«Рученьки терпнуть, злипаються віченьки…», здається, видатна поетеса уявляла сьогоднішнього 
студента, а не лише власну складну долю і…, як кажуть «як у воду дивилася». 
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 Миколаєві протягом двох днів, 
13-15 березня, всі охочі нашого 
університету та інших ВНЗ могли 
прийняти участь в цьому проекті 

та обрати своїх молодих лідерів. 
13 березня студенти пройшли співбе-

сіду саме в нашому університеті, а вранці 
14 березня оргкомітет проекту розділив їх 
на групи і підгрупи, які протягом всього дня 

вигадували реальні соціальні проекти та 
обирали деяких студентів, а іншими слова-
ми – лідерів, зі своїх груп, які потім представ-
ляли цей проект спочатку в Миколаєві. 

15 березня на загальній і серйозній 
презентації були обрані лідери, які й пред-
ставляли свої проекти, після чого було про-
ведено голосування. Переможцями стали 
5 студентів з різних університетів нашого 

міста, які поїдуть до Києва на півфінал. 
А перше місце зайняв Максим Максимов, 
студент другого курсу факультету політич-
них наук ЧДУ ім. Петра Могили, зі своїм 
проектом, присвяченим донорству, який 
вже здійснено в нашому місті. Це значний 
показник того, що в нашому університеті 
навчаються найкращі. 

«Це новий проект, аналогів якому ще 
не було. Ми віримо, що в Україні є люди, 
здатні змінити країну, і саме зараз настав 
їхній час – говорить Дарка Чепак, автор ідеї 
та головний редактор «Савік Шустер Сту-
дія». – Все, що ми можемо зробити як ЗМІ – 
це допомогти їм об’єднатися. І, за допомо-
гою ефіру, показати приклад іншим – як, 
не чекаючи допомоги, можна самостійно 
вирішити проблеми, починаючи з влас-
ного двору, закінчуючи країною». 

Сподіваємося, що результатом цього 
проекту буде здійснення соціальних проек-
тів у нашому місті. А також ми будемо під-
тримувати молодих лідерів нашого універ-
ситету. Студенти дякують адміністрації 
ЧДУ ім. Петра Могили за те, що саме в 
нашому університету був проведений такий 
цікавий та важливий проект. 

Ємєлєва Лідія, 
Lidusichka@inbox.ru 

УУ  

рохи теорії. Донорство крові – 
це добровільне жертвування власної 
крові чи її компонентів для подаль-
шого переливання хворим чи виго-

товлення медичних препаратів. Існує цілий 
ряд хвороб, для лікування яких переливання 
крові є просто необхідним. 

14 липня святкується Міжнародний день 
донора крові. Ця дата була обрана і запро-
ваджена трьома організаціями, що висту-
пають за добровільну здачу крові: Міжна-
родною Федерацією спілок Червоного Хреста, 
Міжнародною спілкою по переливанню крові 
та Міжнародною               Федерацією 
організації донорів                  крові. Що-
року тисячі людей                         доброві- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

льно здають кров, допомагаючи цим багатьом 
людям, які цього потребують. 

Тепер перейдемо до практики. 
У Миколаєві, з 22 березня по 3 квітня 

проходила благодійна акція під назвою 
«Я – Донор! Життя, щоб жити» за підтримки 
багатьох молодіжних громадських організацій 
нашого міста. Після завершення акції зібрана 
кров була безкоштовно передана у відділення 
дитячої онкологічної лікарні. 

Всі бажаючі могли зв’язатися з організа-
торами цієї акції і домовитися про день відві-
дування станції переливання крові для про-
ходження процедури. Я не хочу вдаватися у 
нудні подробиці цього процесу, адже досить 
значна кількість наших могилянців не залиши-
лася байдужою до заклику про допомогу ма-
леньким миколаївцям. За останні місяці де-
кількох дітей не вдалося врятувати лише тому, 
що не виявилося потрібної групи крові, вона 
просто була відсутньою. За участь у акції сту-
денти (на цілком законних підставах) мали 
право на два вихідні дні після кожної процеду-
ри здачі крові та її компонентів, а також вони 
отримуватимуть 25 % додатку до стипендії 
протягом 6 місяців. 

Але головне не гроші, і навіть не два 
дні звільнення від навчання. Неможливо не 
погодитись, що головним у цьому моменті є 
те, що ти допомагаєш маленькій людині. 

Ми віддаємо якусь частину себе, незнач-
ну і майже не відчутну. Але замислимось на  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мить – 
тим самим                                             ми дару-
ємо велику надію,                    ми даруємо 
життя, як би пафосно це не звучало. Завдяки 
вам іще один малюк зможе посміхнутися 
вранці, розплющивши оченята, а мама, котра 
всю ніч сиділа біля лікарняного ліжка зі сльо-
зою щастя, що дитина її житиме, подякує тому, 
хто здійснив дійсно безцінну допомогу. 

Я щиро дякую тим, хто не залишився 
байдужим не лише до своєї, але й до чиєїсь 
іншої долі. Сподіваюсь, що дана акція прохо-
дитиме ще неодноразово і впевнена, що бажа-
ючих врятувати чиєсь життя буде значно 
більше. 

Ми народжуємося і живемо не тільки для 
того, щоб реалізувати власні амбіції. Ми мо-
жемо мріяти, посміхатися, відпочивати з дру-
зями, перемагати, подорожувати але головне – 
ми в змозі надати таку можливість іще комусь. 
І хіба це не здорово? Хіба це не є життя? 

Анастасія Нечитайло 
simpompon.90@mail.ru 

ТТ  

Я Я –– ДОНОР! АБО ЩО Я МОЖУ ЗРОБИТИ ДОНОР! АБО ЩО Я МОЖУ ЗРОБИТИ  
За даними статистики, кожен третій мешканець планети хоча б раз у житті 
потребує донорської крові. Дуже страшно, коли у найвідповідальніші моменти, 
коли існує ризик для життя, дана процедура недоступна через відсутність потрібної 
групи крові. Особливо коли людина, яка цього потребує – це ще маленька дитина. 

««Савік Шустер СтудіяСавік Шустер Студія» » проводить проект проводить проект ««Стань лідеромСтань лідером» » і вибирає кращих і вибирає кращих 
лідерів у майже кожному місті нашої країни. Результатом проекту буде участь лідерів у майже кожному місті нашої країни. Результатом проекту буде участь 
кращих кращих 2727--ми лідерів країни в реалітіми лідерів країни в реаліті--шоу та реалізація соціального проекту.шоу та реалізація соціального проекту.  
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оняття «взаємодопомога» закла-
дено в людині ще з архаїчних 
часів. Але з плином століть під 
впливом наукового прогресу, 

індустріалізації і модернізації, люди стали 
«далекими» один від одного, поглинутими 
своїми щоденними проблемами, і «забули» 
про той час, коли для того, щоб зробити 
якусь спільну справу, потрібна була допо-
мога ближнього. Звичайно, ми живемо в 
комфортних квартирах чи будинках і ма-
монт до нас в «печеру» не сунеться. Але 
як важливо інколи озирнутися навколо, 
стати вище своїх буденних проблем. Адже 
поруч з нам є ті, хто так потребує нашої 
допомоги! Проявити добро так легко, спон-
танно, за покликом душі. Адже те, що ми 
робимо щиро, приносить нам радість. Саме 
на такий щирий порив серця була направлена 
благодійна акція «Спонтанний тиждень 
добра», яка пройшла в Чорноморському 
державному університеті ім. Петра Могили 
з 17 по 24 лютого. 

Для організації і проведення акції була 
залучена кафедра соціальної роботи і педа-
гогіки: завідуючий кафедрою Букач Микола 
Миколайович і доцент кафедри Клименюк 
Наталя Василівна. Студенти першого курсу 
спеціальності «соціальна робота» пройшли 
першу в своєму житті волонтерську прак-
тику. До акції були залучені як студенти, 
викладачі, співробітники університету, так 
і перехожі, які зацікавились плакатами 
акції, що були розміщені біля головного 
входу університету. Було приємно бачити 
пожвавлення біля пункту проведення благо-
дійної акції. Усім, хто не залишився бай-
дужим і проявив доброту, волонтери да-
рували на згадку про спонтанний прояв 
добра значок у вигляді барвистої квітки чи 

кульку – символ вдячності за проявлене 
милосердя. 

За результатами акції було зібрано: 
2240 грн., одяг для віку від 0 до 18 років, 
взуття, книжки, розмальовки, альбоми для 
малювання, розвиваючі ігри, різнокольо-
ровий конструктор, іграшки. Фінансова 
допомога була розділена таким чином: 
половина суми (за запитом адміністрації 
Миколаївського будинку дитини) була 
направлена на придбання 4 флаконів лікарсь-
кого засобу «Семакс» та спеціальних за-
собів гігієни для Максимчука Тимофея; 
друга частина коштів була направлена на 
оплату лікувального курсу іпотерапії (іпо-
терапія – метод лікування, заснований на 
взаємодії дитини з конем, адаптованим до 
можливостей дитини у навчанні верховій 
їзді) для Кравченко Юліани, яка має діагноз 
ДЦП. Всі зібрані речі і іграшки для дітей 
старше 3 років були передані в Антонівську 
загальноосвітню школу-інтернат. 

Для передачі потрібних ліків, речей і 
іграшок для немовлят 19 березня студенти 
і організатори акції на 2 автомобілях, які 
люб’язно запропонували студент ЧДУ Кос-
тенко Артем та випускник НУК Гонта 
Дмитро, вирушили в Будинок дитини, який 
знаходиться за адресою вул. Бутоми, 7б. До 
складу делегації ввійшли: Світлана Копчак – 
організатор Тижня спонтанного добра, Олена 
Яцюк – координатор роботи з Будинком 
дитини, студентки 161 групи Анастасія 
Чернозуб, Савета Катерина і Ковалюк Аліна. 
Делегацію вітала Літвінова О.І., головний 
лікар Будинку дитини, яка влаштувала 
екскурсію будинком. 

В великих, чистих, просторих кімнатах 
з добрим опаленням і свіжим повітрям та 
приємним запахом манної каші на малю-

ків чекають зручні меблі, купа іграшок, 
кімнатні рослини, які створюють відчуття 
затишку і домашнього комфорту. Нажаль, 
ми приїхали в сонний час, коли більшість 
дітей мирно спали, але найменших, ще 
грудних малюків нам вдалось побачити. 
Головний лікар провів нас до кількох з’єд-
наних між собою кімнат, в одній з них 
були колиски, в яких лежали ВОНИ! Кри-
хітні, беззахисні дітки з оттакенькими 
малюсінькими пальчиками, з усміхненими 
обличчями та пухленькими рученятками. 
Всі усміхаються і радісно махають руче-
нятами, вітаючи гостей і з зацікавленістю 
їх розглядають… Лише один голосно плаче. 
Малого вередуна звати Ромчик. Не розду-
муючи береш його на руки, обіймаєш і 
цілуєш в ушко. Граєш з ним – і відчуваєш 
щастя. Знаєте, не має значення, чиє це дитя. 
Головне те, що в своїх руках ти тримаєш 
ЖИТТЯ. Не можна відвертатись від нього, 
кидати напризволяще. Люди! Коли ви дотор-
каєтесь до цього беззахисного і тендітного 
згусточка тепла ВАШЕ життя стає кращим, 
добрішим і світлішим. Подаруйте малечі 
шматочок власного серця, і тоді серце дити-
ни наповниться теплом вашої любові. І 
життя знову набуде сенсу! 

Саме в дітях є те, що ми, дорослі, зовсім 
забули: безпосередність, щирість, чистота. 
Які ж вони милі і такі беззахисні! Скільки 
любові потребують вони! Скільки труд-
нощів чекає їх на життєвому шляху! З таки-
ми думками залишаємо Будинок дитини. 
Немає бажання йти, діти як магніт притя-
гують до себе увагу всіх оточуючих, ви-
кликаючи посмішку на обличчі. 
Чернозуб Анастасія, esmeralda051@rambler.ru 

Савета Катерина, mislitelka@mail.ru 
з використанням матеріалів Світлани Копчак 

ПП  

ДОБРО, ЯК ПРОЯВ ЛЮБОВІ ДО БЛИЖНЬОГОДОБРО, ЯК ПРОЯВ ЛЮБОВІ ДО БЛИЖНЬОГО  

Благодійна акціяБлагодійна акція  
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-28 березня цього року в 
Миколаєві проходив Чем-
піонат України з брейн-
рингу (ЧУБР-2010). Ігри 

відбувались у приміщеннях ЧДУ ім. Петра 
Могили та Головного управління МНС 
області. 

Загалом у турнірі брали участь 35 команд 
із 17 регіонів нашої країни. Миколаїв на цих 
змаганнях представляли 7 команд – три в 
основному раунді та чотири у кваліфікації. 
Чемпіонат розпочався вранці 27 березня. 
У попередньому етапі грали 11 колективів, 
які виявили з-поміж себе 8 гідних взяти 
участь в основному раунді. Нажаль не дуже 
вдало виступили в цьому турі і дві ми-
колаївські команди – «ВКонтакте.ua» та 
«Артеміда». Вони не змогли подолати ква-
ліфікацію, яка, проте, піддалась зусиллям 
інших двох представників міста корабелів – 
«Каісса» та «Fen-X» пройшли далі. 

В першому груповому турнірі 32 колек-
тиви були розділені на 8 груп по чотири у 
кожній. Жеребкування цього етапу виявилось 
не зовсім щасливим для наших команд, доля 
могла підібрати й кращий вибір суперників. 
Так, наприклад, у групу «Д», де виступав 
дебютант змагань такого рівня, команда 
«Bestіарій» (представник ЧДУ), потрапили 
чотириразові чемпіони України, харків’яни 
«От Винта – Братья по Фазе». Хоча багато 
чого залежало від налаштування та концен-
трації на конкретно взяту гру. Так, у пер-
шому бої «Bestіарій» впевнено обіграв 
далеко не найслабший кримський «СКИТ» – 

4:2. Другий бій, з «Братьями по фазе», скла-
вся для університетської команди дуже 
важко. Програючи 0:3, за три питання до 
кінця, представники ЧДУ змогли звести гру 
внічию. Причому допомогли, так би мовити 
«рідні стіни». Підтримка глядачів надихнула 
миколаївців на сенсацію. Також нічийним 
результатом закінчився і третій бій «Bestіарія» 
проти амбітної одеської команди «Гусари», 
які лише на останньому питанні зрівняли 
рахунок. Таким чином команда ЧДУ оформи-
ла путівку до другого групового раунду. 

Виправдали сподівання вболівальників 
все ті ж «Каісса» та «Fen-X», які з різним 
ступенем успішності змогли подолати супро-
тивників. До них додалась і миколаївська 
«Ніка», яка після стартового програшу двічі 
впевнено перемогла. Нажаль, рано припини-
ли участь у турнірі його минулорічні срібні 
призери – «Асгард-ЧДУ». Репрезентанти 
нашого вузу не змогли вийти зі складної 
групи «Е», програвши у вирішальному двобої. 

Другий етап змагань став набагато склад-
нішим для колективів нашого міста. «Bes-
tіарій» потрапив групи «Л». У першому ж 
бою університетська команда протистояла 
чемпіону-2009 – «Примато-Бандерлогам» 
(м. Дніпропетровськ). Маючи гарні шанси 
на позитивний результат «Bestіарій» посту-
пився з рахунком 1:3. Реванш був взятий 
у другому турі. 2:1 – такий результат 
протистояння із колективом «P.S.» все з 
того ж Дніпропетровська. Вирішальним став 
третій тур, коли у миколаївському дербі 
зійшлись «Bestіарій» та «Ніка». 0:1, поразка 

перших та «Ніка» пройшла у чвертьфінал, 
залишивши опонентів за бортом чемпіо-
нату. 

Не змогли подолати перепону другого 
групового етапу ні «Каісса», ні «Fen-X», 
які теж потрапили в одну групу, пропустив-
ши в чвертьфінал дві київські команди, які, 
як виявиться, стануть чемпіонами та брон-
зовими призерами. «Ніка» у 1/4 фіналу в 
рівній боротьбі поступилась колективу 
«Стірол». Тож за результатами ЧУБР-2010, 
«Ніка» розділила 5-8, «Bestіарій» та «Каісса» – 
9-12, «Fen-X» – 13-16, «Асгард» – 25-32, а 
«ВКонтакте.ua» та «Артеміда» – 33-35 місця. 

Чемпіонами, несподівано для всіх, стала 
київська команда «Корпорація», яка у напру-
женому фінальному протистоянні «зняла 
скальп» з вищезгаданих «Бандерлогів». До 
речі, новий чемпіон брав участь і в кваліфі-
кації (яку відіграв натужно), тобто став 
справжньою «темною конячкою». Третє місце 
посіли теж кияни – колектив з дивною 
назвою «КУБИК». Але потрібно віддати 
належне цим двом столичним командам, 
які завдяки красивій та видовищній грі 
здобули тріумф. 

За організацію турніру та підтримку 
могилянських колективів хотілось би подя-
кувати ректору ЧДУ ім. Петра Могили 
Л.П. Клименку, проректору з навчально-
виховної роботи О.М. Трунову, декану фа-
культету іноземної філології О.В. Пронке-
вичу. Особлива подяка помічнику прорек-
тора А.І. Гашковій від команд «Bestіарій» 
та «Асгард» за допомогу у підготовці до 
ЧУБР-2010. 

Вадим Богданов 
Merkuzio233@mail.ru 

2727  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІГРИ В МОГИЛЯНЦІІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІГРИ В МОГИЛЯНЦІ  
ВИХОДЯТЬ НА ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РІВЕНЬВИХОДЯТЬ НА ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РІВЕНЬ  

ПодіїПодії  

Наприкінці березня у стінах нашого вузу проходив Чемпіонат України з брейн-
рингу, в якому брали участь і могилянські команди. 

Призери та оргком тет ЧУБР-2010 
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ас летить, життя теж несеться 
кудись вперед, а ми намагаємось 
встигнути за ним. І, що найваж-
ливіше, нам це вдається, адже 

могилянське життя вирує тільки так! Сту-
денти нашого університету не звикли сидіти 
на місці, вони, подорожують, змагаються, 
долають вершини та перемагають! При-
чому наші перемоги не в одній сфері заці-
кавлень, а в зовсім різних. Ми найкращі і 
в науці, і в спорті, і в культурі! Кожного 
разу ми це доводимо знов і знов. Ось Вам 
ще один приклад: на цей раз наша студентка 
покоряла чудове місто Переяслав! 

Як відомо, Переяслав-Хмельницький – 
місто музеїв! Цей «статус» Переяслав отри-
мав не дарма: у місті 27 музеїв! До того ж, 
музеї різноманітні та оригінальні, напри-
клад, чого тільки вартий етнографічний 
музей народної архітектури і побуту, який 
знаходиться просто неба! Він є найвідомі-
шим та найпопулярнішим з усіх, і взагалі 
гордістю всієї країни! Саме в цьому пре-
красному місті 18-19 березня 2010 року в 
Державному педагогічному університеті 
ім. Григорія Сковороди проводився ІІ тур 
Всеукраїнського конкурсу захисту наукових 
робіт за напрямками психологія та педагогі-
ка. З 235 заявок, що надійшли в перший тур, 
до другого пройшли тільки 70. Захист про-
водився в двох напрямках: психологія (3 сек-
ції) та педагогіка (5 секцій). Робота нашої 
студентки Ірини Роман перемогла у пер-
шому турі, і її було запрошено на другий. 
Звісно, наш університет підтримав молоду 
дослідницю та зі сподіваннями відрядив її 
здобувати перемогу. І не дарма, бо споді-

вання справдилися. Ірина повернулася пере-
можницею, отримавши диплом ІІІ ступеня. 
Та й хто б сумнівався! Давайте подивимось, 
що розповість нам Ірина про свої враження. 

Ірина Роман, переможниця конкурсу, 
студентка 462 групи факультету соціології: 

Університет зустрів дуже тепло та гос-
тинно. Відчувалась велика підготовка до 
нашого приїзду. Приємно вразила технічна 
оснащеність університету: у кожній з восьми 
аудиторій, де проходили секції, були проек-
тори. 

На конкурсі я була єдиним представни-
ком з Могилянки. Загалом, студенти по-
казали дуже високий рівень підготовки: 
актуальні теми, складні дослідження, неочі-

кувані та вражаючі результати. Кожен пока-
зав себе професіоналом зі свого фаху. 

Також ми мали можливість спостерігати 
за процесом навчання в університеті. Неспо-
діваним виявився такий факт: на перервах 
хлопці виносили звичайнісінькі столи, стави-
ли їх просто посеред широкого коридору і 
грали в настільний теніс! Доволі цікаве 
заняття як для перерви. Ще одна річ, яка спо-
добалась, це те, що в коридорах університету 
стоять кавові автомати, на мій погляд, це 
дуже зручно та швидко. В цілому, дуже рада, 
що відвідала цей захід та довела, що ми вміє-
мо перемагати та будемо завжди це доводити! 

Ольга Спиця 
semperinmotu@mail.ru 

ЧЧ  

 

а початку квітня завершився 
зимовий відкритий чемпіонат 
Миколаївської області з футболу. 
Він проходив у чотирьох під-

групах (лігах). «Могилянка» брала участь 
у молодіжній першості, яка розігрувалась 
у два етапи. На першій стадії, в якій змага-
лись вісім колективів, наші футболісти 
впевнено виступили та здобули право 
виходу до фінальної групи. 

На заключній стадії залишились лише 
чотири клуби, кожний з яких мав право 
на три матчі. Це підвищило цінність перемог 
та помилок. У своїй першій грі «Могилянка» 
виявилась сильнішою за «Ольвію», ко-
манду, яку підтримує обласна прокуратура. 
Кінцевий рахунок матчу це яскраво під-
твердив – 3:2. Наступний матч проти ФК 
«Миколаєва-93» видався найскладнішим 
на турнірній дистанції: одразу двох фут-
болістів «Могилянки» видалили, але героїч-
ним зусиллям волі вони все ж зуміли 
завоювати нічию. 

Перед третім туром студенти ЧДУ 
посідали друге місце. А перемога в цьому 
раунді приносила б вікторію і в усьому 

турнірі. І остання гра фінальної групи стала 
бенефісом команди нашого вузу. На п’ять 
голів «Могилянки» суперники, СДЮШОР 
«Торпедо» змогли відповісти тільки одним – 
5:1. Справедливим буде твердження, що 
перемога у турнірі стала можливою завдяки 
високій самовіддачі кожного гравця та 
високому командному духу. Зимова пер-
шість області – це турнір доволі високого 
рівня і «Могилянці» протистояли досвід-
чені та кваліфіковані суперники, але у 
справедливій боротьбі університетська 
команда здобула трофей. 

У складі університетської команди титул 
переможця виборювали наступні футбо-
лісти: В. Юскевич (206 група, капітан), 
В. Майберов (381 гр.), В. Волощакевич 
(312 гр.), Р. Чайка (206 гр.), В. Баландюк 
(211 гр.), О. Соколик (231 гр.), В. Мартинов 
(191 гр.), А. Махтумов (252 гр.), В. Барсь-
кий (142 гр.), О. Макух (232 гр.), М. Нікітін 
(272 гр.), Є. Новаковський (381 гр.), О. Доб-
ровольський (281 гр.), В. Більчук (181 гр.), 
М. Поліщук (203 гр.), В. Портянко (104 гр.). 

Вадим Богданов 
Merkuzio233@mail.ru 

НН  

В МОГИЛЯНЦІ ВМІЮТЬ ГРАТИ В ФУТБОЛВ МОГИЛЯНЦІ ВМІЮТЬ ГРАТИ В ФУТБОЛ  

СтудентиСтуденти  

А ВИ ЗДАТНІ НА ТАКЕ?!А ВИ ЗДАТНІ НА ТАКЕ?!  

ФК «Могилянка» у складній та безкомпромісній боротьбі здобув перше місце 
на Зимовій першості Миколаївської області. 
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ак само як театр починається 
з вішалки, університет почи-
нається з їдальні. А їдальня, в 
свою чергу, також починається 

з вішалки. 
Перше правило центральної їдальні 

ЧДУ – ніякого верхнього одягу. Це 
важливе і, мабуть, головне правило. 
Проте в процесі його виконання слід 
уникати крайнощів. До верхнього одя-
гу потрібно відносити шуби, куртки, 
пальто, плащі тощо і аж ніяк не светри 
та футболки. Тому що топлес до їдальні 
також заходити не можна, хоча і не 
зовсім зрозуміло чому. 

З першим правилом більш-менш 
розібралися, тепер переходимо до дру-
гого. Приносьте з собою в їдальню 
банкноти малих номіналів. Тому що 
я, наприклад, ніколи цього не роблю. 
Через це мені часто доводиться веш-
татися приміщенням вечірньої їдальні 
і просити розміняти двісті гривень 
«по двадцять, а, якщо можна, то по 
п’ять». А я всього лише хочу пиріжка 
та мінералки! І все це тому, що всі 
поводяться так само безвідповідально 
як я, і наприкінці робочого дня здачу 
давати немає чим. Тож закликаю вас, 
друзі, приходьте в університет з ве-
ликою кількістю банкнот малих номі-
налів, і в центральній їдальні оселиться 
загальносуспільне, значуще та об’єк-
тивне щастя! 

Третє правило – ніяких уроків. 
Так-так, в їдальні не можна читати 
книжки, не можна писати лаборатор-
ні, користуватися ноутбук-комп’ютерами 
і всьо такоє. Більше того, не можна 

навіть покласти зошита або книжку 
біля себе на стіл. І це правильно. Бо 
їдальня – це театр їжі, а не бібліотека, 
і цей театр вимагає певної гігієни. 
До того ж, виконання академічних 
завдань займає багато часу, тобто ви 
займатимете місце в їдальні протя-
гом тривалого проміжку часу, і цим 
самим можете позбавити місця ко-
гось, хто хотів би попоїсти. До того ж 
бібліотечна тусовка більш цікава ніж 
тусовка в їдальні. В бібліотеці всі лю-
ди носять на собі магічну печатку інте-
лекту, це додає подіям певної таєм-
ничості та краси. Але варто пам’ятати, 
що бібліотека – це не їдальня. Тут 
можна вчити уроки, а от обідати чи 
то вечеряти – ні. Можна лише снідати. 
Жартую, снідати також не можна. 

Ідемо далі. З їдалень не можна ви-
носити напої у стаканах – розіллєть-
ся, хто потім прибирати буде? До 

речі щодо прибирання. Поїли – при-
беріть за собою. Віднесіть посуд на 
той столик, на який кладуть викорис-
таний посуд. Я навіть в ресторанах 
за собою прибираю. Прошу офіціанта 
принести ганчірку і прибираю, навіть 
якщо на столі чисто. Потім я починаю 
прибирати сусідні столики. На цьому 
етапі зазвичай починається бійка. Про-
те від бійок на території університету 
варто утриматись, тому що вузівські 
бійці зазвичай продовжують свою во-
йовничу кар’єру в струнких рядах 
збройних сил України. Взагалі при-
бирання – це надзвичайно цікаво та 
приємно, але не тоді, коли ти займа-
єшся цим професійно. Бережіть сили 
професіоналів для більш складних 
завдань і прибирайте за собою самі. 
Прибирайте все, що тільки можна 
прибрати. Таким чином ви зробите 
світ трошечки кращим, ніж він є сьо-
годні. 

Ще одним важливим суспільним 
правилом їдальні є черга. Будь-ласка, 
не порушуйте порядок черги! Життя 
коротке, і хоча б тому його варто 
прожити, ні-ні, не в черзі, а чесно. 
Як на мене, то поштовхатися та по-
розмовляти в черзі – це круто. Скоро 
такі молоді і жваві черги зникнуть з 
життя багатьох з нас назавжди. І будь-
те ввічливими з працівниками їдаль-
ні. Ввічливість дає +10 до смаку будь-
якої страви. 

Щиро дякую вам за увагу, а спон-
сором цієї статті є центральна столо-
ва Чорноморського Державного уні-
верситету імені Петра Могили. За це 
я отримав пиріжок, чого і вам ба-
жаю. Побачимось у їдальнях! 

 
Володимир Логвиненко, 

13-th_warrier@rambler.ru 

ТТ  

ЦікавоЦікаво  

««ОСТАВЬ ОДЄЖДУ, ОСТАВЬ ОДЄЖДУ,   

ВСЯК СЮДА ВХОДЯЩІЙВСЯК СЮДА ВХОДЯЩІЙ»»  
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Добре кохання 
Чи можна кохати людину без болі 
Та не зіпсувати собі та їй долі? 
Кохать без шахрайства, без злої наміри, 
Життя відчувати, не втратити віри 
В щасливе майбутнє, в красиве життя 
І у наступне можливе буття. 
З цим усім полум’я перестрибнути, 
Всі  негаразди одразу забути, 
Звільнитися від непотрібних речей, 
Звернутися до самих близьких людей, 
Прохаючи їх про дружність та єдність 
Та у стосунках про безпосередність. 
Можна відкрити себе, свої думки 
Не беручися до повної рюмки. 
Не протинаючи голкою шкіру, 
Не помираючи, втративши віру 
В щасливе майбутнє, в красиве життя 
І у наступне можливе буття. 
Краще гуляти в зелених лугах, 
Міцно тримаючися на ногах, 
Довго дивитися у русло річки, 
Дивитись весь день, дивитись до нічки, 
Лежати на травах, немов на бавовні, 
Шептати на вушко розмови любовні, 
Стискаючи руку коханої міцно, 
Бажати дивитись на неї довічно, 

Ловити цей погляд, слухать серця стук 
Та не відпускати довічно цих рук. 
 
Мы все куда-нибудь плывём, 
Плывём под парусами. 
Что будет завтра – штиль иль шторм 
Лишь завтра мы узнаем. 
В какую гавань попадем 
И к пристани пристанем, 
От молнии сгорим огнём 
Или утонем сами. 
Кто будет нашим капитаном, 
А кто будет буксиром, 
Спасёт от бурь и ураганов, 
Отпустит в море с миром. 
Мы люди смертные и все 
Способны ошибаться, 
Отшельником быть на земле 
И по морям скитаться, 
Из-за одной ошибки 
Корабль потерять. 
Всё в этом мире зыбко 
И нужно выбирать. 
Я выбираю быть с тобой, 
Забыть что было раньше, 
Ковчег построить, словно Ной, 
И плыть с тобою дальше. 

Про компас можно позабыть, 
Оставить одиноким, 
Мы выберем куда уплыть 
И не свернем с дороги!!! 
 
Солнце играется с волнами, 
Шумит полуденный прибой, 
Забытый всеми городами 
Песчаный пляж лагуны голубой. 
Он разместился на земельном крае, 
Еще ни разу не увидел людских лиц, 
Там жарко в феврале и в мае, 
Там нескончаемое пенье птиц 
Перемешалось с шелестом листвы 
Тропических растений и зеленых трав. 
А в глубине с огромной высоты 
Летит вода, показывая нрав 
Свой шумный, сильный, благородный… 
А ночью дует тёплый влажный бриз 
Показывая – может быть свободной 
И бесконечной человеческая жизнь… 
Я жил бы там, вдали от мира, 
От шума современных городов, 
Была бы только муза Лира 
Со мною до скончания веков… 

 
Игорь Пономаренко 

ПОЕЗІЯПОЕЗІЯ  

 могла бути красунею-принцесою 
з обвіяного пустельним вітром 
далекого міста Багдад, могла б 
бути лівійською кравчинею, про-

давати молоко, могла б бути ЇЇ Імпера-
торською Величністю... але я звичайна 
дівчинка-студентка. Живу на квартирі в 
сірому місті, яке не схоже на Лівію і Багдад, 
і я не ношу кожного дня 5 кг золота і срібла 
на зап’ястках і голові, не встаю вдосвіта 
аби зібрати ще свіже і паруюче молоко аби 
везти його в найближче азіатське місто і 
звичайно, я не віддаю царські накази і не 
сушу голову питаннями – з якою країною 
почати війну і де взяти гроші на газ. Я 
звичайна така дівчинка. Вранці не хочу 
вставати і будильник на телефоні довго 
вібрує і сердиться, я його вимикаю, і знову 
заводжу – крадучи в себе ще 15 хв на вра-
нішні процедури і наділяючи себе ще щас-
ливими 630 секундами сну. Але ні, я не 
сплю. Я удаю що сплю. потім ледве стягую 
з себе ковдру, сиджу на краєчку ліжка і 
дивлюсь в дзеркало напроти мене. Портрет 
викликає в мене долю критики і посмішку. 
Потім я йду в ванну, де довго окроплюю 
своє тіло 40-градусним потоком хлорованої 
металевої води і, стираючи пар з люстра, 
сонно чищу зуби. Виходжу з неприємної 
мені ванни в рушнику з крапочками неслух-
няних крапельок і топаю на кухню, де мене 
вже чекає яєчня. Моя сусідка по кімнаті їх 
приготувала так, аби «сопель» не було, 
тепер коли я вже сама готую яєчню, гарнень-
ко прожарюю їх згадка про ці «соплі» 
викликає в мене теплу посмішку і якесь 
рідне відчуття до цієї дивачки-сусідки. 

Потім я смакую, не так жовтими плямами 
на білому озері з солонуватим присмаком 
і вранішньою кавою, як розмовою з дівчин-
кою-дивачкою. Вона старша за мене майже 
на два роки. Глибока і цікава. Вона як прір-
ва – неосяжна і далека, холодна з виду і 
тепла на дотик. Вона носить окуляри і лю-
бить сучасну прозу. Вона перша моя справж-
ня подружка. Слово «подружка» насправді 
якесь не підходяще. Воно вульгарне і в су-
часному світі має на увазі бартер і слину: 
«Ти мені, я – тобі», «ой, яка ти класна»! 
І в нас була взаємодопомога і виручка. Але 
ми більше критикували один одного, жили 
різними життями і зовсім різні по натурі, 
але нас об’єднало одне – глибина. Глиби-
на – це той стан, коли ти вже не розумієш 
хто ти, коли ти не знаєш ким ти хочеш стати, 
коли тебе не вдовольняє ЩОСЬ, коли твої 
бажання виходять за межі реальності, коли 
тобі потрібно більше, ніж ВСІМ, коли ти 
у вічному пошуку і шлях твій самотній і 
стрімкий, і коли ти зустрічаєш ГЛИБИНУ, 
таку ж як і ти і зовсім відмінну від тебе – 
це період радості і похмілля. Ти впиваєшся 
цією ГЛИБИНОЮ – розмаїттям думок, мрій, 
потреб, баченням світу і знань, в цій гли-
бині сотні книг, мережки спогадів, галак-
тики вражень і тисячі світів. За плечами 
такої ГЛИБИНИ сотні образ, непорозумінь, 
помилок, польотів і падінь, сотні кілометрів 
бігової доріжки і тисячі гектарів злітних 
полів. Ну ось. В даний час я маю таку дів-
чинку-ГЛИБИНУ і я рада їй. Ще я ходжу 
на тренінги. Тренінги – це вінігрет. Туди 
приходять й інші ГЛИБИНИ і ПРІРВИ, і 
приходять ті, хто мріють ними стати, і ті, 

кому так і не судиться ніколи вийти за межі 
«соціальної себе». Їм не судилось стати 
величною і дивовижною ПРІРВОЮ, чи 
ГЛИБИНОЮ, їхня доля – ланцюги щоден-
ності. Вони живуть лише в ЦЬОМУ СВІТІ. 
Так ось. Потім, коли розмова переривається 
телефонним дзвінком – Олі знову як завжди 
телефонує Паша. Я згадую, який сьогодні 
день і зі звичним «я спізнююсь!» стрімголов 
кидаю в сумку все, що може знадобитись 
в новий день, одягаю щось зручне і не тра-
диційне і кидаючи Олі «Удачі» лечу в уні-
вер. Дорога моя пролягає через 2 базари, 
які я старанно оминаю, якби це був який 
лівійський базар ХІІІ століття, я б неодмінно 
кожного ранку купляла б там молоко і 
баранину, але це був сучасний ринок з 
запакованими напівфабрикатами з наклей-
ками «БЕЗ ГМО», смердючими прилавками 
і сірими повзучими постатями, різного рангу 
і ґатунку, росту і ваги, кольору очей і волос-
ся, але однотипними думками і судженнями. 
Коротше, кожного дня на неширокій але 
довгій площі товпляться копії. Я їх старанно 
оминаю, швиденько проскочую і вибігаю 
до проспекту. Він брудний і запилений, авто 
і маршрутки наповнені КИМОСЬ. Я майже 
ніколи не зупиняюсь на світлофорі, який би 
колір не нав’язував мені правила поведінки. 
Я просто швидко йду. Коли чую на вулиці 
щось неприємне в свою адресу – просто 
стискую в руках книгу, і посміхаюсь. На цей 
раз це був Харукі Муракамі. Пів року тому 
це був Фрейд і Пауло Коельо. Ну що ж... 
все тече і все змінюється. 

Екатерина Савета 
mislitelka@mail.ru 

ЯЯ  
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амість передмови 
Мене запитують: «Як ти обираєш 
фільми для своїх статей?» А як їх 
можна обирати? Дивишся та оби-

раєш найкраще. Але є щось на зразок 
унікальної колекції стрічок, що зберігаєш 
у пам’яті і передивляєшся у найскрутніші 
чи найщасливіші, моменти (а не просто 
від нудьги). Стрічки, після яких не розмов-
ляють, а п’ють чай, курять, чи обіймаються. 
Плачуть, сміються чи наспівують мелодії. 
Здивовано поводять очима навколо після 
закінчення, бо знов починають жити своїм 
життям, а до цього вони були частиною 
стрічки. Засинають з посмішкою, бо части-
ною стрічки й залишилися. 

Замість вступу 
А сьогодні буде не просто фільм, за який 

я можу поручитися, що він вартий перегляду, 
а дійсно один з найкоштовніших експонатів 
моєї власної колекції. 

 
Назва фільму: Ніжний вік (Нежный 

возраст) 
Режисер: Сергій Соловйов 
В головних ролях: Дмитро Соловйов, 

Валентин Гафт, Сергій Гармаш, Борис Гре-
бєнщиков, Андрій Панін, Людмила Савельєва 

 
Одразу попереджаю, що знайти цей 

фільм буде важко. Я знайшов лише версію, 
що була записана з телевізора. Проте навіть 
найдовші пошуки цієї стрічки будуть варті 
того. Не тільки тому, що цей фільм Солов-
йова, що вже значить добре, але й те, що 
це фільм про життя, кохання та молодість. 

Про нас з вами, про 
попереднє покоління 
та покоління наступ-
не. Не складна філо-
софська драма, не 
психологічний три-
лер, не попсова ко-
медія та навіть не 
історичний 3D блок-
бастер. Це... щось 
більше? Ні… Щось 
краще? Ні… Щось 
важливіше? Знову, 
ні... Це щось ближче. 
Це для душі. Навіть 
не ліки, а щось не-
обхідніше. Як музика 
чи поезія. 

Замість основної 
частини 

Події відбувають-
ся не хронологічно. 
Це життя та спогади 
головного героя Івана 
Громова, що на час 
розповіді знаходиться 
у чеченському шпи-
талі, де йому дово-
диться згадувати усе 
своє життя для во-
єнної прокуратури та 
лікарів. 

Але не думайте 
навіть очікувати сцен шпиталю та допитів 
військовополонених часів тридцятих років. 
Все проходить доволі мирно і без насилля. 

І от ми вже бачимо 
калейдоскоп подій, 
років та постатей. 
Покоління, часи та 
цінності тасуються 
немов колода карт. І 
де та в чиїх руках 
ти опинишся невідо-
мо, але відчуття, що 
скоро все одно твоя 
карта буде бита. Але 
ні борсаєшся, адже 
маєш совість та гід-
ність. А навколо часи, 
коли гроші валяються 
просто під ногами, але 
немає нічого окрім 
них. Часи, коли мож-
на купити все, навіть 
кохання, але кому 
потрібне таке кохан-
ня? Стирається мимо-
волі пам’ять про часи, 
коли вірші знали на-
пам’ять, кохання було 
справжнім, а гідність 
вважалася ціннішою 
за будь-які гроші. 

Але що робити 
йому, головному ге-
роєві, якого просто 
виховали в дусі цих 
минулих часів, коли 

він схожий на гостя з попереднього століття, 
коли він абсолютно непридатний для того, 
щоб рвати зубами та шукати місця тепліше 
та спокійніше. В цьому світі куплених міліціо-
нерів та покидьків він шукає свій Елізіум. До 
речі, ви не знаєте, що таке Елізіум? 

Замість фіналу 
Окрім цікавої сюжетної лінії та іронії 

досягається неймовірна легкість перегляду. 
Просиджувати та перемотувати нудні момен-
ти не доведеться. Обіцяю, що ви досидите 
навіть до кінця титрів. 

Взагалі фільм задаровує своєю візуаль-
ністю та прекрасною музикою. Герой поринає 
у спогади, крізь це неймовірне блакитне 
осіннє небо, крізь багрянець та пурпур опало-
го листя та пориви несамовитого вітру. А ця 
музика… Схожа на неперевершений коктейль 
класики та джазу, який заповнює повніс-
тю і раптово зникають усі негаразди, всі ці 
поламані долі, кохання, що могло склас-
тися, те, що ти не з цього часу, те що ти 
частина фільму. І ти починаєш здивовано 
водити очима навколо, засинати з посміш-
кою, слухати вітер та дивитися на листя 
крізь брудні вікна, перехожі дивляться на 
тебе з осудом, але ти посміхаєшся м’якою 
посмішкою божевільного, тримаючи міц-
но спогади та переживання про той, геть 
Інший Світ. Про обитель блаженних. 

Замість післямови 
Саундтреки – це квитки до пам’яті. 

Пам’яті про фільм. Це щось на зразок натяку 
або підказки. 

Войналович Сергій 
radovar31@rambler.ru 

ОглядОгляд  

ЗЗ  

 

 

Сергій Войналович, автор статті 

Кадр з к/ф «Ніжний вік» 

ТАМ, ДЕ ТИ ЩЕ НЕ БУВТАМ, ДЕ ТИ ЩЕ НЕ БУВ  
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