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ей проект був створений ВГМО 
«Студенська республіка» спіль-
но з Миколаївським муніципа-
літетом та студентською радою 

ЧДУ ім. Петра Могили. Протягом місяця 
усі охочі студенти мали змогу заповнити 
анкети на надані посади та відповісти на 
питання, чому саме вони заслуговують 
цю посаду. «З 40 тисяч студентів Микола-
єва тільки 33 змогли увійти до учасників 
цього проекту. Це ті студенти, які актив-
но проявляються себе у громадській та 
студентській діяльності, які змогли дока-
зати, що це їм дійсно потрібно», – каже 
міський голова Володимир Чайка на 
офіційному відкритті Дня студентського 
самоврядування, – «саме ці студенти є 
наше майбутнє. Вони вже сьогодні змо-
жуть зрозуміти, що таке управляти таким 
великим містом, як Миколаїв». 

У проекти взяли участь 33 студенти 
миколаївських вищів, з яких 20 – це студе-
нти нашого університету. По закінченню 
Дня самоврядування усі стажери отримали 
офіційним диплом з рук міського голову 
на урочистому прийому у міськвиконкому. 

«Я стажувалася у Миколаївському місь-
кому центрі соціального захисту сім’ї, ді-

тей та молоді. Перед собою я ставила завдан-
ня дізнатися про те, чи існують студентсь-
кі соціальні служби, і якщо їх не має, то 
чому. Дізнавшись про те, що такі служби 
було ліквідовано, переді мною залишилось 
питання «Чому». Наразі, побачивши робо-
ту центру, 
я зрозуміла, 
що створю-
вати такі 
с л у ж б и  
недоцільно, 
тому що це 
додаткова 
праця  та  
тягар  для 
центру ,  у  
котрому і 
без  цього 
працюють 
т і л ь к и  
10 осіб  і  
фізично не 
можли во  
обійняти  
усі соціальні 
проблеми  
міста. От-

же, після цього дня, я дісталася висновку, що 
систему соціального захисту треба рефор-
мувати, тому що через відсутність достат-
ніх ресурсів він не може якісно виконувати 
свою роботу» Анна Телеш, студентка 
2 курсу факультету «Соціальна праця». 

«Насамперед, треба віддати належне 
організаторам стажування. Не кожне місто 
може пишатись можливістю таких проек-
тів. Але мету, яку ставили перед собою як 
організатори Дня місцевого самоврядування, 
так і його учасники, не виконали. Так, цей 
день ми працювали в органах місцевого само-
врядування, але мало хто досяг вирішення 
якоїсь конкретної молодіжної проблеми». 
Андрій Лохматов, студент 2 курсу фа-
культету політологія 

Макс Колонкін 
kolonkin@email.ua 

ЦЦ  

 грудня відбулося урочисте 
вручення іменних стипендій 
від мера Миколаєва 
Володимира Чайки. 

Її отримали талановиті студенти 
та учні професійних навчальних 
закладів. Стипендія заснована 
з 2001 року, вже видали понад 
363 по 1500 грн. Здається все 
дуже файно та красиво – під-
тримувати кращих, таланови-
тих студентів, але постає пи-
тання, хто їх обирає? 

Не проводячи розслідування 
можна здогадатися, що далеко 
не всі охочі і навіть не ті, які 
відмінно навчаються отримали 
її. Дійсно, деякі студенти, як 
8 студентів нашого вишу, які 
отримали стипендію, мають акти-
вну громадську позицію як в 
навчальному закладі, так і на 
міському рівні. Але багато хто були обрані 
за іншими критеріями. Далі про них... 

 родич/гарний знайомий міського голови; 
 голова студентського самоврядування; 

 родич/гарний знайомий ректора навчаль-
ного закладу чи викладача; 

 член студентського самоврядування 
чи хороший друг його голови; 

 член громадської організації, 
яка тісно співпрацює з орга-
нами влади; 

 член організації, голова яко-
го є депутат міської ради. 
Отже, якщо тобі не пощас-

тило, не зволікай! Обирай, який 
з цих пунктів для тебе можли-
вий і урочисто отримаєш сти-
пендію мера наступного року! 

Студенти нашого вишу, 
що отримали стипендію: 

Дачевська Олена 
Кочнєв Сергій 
Лохматов Андрій 
Крамар Анна 
Восковець Ольга 
Чубаченко Анатолій 
Волошин Сергій 
Дулько Євгенія 

Макс Колонкін 
kolonkin@email.ua 

СТИПЕНДІЯ В КИШЕНІ МСТИПЕНДІЯ В КИШЕНІ МІСЬКОГО ГОЛОВИІСЬКОГО ГОЛОВИ  

33  

ВЛАДУ ВЛАДУ –– СТУДЕНТАМ! СТУДЕНТАМ!  
ПРИНАЙМНІ НА ОДИН ДЕПРИНАЙМНІ НА ОДИН ДЕНЬ...НЬ...  

Побачити, як працює міськвиконком можна по телебаченню, дізнатися про здійс-
нену роботу у ЗМІ та звітах, побувати у кабінеті мера теж можна, але складніше. 
День студентського самоврядування є саме тією можливістю, щоб власне вирішу-
вати разом із владою проблеми міського рівня безпосередньо. 33 студенти мико-
лаївських вищів на один день опинилися у кріслах міського голови, його заступни-
ків та голів департаментів міськвиконкому та доклали максимум сил, щоб макси-
мально якісно використати цю можливість. 
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вято наближається 
 
Чому новий рік святкують саме 
31 грудня? Хто це вигадав? Чому 

саме так? Чому в деяких інших країнах 
новий рік приходить пізніше? Але все-
таки, коли це зимове свято наближається, 
всі ці питання стають неактуальними. 
Відчувається наближення чогось чарів-
ного, казкового. Навколо все прикрашено 
вогниками, стоять новорічні ялинки, роз-
продажі та новорічні ярмарки. Все це 
настільки захоплює, що про навчання та 

сесію думати часу майже не залишається. 
Але у нашій ситуації, це просто необхідно, 
оскільки цього виняткового року, сесія у 
нас буде після Нового року. Можна вже 
уявити картинку, коли 31-го грудня, однією 
рукою нарізаючи новорічний салат, сумлін-
ний студент  іншою перегортає аркуші 
підручника. А що робити, якщо іспит 
2-го січня? Та нічого, я думаю, викладачі 
такі ж люди як і ми. Тому всі ми знайдемо 
компроміс. 

З повагою, Євгенія Дулько 
Jane.dulko@gmail.com 

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА  

СС  

анна Стефанівська – молода 
миколаївська художниця, проте це 
вже далеко не перша її виставка. 
Виставки її проходили у Микола-

ївському міському виставковому залі, у 
Центральному виставковому залі в Києві. 
Та й від- 
відувачі 
нашої га- 
лереї вже 
мали мож- 
л и в і с т ь  
ознайоми- 
т ис я  з  ї ї  
роботами. 
Зараз  ми  
м о ж е м о  
знову  зу- 
стрітися як 
із уже  ві- 
домими ро- 
ботами, так 
і  оцінити  
нові. 

Картини 
у більшості 
х у д ожн і х  
експозицій 
об’єднуються, 
як правило, 
чи-то спіль- 
ною темою, 
чи загальною 
для робіт тех- 
нікою. Такого 
тут нема. Кар- 
тини виконані 
у різних тех- 
ніках. Спочатку навіть не віриться, що 
можливе таке різноманіття у виконанні 
однієї людини. Тут, звичайно, зустрі-
немо і традиційні «полотно, олія», 
деякі роботи наближаються до графіч-
ного стилю 1960-х років, але зустріча-
ємо і доволі незвичну техніку, що по-

лягає у поєднанні вишивки та живо-
пису. 

Тут слід зазначити, що Ганна Стефа-
нівська вивчала у ВНЗ декоративно-
прикладне мистецтво, а тому часто вно-
сить у живопис його елементи. Дехто  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
може заперечити, що таку творчість не  
можна назвати власне живописом. Спере-
чатися, звичайно, можна, але краще просто 
помилуватись цими творами мистецтва. 

Чим навіяні картини? Вони різної 
тематики. Але значна їхня частина так чи 
інакше пов’язана з рідним містом та 

областю. Різні за своїм змістом, вони 
пробуджують у нас різні почуття, але 
так чи інакше зворушують нас. Наспра-
вді, у нашому регіоні чимало природ-
них красот, та й люди побудували пре-
красне місто. Головне – вміти все це 
побачити, а для митця – зафіксувати та 
зберегти для нас. Що ж, ці умови виконано. 

Не можна не побачити певний сим-
волізм як у різноманітті техніки, так і 

у вибра-
ному дже- 
р е л і  на-
тхнення. 
Г а н н а  
С т е ф а-
н і в с ь к а 
знаходиться 
на початку 
свого твор-
чого шляху, 
тому експе-
риментує, 
п р а г н е  
знайти свій 
с т и л ь .  А  
для початку 
треба  по -  
чати помі- 
чати красу 
рідної зем- 
лі ,  яка  і  є  
тим першо- 
початком,  
до якого ти 
повертаєш- 
ся. 

Ц ь о г о  
можна  по- 
б а ж а т и  і  
всім нам. А 
Ганні  Сте- 

фанівській – нових творчих досягнень! 
За допомогу у підготовці матеріалу 

автор дякує завідуючій галереї мис-
тецтв Омельченко Любові Анатоліївні. 

 
Рижанов Кирило 

ryzhanov_90@list.ru 

ГАЛЕРЕЯ МИСТЕЦТВГАЛЕРЕЯ МИСТЕЦТВ  

ГГ  
«Вагант» продовжує розповідати про художні виставки, що відбуваються у галереї 
мистецтв нашого університету. Сьогодні наше оповідання – про виставку робіт 
художниці Ганни Стефанівської. 
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днією із причин моєї любові до 
ЧДУ ім. Петра Могили є неви-
черпність можливостей «убить 
время». Якщо немає чим зайня-

тись, ласкаво просимо до нас. Що у нас є, 
звичайно, окрім навчання? Спорт, гро-
мадська діяльність, культурно-мистецька 
діяльність і багато чого іншого корисного 
та цікавого. Я багато чого вже спробував 
і аніскілечки не шкодую. Проте зовсім 
недавно спробував абсолютно інший напрям 
діяльності. Взяв участь у «Могилянських 
читаннях – 2009», а саме у Всеукра-
їнській студентській науковій конфере-
нції «Університетська молодь для ста-
лого майбуття України», яка приурочена 
до Всесвітнього дня студентів. Проте так 
сталося, що карантин трішки змістив усі 
намічені плани на 17 листопада і конфе-
ренція проходила в стінах нашого універ-
ситету 10 та 11 грудня. Точніше, її урочиста 
частина. Але про це трішки пізніше. 

Метою конференції було надати мож-
ливість студентам, магістрантам ЧДУ 

ім. Петра Могили репрезентувати свої 
наукові досягнення з різних напрямків. 
Варто було б згадати і оргкомітет. Він 
був представлений Головою оргкоміте-
ту – Клименко Леонід Павлович, його 
заступником – Мєщанінов Олександр 
Павлович та науковим секретарем кон-
ференції – Андрєєв В’ячеслав Іванович. 

10 грудня о 14:30 у актовій залі 
нашого університету відбулося плена-
рне засідання конференції. Воно вклю-
чало в себе привітальне слово від Мє-
щанінова Олександра Павловича та 
Верланова Юрія Юрійовича, а також з 
виступів студентів та аспірантів нашо-
го університету зі своїми науковими 
працями. Проте тривало це засідання 
близько однієї години. Основна ж час-
тина конференції проходила по секцій-
ним засіданням. Кожна секція мала 
свої підсекції. Загалом же секцій було 
5: суспільні науки, природничі науки, 
гуманітарні науки, технічні науки та 
право. 

Кожен студент та магістрант, які брали 
участь у цій конференції, обрали для себе 
тему наукової роботи, яка була для них 
цікавою. Тому нерідко поряд зі звичними 
темами можна було зустріти і не зовсім 
звичні, проте цікаві. 

На останок хотілося б подякувати 
адміністрації нашого університету за 
таку чудову можливість відчути себе 
«студентом – науковцем» і попрохати 
застосовувати таку практику і надалі. 

Чубаченко Анатолій 
chubachenko_anat@mail.ru 

ОО  

МОГИЛЯНСЬКІ ЧИТАННЯ МОГИЛЯНСЬКІ ЧИТАННЯ ––  
20092009  

едарма ж молодь називають 
«майбутнім нації». Тож можемо 
смісливо зазначити, що в Україні 
Рік молоді був провалений, а 

значить, фактично та символічно прова-
лено і майбутнє країни. 

Основні програми, задекларовані Указом 
Президента України № 616/2008 «Про 
проведення у 2009 році в Україні Року 
молоді», а саме програми «Перше робоче 
місце», «Підтримка молодих родин», 
«Збільшення фінансової підтримки моло-
діжних громадських організацій», «Ство-

рення молодіжних радіо- та телепрограм» 
не були виконані за публічно оголошений 
Роком молоді 2009 рік. Майже абсолютна 
більшість молоді не відчула конкретно на 
собі покращення свого становища в будь-
якій сфері життя, більш того, молодіжні 
громадські організації отримали бюджет 
цього року менший, ніж в попередні роки. 
Згадайте хоч святкування Дня молоді в 
Миколаєві: чи не занадто тихо, тим паче, 
коли концерт організовує людина, яку вже 
давно не можна приписувати до розряду 
молодь. 

Позитивом для мене особисто є 
те, що в цьому році, як не влада, так 
сама молодь заявила про себе. Вже 
більше 100 громадських організацій 
під егідою Всеукраїнської молодіжки 
«Демократичний альянс» об’єднались 
у кампанію «Рік без молоді». З жовт-
ня молодь з усієї України відправляла 
листи-звернення до Міністра у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту Юрія Пав-
ленка, саме якого і звинувачують у 
невиконанні Указа Президента. Учас-
никами громадянського руху було 
проведено вуличні акції майже в кож-
ному обласному центрі, звертаючи 
увагу людей на бездіяльність влади. 
Мета кампанії нескладна – звільнення 
з посади міністра Павленка та звину-
вачення держави у невиконанні своїх 
обов’язків. 

«Для кого саме «Рік молоді» був 
проведений вдало, якщо молоді гро-
мадяни України не відчули на собі 
жодних позитивних змін. Проте нега-
тивні можна називати спокійно: так, 
якщо у 2008 році пільгові кредити на 
житло отримало менше 1 % зі 122 
тисяч молодих сімей, то у бюджеті 
2009 року взагалі не було передбаче-
но фінансування державної програми 
забезпечення молоді житлом» – інфо-
рмація з офіціального сайту ВМГО 
«Демократичний альянс». 

Тож дійсно сміливо можна називати 
2009 рік Роком без молоді, а ніяк не 
інакше. 

Андрій Лохматов, 
andrey.pribluda@gmail.com 

НН  

РІК МОЛОДІ РІК МОЛОДІ ––  
КРАЇНА БЕЗ МАЙБУТНЬОГОКРАЇНА БЕЗ МАЙБУТНЬОГО  
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УніверситетУніверситет  

анок 8:00. 
Шлунок студента: Їсти хо-

чу-у-у-у-у! 
Головний мозок: Студе-е-ент! 

Вставай і готуй їсти! 
Студент: Ще трошки, адже це остан-

ні спокійні ночі перед сесією. 
Шлунок: Починаю 

бойову атаку: бр-р-р-
р-р-р! 

Студент: Тихо! 
Помовчи! Спати зава-
жаєш! Хр-р-р-р! 

8:30 – лунає дзвінок 
мобільного. 

Студент: Алло!.. 
Хто це? Скільки часу?! 
Зараз буду!.. 

Головний мозок: 
Швидше вдягайся і кро-
ком руш на лекції. А то 
мінімум не набереш, 
сесію завалиш і з універ-
ситету вилетиш… Кон-
спект узяв? 

Студент нервово 
шукає конспект. Аж ось 
він! Під подушкою! 

Шлунок: А поїс-
ти?! Хоча б шматочок 
ковбаски з хлібом. 

Студент: Яка ков-
баска? До перерви до-
тягнеш! 

8:40 – зупинка. Їдуть маршрутки, та 
все не ті. Сніг, мороз, вітер… Дрижаки 
проймають і шлунок, і головний мозок. 

Студент: Аж ось нарешті 81-а-а-а-а!!! 
Відкриваються двері. А там … вузькі 

просвіти тільки між нижніми кінцівками 
«щасливих» пасажирів. Але хіба для сту-
дента це перепона? 

Головний мозок: До пари залишилось 
10 хвилин! Це твоя остання надія! Треба 
якось втиснутись… Після хвилини бороть-
би, нарешті проштовхнувся. 

Студент: Оце пощастило… 
У маршрутці сила-силенна пасажирів 

і вантажів. 
Ніс студента: Шлунок, прийом. Чую… 

Копчене м’ясо, домашнє. 
Очі студента: З прожилками духмя-

ного сала. 
Головний мозок: Терпи, шлунок. 
Шлунок: Атака! Бр-р-р-р! 
Водій: Що за бр-р-р-р! Мотор барах-

лить, чи що? 
Студент порахував всі вибоїни на 

дорогах, без верхнього ґудзика, зі скуйо-
вдженим волоссям виштовхнувся з мар-
шрутки і опинився біля корпусу ЧДУ з 
щирою посмішкою на вустах. 

Головний мозок: Чого посміхаєшся?! 
Пара вже почалася! Мерщій на заняття! 

9:05 – лекція з фізіології. До аудиторії 
вдерся запирханий студент. 

Професор: Основний принцип прави-
льного і раціонального харчування: своє-
часний прийом їжі. При порушенні дано-
го принципу виникають гастрит, коліт, 
виразка шлунку… 

Шлунок: Студент, ти чув, які можуть 
бути наслідки. Бр-р-р-р! 

Професор: Увага! А ось вам яскравий 
приклад голодних спазмів у студента. 
Сідайте, наш голодний студенте. 

Продовжується лекція. 
Шлунок: Пора займати чергу в їдальні, 

а то обідів не залишиться! 
Головний мозок: Та яка їжа?! Сесія 

на носі. Не законспектує студент, гучно на 
заліку провалиться. Пиши студент, пиши. 
Папір все витримає. 

12:50 – на уроці з фізичної культури. 
Головний мозок: Я відпочиваю! Ура! 

Ноги, руки, Працюйте! Годі байдикувати! 
Раз, два, лівою, лівою … 

Ліва нога: Та краще правою, правою! 
Я вже втомилася! 

Ступні: Та скільки можна гвіздки 
забивати у цю підлогу? Час перепочити! 
Нехай краще руки попрацюють. 

Руки: Та нас вже теж скрутило від 
втоми! Ми цілих 15 хвили безперервно 
м’яч відбивали! 

Головний мозок: О-о-о!!! Знову мені 
працювати і вигадувати, як від спортив-
них занять «змитися». 

Студент: Еврика!!! Вивих!!! 
14:00 – на парі після обіду. 
Шлунок: Наре-е-е-ешті я задоволе-

ний!!! 
Головний мозок: Але мені тепер пра-

цювати важко! Наїлися, можна і поспати. А 
ще цілу пару сидіти, працювати, слухати… 

Студент: Не попрацюєш – пролечу на 
екзамені! 

15:40 – в університетській бібліотеці 
розмова в черзі. 

Студент: Олю, ти які книжки з фізі-
ології взяла? Так… так… так… Аж три?! 
А з психології? Чотири?! І дві з англійсь-

кої?!.. І на мій форму-
ляр це все запишіть… 

Після двогодинної 
напруженої праці з 
поглинання знань: 

Головний мозок: 
Молоде-е-ець, студен-
те!!! В мене на одну 
звивину більше стало! 
Вже не одна, а аж дві!!! 
Є чим порухати і що 
розвивати. 

Студент: Та в мене 
вже не тільки очі бо-
лять читати, а й руки 
листати стомилися. 

Головний мозок: Іди 
у гуртожиток, адже 
справжнє студентське 
життя розпочинається 
ввечері. Там, відірвеш-
ся по повній. У Дмитра 
музику скачаєш, а у 
Максима сьогодні вечір-
ка з приводу дня наро-
дження. 

Студент зняв з кар-
тки останній транш стипендії, відклав на 
сплату за гуртожиток, купив у супермар-
кеті подарунок другу Максиму та ще й 
ковбаски на сніданок. В гаманці залиши-
лись останні 40 гривень. На п’ять днів 
сутужного студентського життя вистачить. 

19:30 – у студентському гуртожитку. 
Студент дав собі слово, що через дві 

години займеться питаннями до іспиту. 
Дві години він намагався відірватися від 
важкої виснажливої реальності насиченої 
першої сесії. 

21:30 – у тому ж гуртожитку. 
Головний мозок: Студенте!!! Ти ще 

пам’ятаєш, що на тебе чекають питання 
до іспиту? 

Студент: Питання нікуди не втечуть. 
Ще трішки повідриваюсь… 

Пройшло ще дві ульотні години і до 
студентської кімнати завітав комендант. 
Він вимкнув музику. 

Головний мозок: О, нарешті тиша. 
Студент: Так, можна і за питання 

взятися. 
Головний мозок: Та які питання! Ти 

мені своєю гучною музикою останні сили 
витрусив. Хочу спати. 

00:00 – студент заснув. В його тривожний 
сон час від часу приходять непідготовлені 
питання до сесії і жахливі картини іспиту. 

Анастасія Чернозуб 
esmeralda051@rambler.ru 

РР  
ОДИН ДЕНЬ З ЖИТТЯ ПЕОДИН ДЕНЬ З ЖИТТЯ ПЕРШОКУРСНИКАРШОКУРСНИКА  
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ork & Travel USA 
Досі продовжується набір ба-
жаючих взятих участь у про-
грамі. Що вона собою уявляє, 

мабуть, багато, хто вже читав і чув. Але я 
нагадаю. 

По-перше, це можливість пройти опла-
чуване стажування в найбільших компаніях 
США протягом літніх канікул. По-друге, 
познайомишся з американським способом 
життя та побачиш Америку з середини. По-
третє, станеш самостійним, що так необхід-
но сьогодні кожній молодій особі. 

А що далі? Далі звісно про умови про-
живання і зарплатню. 

При запрошенні студента роботодавцем 
житло в більшості випадків пропонується всім 
учасникам. Рідше надається тільки допомога 
в пошуку житла (тільки за згодою студента). 

Оплата за проживання складає близько 
300 доларів на місяць з учасника. 

Заробітна плата у США погодинна, і 
більшість студентів отримують від 7,25 
до 9 $ за годину (тобто в середньому 
1500 $ на місяць). Крім цього інколи 
можливі додаткові бонуси у вигляді ча-
йових, невеликих премій або, наприклад, 
безкоштовного харчування. 

Au Pair USA 
Програма «Au Pair» – найдешевший 

спосіб навчатися в США, удосконалювати 
англійську мову, знайомитися із способом 
життя і культурою країни. 

Обов’язками учасників є догляд за дітьми, 
супровід їх у дитячий садок, школу і на 
різні заходи, прогулянки та ігри з ними 
(не більше 45 годин на тиждень). І звісно, 
відвідини коледжу або університету (мінімум 
90 академічних годин). 

В свою чергу, приймаюча сім’я забез-
печує вам: 
 оплату авіаквитків для au-pair в США 

і назад; 
 оплату медичної страховки і страховки 

цивільної відповідальності для au-pair; 
 окрему кімнату і харчування; 
 щонеділі виплачувати «кишенькові 

гроші» (176.85 USD на тиждень); 

 оплату навчання au-pair в академічно-
му коледжі або університеті до 500 USD; 

 оплачувану відпустку після 6 місяців 
перебування в Америці на 2 тижні. 
Work and Study Canada 
Наступна програма, академічна мовна 

і культурна. З практикою або оплачуваним 
стажуванням, яке пропонує можливість 
об’єднати заняття в класі і робочий досвід. 

Work and Study Canada включає 6 або 
12 тижнів вивчення англійської мови і 18 або 
36 тижнів оплачуваної практики, що дозволяє 
компенсувати витрати на поїздку. 

Навчання і практика проводяться в захід-
ній частині Канади, в провінції Британська 
Колумбія, в основному на гірнолижних 
курортах, у тому числі і на об’єктах олім-
пійського селища. 

Окрім навчання учасник отримує гаран-
товану роботу мінімум 30 год/тиждень і заро-
біток від 8 до 14 канадських доларів/годину. 

По закінченню програми кожному учас-
нику надається сертифікат. 

Інші програми за наступними напря-
мами: 

Програми передуніверситетської під-
готовки в мовних школах або прямо при 
університетах в найпривабливіших містах 
Америки. 

Прямий вступ до університетів. Якщо 
студент вільно володіє іноземною мовою, 
склав міжнародний мовний іспит, закінчив 
1-2 курси українського ВУЗу, він може ско-
ристатись можливістю прямого зарахування 
до ВУЗів наступних країн: Велика Британія, 
США, Канада, Німеччина, Швейцарія, Гол-
ландія. 

Мовні школи: сертифікат чи диплом з 
іноземної мови, підготовка до екзаменів 
або канікулярні курси. 

Підготовка до магістратури та MBA. 
Програма Pre-Masters та Pre-MBA дозво-
ляють студентам поєднати вдосконалення 
мови і вивчення спеціальних предметів, 
які підготують до різноманітних магістер-
ських програм закордонних ВУЗів. Вступ 
до магістратури до одного з обраних уні-
верситетів – гарантовано. 

Якщо в тебе виникли питання або ти заці-
кавився однією з програм, тобі завжди будуть 
раді в 

Центрі міжнародного стажування 
студентів ЧДУ ім. П.Могили, каб. 1-112, 
Копчак Світлана Миколаївна. 

Що необхідно для того, щоб здійснити 
подорож: 
1. Бути студентом стаціонару будь-якого 

ВУЗу віком від 18 до 30 років. 
2. Знання англійської мови на рівні «вище 

середнього». 
Самостійність і готовність пробути вдалині 

від рідних впродовж 3-х, 6-и або 12-и місяців. 
Олександра Чмель 

alexa.chmel@gmail.com 

ПРОГРАМИ ПРОГРАМИ –– ПОЇЗДКИ  ПОЇЗДКИ –– МОЖЛИВОСТІ МОЖЛИВОСТІ  

WW  

МожливостіМожливості  

Шановний студенте, що читає зараз цей номер Ваганту! Хочу дещо спитати в 
тебе: чи досить твоє життя різноманітне? Чи хотілося б тобі подорожувати світом? 
А чи обмежують твої бажання і мрії кордони рідної області? Можливо, що за все 
своє життя ти відвідував лише українські міста й не бачив, як виглядає «ота 
заграниця»? Якщо це так, то читай далі. 
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евагомі, прозорі й наче несправжні 
сніжинки, кружляли у морозному 
повітрі, опускаючись додолу. Пух-
насті й білі-білі, вони нагадали, що 

на вулиці справжня зима, без калюж і туману, 
а зовсім скоро всі ми святкуватимемо прихід 
Нового, сповненого очікувань, переживань, 
почуттів та подій року. І хоча ЗМІ вже котрий 
тиждень нагадують нам про прихід цього чудо-
вого свята, все одно треба самому відчути його 
наближення. У кожного це відбувається по-
різному, а в мене, наприклад, виникає відчуття 
запаху ялинки та мандаринів, ну і звісно перед-
чуття святкової метушні з приводу підготов-
ки до цього вже майже священного дійства. 

Новий рік святкується нами з самого ди-
тинства і таїть у собі купу веселощів, перед-
чуття дива і купу подарунків. До речі, свят-
кування Нового року почалося ще 25 сторіч 
тому в Межиріччі, коли навесні сходили сніги 
і починалася пора польових робіт. 

Отже всі ми знаємо стандартний сценарій 
зустрічі Нового року, але чи цікавилися ви 
коли-небудь, як це відбувається в інших краї-
нах, континентах, частинах світу? Які незвичні 
цікавинки можна дізнатися з традицій святку-
вання завершення старого календаря і початок 
нової сторінки історії? Постараюся розповісти 
якомога більше незвичайного і вартого уваги. 

Чи відомо вам, що: 
– наприклад, звичай приносити в дім ялин-

ку з’явився у Німеччині в XVII ст., а раніше 
обходилися просто гілками хвої, звичай при-
крашати ялинку ввів Петро І; 

– у різних країнах Новий рік святкують в 
різні дні. Так у жовтні це святкує Індонезія, в 
Індії це цілих 8 дат, а ескімоси просто чекають, 
коли випаде перший сніг – як тільки це трапи-
лося, одразу ж святкують прихід Нового року; 

– в багатьох країнах з теплим кліматом 
святкування припадає на найспекотнішу пору, 
тому замість привітань їх жителі просто об-
ливають одне одного водою, а тамтешні Дід 
Мороз та Снігуронька роздають подарунки 
просто у купальниках! 

– відомою традицією в Італії є викидан-
ня старих речей з дому, а тому, потрапивши 
під Новий рік до батьківщини піцци будьте 
обережні, проходячи повз будинки і оминайте 
такі популярні там вузькі вулички; 

– у Болгарії, коли всі вже зібралися за сто-
лом, на декілька хвилин гасять світло. Це нази-

вається «хвилини новорічних поцілунків», таєм-
ницю яких збереже темрява; 

– на Кубі, у ніч Нового року годинник б’є 
лише 11 разів, а на 12-й відпочиває, адже він 
теж має право на святкування; 

– в Швеції на Новий рік прийнято розби-
вати посуд під дверима сусіда, а в Румунії існує 
традиція запікати у святкові пироги різноманіт-
ні монети, обручки, або просто гіркий перець; 

– у Шотландії напередодні Нового року 
підпалюють діжку зі смолою і скочують з 
високого пагорбу, що означає відхід старого 
року, а ось в Японії тиждень перед Новим 
роком називають «золотим», так як всі без 
виключення установи не працюють; 

– бенгальські вогники винайшли індійські 
піротехніки, і складаються вони з крохмалю, 
води і залізних крихт, а конфетті 160 років 
тому винайшов кондитер на ім’я Томас Сміт; 
ну а феєрверки з самого початку їх існування 
у Китаї мали інше призначення, ніж розважати 
публіку – гучними вибухами та яскравими 
кольорами вони мали відлякувати злих духів; 

– в одній із країн існує традиція кожного 
року змінювати ім’я, але робити це під гучні 
удари палицею, щоб злі духи не почули його 
і не змогли вчинити шкоду. Уявляєте півміста 
з ім’ям Памели Андерсен або Дональда Трампа? 

Країни світу у своєму святкуванні Нового 
року відрізняються не лише традиціями, а й 
кулінарними секретами. Так страва, без якої 
і Новий рік не свято – винайшов у ХІХ ст. 
повар-француз Люс’єн Олів’є, що зберігав ре-
цепт свого геніального творіння, дуже по-
пулярного у той час, у суворій таємниці. Після 
його смерті так і не вдалося остаточно відтво-
рити первозданний смак , але, я вважаю, що й 
аналог досить непоганий, як на наш смак. У 
Великобританії готують індичку, а також пу-
динг та бренді; у Нідерландах оленину або 
кролика; а ось в Югославії та Австрії взагалі 
не вживають домашню птицю в їжу на Новий 
рік, так як вважають, що таким чином зали-
шаються без щастя у майбутньому році, а у 
Польщі присутні 12 страв, і жодної з м’яса. 

Та «не хлібом єдиним сита людина», тому 
найчарівнішим і довгожданим дійством, як 
для дітей, так і для дорослих є візит Діда 
Мороза та Снігуроньки. Хто ж такі ці чарівні 
створіння і куди сягає їх історичне коріння? 

Дід Мороз раніше у слов’янській міфо-
логії називався Зимником, і мав вигляд стра-

шного злого діда з білою бородою у теплій 
білій одежі та із залізною булавою. Під плином 
часу цей образ зазнав кардинальних змін, і 
буркотун перетворився на втілення доброти, 
справедливості, та на справжній символ Нового 
року. 

Снігуроньку прийнято вважати онукою 
Мороза, але існують дані, що вона – дочка Діда 
Мороза та Весни Красни. Цікавим є те, що 
жіночий міфічний образ присутній лише у 
слов’янській історії. У 1937 році ця пара вперше 
з’явилася на Новорічному вогнику в СРСР. 

Всі діти, та і дорослі із нетерпінням чекають 
візиту цих таких знайомих казкових персонажів. 

Наведу декілька прикладів привітань з 
Новим роком різними мовами світу: 

– Білоруський – З Новым годам і Калядамі 
– Гонконгський – Sun Leen Fai Lok 
– Іспанський – Feliz Ano Nuevo 
– Китайський – Xin Nian Kuai Le 
– Словацький – A stastlivy Novy Rok 
– Турецький – Yeni Yiliniz Kutlu Olsun 
– Фінський – Onnellista Uutta Vuotta 
– Французький – Bonne Annee 
– Японський – Akimashite Omedetto Gozaimasu 
Як вже відомо широкому загалу, набли-

жається рік Тигра за Східним календарем, і 
цікаво було б дізнатися, що саме принесе нам 
зміна двох останніх цифр на календарі? Отже, 
як відомо, Тигр тварина енергійна та імпуль-
сивна, а тому всі дії та вчинки цього року керу-
ватимуть здебільшого почуття та пориви. 

Для того, щоб з самого початку завоювати 
прихильність цієї благородної тварини, необхід-
но, на думку багатьох експертів, дотримува-
тися певних неважких правил під час свят-
кування Нового 2010 року. 

По-перше, спеціалісти радять зустрічати 
цей рік з надіями та сподіваннями, бо саме 
амбіції та нові плани до смаку цій «кішечці». 

По-друге, потурбуйтеся про те, щоб на 
столі або біля нього горіли свічки, а всередині 
стояла ваза з помаранчами або просто фруктами. 

По-третє, так як цей рік металевого тигра, 
то в оформленні святково зали мають бути 
присутніми певні металеві предмети, стіл краще 
ставити на середину кімнати. 

Не намагайтеся опорожнити всі запаси 
спиртних напоїв за цю ніч, адже Тигр дуже 
не любить свого заклятого ворога – Мавпу, 
отже краще не спокушайте долі. 

Ну і нарешті питання, що хвилювало 
протягом усієї статті всіх знаних модниць – 
в чому все ж таки зустрічати Новий рік? 

З одягу краще мати щось смугасте, аксесуари 
та прикраси слід підібрати із натуральних мета-
лів, каменів. Також досить непоганими будуть 
браслети, намисто та сережки, головне не мати 
співвідношення більше ніж двох металів одно-
часно. Для одягу підійдуть прикраси із шкіри 
або хутра. Не обов’язково дотримуватися «типу» 
смуг як у тигра, можна порадувати господаря 
майбутнього року смугами як у його афри-
канських «знайомих». Не забудьте про основні 
кольори для святкування: білий, срібний та золо-
тий. Тож, треба готуватися до Новорічної ночі 
заздалегідь і не забувати про традицію, яку знає-
мо змалку – Новий рік краще зустрічати у 
новому – тоді і весь рік мине у достатку та 
нових придбаннях. 

Тож відчувайте, бажайте, вірте у свої 
сили і у здійснення найзаповітніших мрій, а 
головне завжди будьте впевнені, що на світі 
є ті люди, які щиро вас люблять. З наступа-
ючим Новим 2010 роком! Нехай в життя 
втілюються казки лише з гарним фіналом! 

Нечитайло Анастасія 
simpompon.90@mail.ru 

НН  

НОВОРІЧНІ ТРАДИЦІЇНОВОРІЧНІ ТРАДИЦІЇ  

Свято наближаєтьсяСвято наближається  

Це сталося настільки несподівано, що ніхто одразу і не збагнув, що саме 
відбувається. Був звичайнісінький грудневий вечір, легкий вітерець ворушив 
самотні гілки на деревах, а морозець нагадував про давно минуле літо, з його 
веселими розвагами, подорожами і новими зустрічами. Та раптом сталося те, 
що змусило по-новому подивитися на сірі холодні будні. 
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 зимовому повітрі сильніше від-
чувається запах мандарин та 
апельсинів. Стрілка на термо-
метрі показує вже мінусову 

температуру. Люди скуповують пода-
рунки в усіх магазинах. Усе місто вби-
рається в яскраві вогні, гірлянди, ново-
річні іграшки. А студенти готуються 
до іспитів. Проте, навіть не дивлячись 
на це, свято продовжує наближатися. 
Новий 2010 рік вже стоїть на порозі… 

2010 рік – це рік Білого Тигра. Тому 
святковий одяг, карнавальні костюми 
потрібно готувати заздалегідь. Найакту-
альніші кольори в новорічну ніч – бі-
лий, золотий, срібний, металічний. Але 
головне не одяг, макіяж, місце, час, 
традиції, мода… Головне – людина або 
люди, з якими ти зустрінеш Новий рік. 
Адже, як ще говорили наші батьки: 
«Як Новий рік зустрінеш, так його 
і проведеш!». 

Більшість студентів планує святку- 
вати новий рік в колі друзів. Тому 
можна організувати костюмовану 
вечірку. Не обов’язково на «пля- 
мисту» тематику (тигри, зебри, 
жирафи, ягуари…). Вечірка в 
стилі  80-х або  піонерська   
буде теж дуже актуальною. 
Головне – це твоя уява і креатив. 
Щоб не витрачати своїх нервів 
та грошей на місце проведен- 
ня Нового року, твоє помеш- 
кання буде найкра- 
щим варіантом. І 
економно, і не пере- 
живатимеш за нас- 
лідки. Якщо твоє по- 
мешкання затісне, 
то, на мою думку, 
твої друзі будуть 
завжди раді 
запро- 
понувати 
своє. Шведсь- 
кий стіл 
якнайкраще 
підійде для 
святкування 
Нового  року .  
Головне, щоб 
про ялинку, 
шамансь- 
ке та 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

салат «Олів’є»                 не забули. Як-
що ти не                        хочеш морочи-
ти своєї                           голови органі-
заційними                    питаннями – 
місцеві                                   клуби ,  
кафе,                                               ресторани 
в                                                  твоєму 

розпо- 
рядженні 
всю ново- 

річну 
ніч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Можна 

відсвятку- 
вати Новий 
рік разом з 
родиною. Зі- 
брати всіх за 
великим свят- 
ковим столом. 
Адже, саме Новий рік найчастіше стає 
часом зустрічі всіх рідних. Разом приго-
тувати новорічну вечерю, яка включати-
ме дванадцять страв, запалити ялинку і о 
дванадцятій годині загадати найпотаєм-
ніше бажання. Хіба це вже не диво?! 

Новий рік – це не тільки родинне свя-
то. Це час, який ти можеш провести з 
коханою людиною. Не роблячи завдання 
поспіхом, щоб встигнути на побачення; 
не готуючись до зустрічі за п’ять хвилин; 
не дивлячись щохвилини на годинник, 

щоб не запізнитися на пари. Ви просто 
разом вирішуєте  місце зустрічі  
Нового року. Неважливо, чи це буде 

людний ресторан або кафе, чи ново- 
річна романтична вечеря на двох. 

Головне, що Новий рік під бій 
курантів та з шампанським в руках 
ти  зустрінеш  тільки  разом  з  

коханим(ою). 
Як бачите, обирати тільки вам. 

Спитайте себе, як хочете провести 
цей Новий рік і ваше серце або 

уява неодмінно підкажуть вам пра- 
вильний вибір. Головне мати 

позитивний настрій, а  
Новий Рік сам при- 
готує вам магічну 

казку, де обов’язково 
відбудуться дива. 
Анастасія Стицько 
anastasi.33@mail.ru 

УУ  

Новий рікНовий рік  

СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ...СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ...  
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Новий рікНовий рік  

о подарувати в рік білого 
Тигра? 

– Правильно, Білого 
Тигра! 

Все дуже просто. Але все ж таки 
варто внести невеличкі додатки та 
окреслити кола, про кого саме ми гово-
ритимемо! Отже, пройдемося по факу-
льтетах... 

Студенти факультету комп’ютер-
них наук. Це люди серйозні, з ними не 
посмієшся. Не факт, що якщо ви вирі-
шите пожартувати та презентувати їм 
якусь дрібничку (нехай же ту дитячу 
соску чи брязкальце), то вони потім не 
влаштують вам ТАКИЙ рік, що мало не 
здасться! Так що раджу підійти до об-
рання подарунка серйозно. Вони у май-
бутньому люди ділові, так що врахуйте 
це! Але, думаю, все одно радітимуть 
отримати фотокартку Діда Мороза в 
нижній білизні з їхнім обличчям за-
мість дідусиного (Діда Мороза можна 
замінити на Снігуроньку якщо дарувати 
дівчині, хоча і хлопцю – ідея непогана – 
якщо, звісно, він має гарне почуття 
гумору). Кому, як не знавцю комп’юте-
ру оцінювати ваші «фотошопські» здіб-
ності. 

Факультет економічних наук. Ці 
чуваки – гарні аналітики, отримавши 
подарунок, обов’язково проаналізують 
ваше до них ставлення. Так що, будьте 
обережні! Не випускайте з уваги їхню 
любов до табличок, діаграм та прораху-
вань нашого майбутнього на 10 років 
вперед. Може, вони вже й здогадують-
ся, що ви їм подаруєте, так що тут 
вкрай необхід- 
но бути 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оригінальним. Пограйте 
з ними їхніми же карта- 
ми: подаруйте їм карти- 
ну з діаграмою їхнього 
майбутнього! Ска- 
жіть, що ходили до 
ворожки і вона пові- 
дала вам… 

Факультет еколого- 
медичних наук. Екологи 
Будуть більше прискіпливі 
до обгортки подарунка, 
так що постарайтесь організу- 
вати  ї ї  якось  поохайніше .  
Ще одне слово, яке б я обрала, 
щоб охарактеризувати пода- 
рунок для них – це органічність! 
У них навіть назва факультету з двох слів 
складається: «еколого» і «медичний». На 
це і робіть особливий наголос. Може, 
навіть варто подарувати їм такі речі, 
які ніяк поряд не стоять і не поєдну-
ються, але будуть потрібні та корисні, 
наприклад, екзотичну живу квітку і 
шкатулку для будь-чого. 

Факультет політичних наук. О! Це 
взагалі особлива птаха. Варто задума-
тись і добре зважити, що пройме їхню 
душу, якщо це ще можливо. Пам’ятай-
те, що вони зайняті люди! Але щоб не 
забували, що окрім політики і справ, 
існує ще родина, тож оптимальним ва-
ріантом буде подарувати екзотичний 
настінний або наручний годинник. Не 
забудьте зробити так, щоб обов’язково 
там десь була їхня фотокартка (на фоні 
чи у куточку), нехай тішать себе дум-
кою, що вже стали популярними! 

Факультет іноземної філології. 
Тут навчаються 
с а м і с і н ь к і  
дівчата, отже, 
хлопці, не ва-
гайтесь пода-
рувати дівчи-
ні  великого  
білого Тигра… 
якщо, звісно, 
такого зможе-
те знайти, або 
пофарбуйте  
йо го .  А  от  
якщо  все  ж  
т а к и  пом іж  
дівчаток загу-
б и в с я  х л о -
пець, то пода-
руйте з натя-
ком на те, що 
його  не  туди  
занесло. Але не 
забудьте підкрес- 
лити його мужність, 
адже  в ін  навча -  
ється з такою купою 
дівчат – це нелегко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
витри- 

мати (у різних 
розуміннях)! Напишіть йому віршика 
чи пісню, чи нехай подарунок буде не 
«нашим» – іноземна книжка чи гарна 
музика... далі вже політ фантазії, як це 
піднести в якості подарунка, адже хло-
пці-філологи – люди з тендітною ду-
шею! 

Факультет соціології. Знаєте, сло-
во «соціологія» саме за себе говорить. 
Людям, які вибрали цю стихію, варто 
дарувати щось або співуче та яке руха-
ється, або те, що зігріє їхню душу. 
Наприклад, невеличкий міні-сервіз, 
наприклад, новорічна чашка з мордою 
тигра буде гріти їх теплими вечорами 
у родинному затишку, а набір скляних 
стаканів – охолоджувати під час прак-
тики влітку. 

Факультет юридичних наук: Да-
вайте брати до уваги, що юристам зав-
жди і усюди важливо бути вчасно і 
орієнтуватися у просторі. Отож, давай-
те подаруємо їм календар на весь рік 
вперед, а ось що буде на ньому нама-
льовано, думайте самі. До календаря 
пасує компас, так що зустріч не проґа-
влять і місце не переплутають. 

Звісно прикрасити будь-який пода-
рунок обов’язково важливо, це тримає 
інтригу і святковість. Сподіваюсь ви 
здогадались, що подарунки були лише 
завуальованою спробою виділити ос-
новні риси студентів наших факульте-
тів. Але нас об’єднує одна риса – ба-
жання дарувати подарунки нашим дру-
зям, як прояв уваги і теплоти! І ще 
одне, насправді, найкращі подарунки, 
як всі ви прекрасно знаєте, подаровані 
від щирого серця чи зроблені своїми 
руками. І неважливий їхній розмір, 
вартість чи абищо, важливо, з яким 
блиском в очах… та які миті щастя 
вони дарують! Люди, побільше вам 
саме таких подарунків, а ще посмішок! 
Бажаю вам Щастя! 

Ольга Спиця 
semperinmotu@mail.ru 

ЩЩ  
ЩО ПОДАРУВАТИ НА НОВЩО ПОДАРУВАТИ НА НОВИЙ РІКИЙ РІК  
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ожної осені, зими одне й те саме – 
смуток, млявість і бажання за-
копатися під ковдру до самої 
весни. І ось настає момент, ко-

ли ми визнаємо: «Здається, у мене де-
пресія». Але не треба поспішати з висно-
вками! 

Медики визначають депресію як 
психічний розлад, що характеризується 
значним зниженням настрою і самооцін-
ки, втратою інтересу до життя і втратою 
задоволення від діяльності. Найчастіше 
вона виникає як реакція на важку життє-
ву ситуацію, при психічних захворюван-
нях, неврозах, а також при тривалому 
прийомі деяких ліків. 

Але навіть якщо ви відчуваєте себе 
пригнічено, робота не приносить задово-
лення, а відносини з близькими зіпсува-
лися, це зовсім не обов’язково класична 
депресія. Можливо це всього лише 
«сезонний афективний розлад», або, ка-
жучи простіше, зимова депресія. 

Дайте відповіді на питання і перевір-
те, чи вона мучить вас цієї зими: 

1. Важче вам справлятися зі звичайни-
ми справами з жовтня по березень? 

2. Чи відчуваєте ви себе втомленою(им) 
і розбитою(им), якщо не вдалося поспати 
зайву годинку? 

3. Чи з’їдаєте ви взимку більше муч-
ного і солодкого? 

4. Чи набираєте ви у вазі понад 1,5 кг? 
5. Чи вважаєте ви для себе проблемою 

зміну вашого стану в зимовий час? 
Якщо ви відповіли стверджувально на 

останнє запитання і на одне з попередніх, 
то у вас саме зимова депресія. А з нею 
можна справитися і своїми силами. 

Для початку, як не банально це зву-
чить, намагайтеся частіше бувати на сві-
жому повітрі. Легка прогулянка в парку 
не тільки допоможе спалити зайві калорії, 
а й зміцнить імунну систему, а також 
посприяє викиду в кров ендорфінів – 
«гормонів щастя». 

Оскільки скорочений світловий день і 
похмура погода ведуть до посиленого 
синтезу мелатоніну – «гормону сну», 
спробуйте заповнити брак сонячного 
світла. Перенесіть робоче місце до вікна, 
або, якщо це неможливо, намагайтеся 
проводити біля лампи денного світла по 2 
години на день. Ну і, хоча б раз на тиж-
день на 3 – 5 хвилин відвідуйте солярій. 

Від зимової депресії, як з’ясували ліка-
рі, страждають 10-12% населення північ-
них країн і лише 1-2% – південних. 

Як би не хотілося спати, не піддавай-
теся бажанню «подрімати ще годинку». 
Лікарі з’ясували, що взимку треба навпа-
ки скорочувати кількість сну – це допо-
може нормалізувати добовий ритм. 

Відмінним антидепресантом є фізичні 
навантаження. Достатньо лише півгодини 
раз на два дні, щоб відчути себе краще. І 
це зовсім не обов’язково має бути спорт-
зал, підійдуть і танці, і басейн, і піша 
прогулянка. 

Перегляньте своє меню і відмовтеся 
на зимовий період від дієт. Вам зараз як 
ніколи потрібні вітаміни групи В, які 
містяться в яловичині і птиці, яйцях, мо-
лоці, сирах, морській рибі. А ще потрібно 
піднімати сератонін – «гормон гарного 
настрою», тобто додати до раціону шоко-
лад і банани. 

Знайдіть нове хобі. Малювання, ви-
шивка хрестиком або вирізування зайчи-
ків з паперу – не важливо, головне, щоб 
обране заняття відганяло нудьгу і прино-
сило задоволення. 

Вчені з’ясували, що люди, зайняті 
одночасно роботою, навчанням та сім’єю, 
менш схильні до депресії. Невдачі на 
одному фронті компенсуються досягнен-
нями на інших. 

А ще, намагайтеся ставитися до себе 
з розумінням і турботою. Чи не беретеся 
за завдання, які вам під силу, не звинува-
чуйте себе, якщо щось не вийшло. І не 
забувайте балувати себе приємними 
дрібницями. 

Частіше згадуйте про те, що зима 
триває всього 3 місяці, слідом за нею 
обов’язково прийде весна і хандра розта-
не як сніг. 

Ірина Кожевнікова 
kozhevnikofa@rambler.ru 

КК  

Зимові проблемиЗимові проблеми  

І ОСЬ ЗНОВУ ПРИЙШЛА І ОСЬ ЗНОВУ ПРИЙШЛА ЗИМАЗИМА  

Психологи впевнені, 50% населення страждають депресією в осінньо-зимовий 
період. Та й ви самі, мабуть, відчували, що в сірий похмурий день погіршується 
настрій, виникає бажання полінуватися, все валиться з рук і хочеться, щоб всі 
залишили вас у спокої. 
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ут можна дати волю своїй фантазії. 
Подарунок батьку. Якщо ви 

щорічно даруєте йому засоби для 
бриття і вони потім лежать в 

шафці, перегляньте свої плани і здивуйте 
тата – подаруйте диск з улюбленим бойо-
виком чи гонками «Дакар». 

Подарунок матусі. Матусі не раджу 
дарувати косметику чи прикраси, не зна-
ючи напевно, чи згодиться їй це. Якщо ж 
ви все таки вирішили подарувати їй кос-
метику, наприклад для догляду за шкі-
рою, то тут потрібно врахувати цілу низ-
ку чинників: склад засобу, чи не має мама 
алергії на якісь рослинні чи штучні ком-
поненти, на вікові особливості – підберіть 

саме для її віку. Перевірте дату виготов-
лення, і звичайно краще погляньте на фірму, 
яка випустила даний виріб і на місце ви-
готовлення, а також на контактну інфор-
мацію. Так ви переконаєтесь, що це не 
підробка з невідомим складом. 

Я раджу подарувати матусі, якщо вона 
любить квіти, книгу по догляду за ними. 
Не раджу купувати в горщику гарну кві-
точку, адже це може бути однорічна рос-
лина, яка на наступний рік засохне. Або 
це може бути квітка, яка акліматизована 
для теплиці, і якщо висадити її вдома в 
горщик, вона може від нестатку сонячно-
го світла чи від сухого повітря загинути. 
Повернемось до книги. Так ось. В світі 

серед квіткарок користується повагою і 
популярністю журнали від Хесайона. 

Друга порада: не даруйте рідним щось 
з домашнього ужитку. Чашки, скатертини – 
це звичайно речі потрібні, але в таке свято 
як Новий рік, люди хочуть отримати те, 
чого вони не купили самі собі, відкладаючи 
свої бажання в довгий ящик. Подаруйте 
їм здійснення хоч і маленької, але все ж 
таки мрії! 

Так. З батьками ми питання вирішили. 
Якщо маєте сестру чи братика – тут діло не 
хитре-нова іграшка буде сприйнята на «ура». 
Але дивіться не переплутайте: братику-
авто, сестричці – Барбі. Можна подарува-
ти і новий мультик чи гру (в розрахунку 
на вік дитини), але я за «нетехнічне» ди-
тинство. Тому краще книга з яскравими 
картинками, розфарбовка та фломастери, 
аби малюк міг розвивати свої таланти. 

Катерина Савета 
mislitelka@mail.ru 

ТТ  

СвятоСвято  

Ось і прийшла сесія а з нею і Новорічні свята… чи то навпаки. Але питання два: 
потрібно готувати білети і думати що подарувати родині. 
І тут важливим фактом стає те, що стипендія має властивість зникати за кілька 
днів, тому подарунки треба готувати поки є гроші. Як зробити подарунок максимально 
приємним, оригінальним і головне, для студентської кишені, недорогим? 

СІМЕЙНЕ СВЯТОСІМЕЙНЕ СВЯТО  
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Ми завжди впевнені в тому, що робимо, 
але ми не завжди впевнені в тому, що 
робимо бодай щось. 

 
отлети Моєї Жінки взяли лігу 
Команда КВК «Котлєти моєй же-
ни», у складі якої мінімум троє 
могилянців, нещодавно десь пере-

могла. Встановити що саме виграли Кот-
лети нам не вдалося. Проте очі членів 
команди сяють відвертим, несамовитим 
щастям. З цього робимо висновок, що 
Котлети виграли щось хороше. 

Ходять чутки, що після перемоги 
члену команди Артему Голубчаку запро-
понували знятися в рекламі китайських 
енергозберігаючих лампочок. «Здається 
ми нещодавно щось виграли. Про лам-
почки все брехня» – повідомив нашому 
спеціальному кореспонденту Артем. «Онови 
свій технопарк – купи китайську енерго-
зберігаючу лампочку» – трохи подумав-
ши додав він. 

 
Могилянські читання: спати забо-

ронено 
Могилянські читання для студентів 

робили землетрус у стінах рідного універ-
ситету 10-11 грудня 2009 року. Для тих, 
хто не знає, Могилянські читання для 
студентів – це така наукова конференція, 
на якій студенти виступають з доповідя-
ми, і ці доповіді потім друкуються у збір-

нику. Це чудове явище і справжній рай 
для наукової студентської еліти. 

Нашому секретному кореспондентові 
довелося спати на місці подій, тому ми 
оминемо увагою переважну більшість 
студентських виступів. Відзначимо лише 
одну вражаючу доповідь хлопця-еколога 
про зрошення за допомогою дирижаблів. 
Мужик, це було круто! 

 
Такий собі маркетинг 
Наш анонімний та незалежний корес-

пондент знає тисячу і один спосіб знайти 
жінку або чоловіка в Миколаєві. Сьогодні 
він поділиться з нами тисяча другим спо-
собом, який безпосередньо пов’язаний з 
Могилянкою. 

Для початку потрібно стати приват-
ним підприємцем і організувати своє, 
можна невеличке, приватне підприємст-
во. Неважливо, як ви заробляєте гроші. 
Навіть якщо вам дуже не хочеться, але ви 
шукаєте жінку або чоловіка, створіть 
приватне підприємство під своїм керівни-
цтвом. Один з бонусів – можна буде ку-
пувати різний стафф у Метро кеш н керрі. 
Пізніше, після того, як ви знайдете собі 
дружину або чоловіка, підприємство мож-
на буде закрити і продовжити жити гра-
бунками. 

Роздрукуйте оголошення на зразок 
«потрібна людина з неймовірним знанням 
іноземної мови на високооплачувану ро-

боту» і розповсюдьте його в одинадцято-
му корпусі Могилянки. 

Відповідайте на всі телефонні дзвін-
ки. Якщо сподобався голос – кажіть, що 
позиція ще вільна та призначайте зустріч-
співбесіду. Якщо людина вам сподоба-
лась – візьміть її на роботу. Винайдіть 
якісь завдання щоб ця людина не нудьгу-
вала. Дійте на свій розсуд. 

 
Італійці тепер скрізь 
Останнім часом наш університет по-

вниться італійцями. Вони скрізь: на лек-
ціях, на конференціях, на виставках, у 
гардеробі, в їдальні, в кав’ярні навпроти, 
у стінах, у фундаменті. Могилянка все 
більше зливається з Università Ca’ Foscari 
Venezia. Пора вивчати італійську? Ма-
буть пора, бо італійською я знаю самі 
лише непристойності. 

 
Між іншим 
Виконую курсові та дипломні роботи 

на замовлення. З будь-якої спеціальності, 
на будь-яку тематику. Дешево, швидко, якіс-
но. Мене легко впізнати за такими ознаками: 
очі, волосся, табличка на спині, метр на метр, 
на якій написано «курсові та дипломні ро-
боти». Мандрую просторами університету 
в пошуках роботи. Гарантую сто балів у 
будь-якого викладача. Живу в твоїй голові. 

Володимир Логвиненко 
vchk@i.ua 

* усі персоналії, зазначені в статті, є вигаданими, усі збіги є випадковими. Редакція може не поділяти думку автора та не 
несе за неї відповідальності. Автор взагалі нічого не поділяє та не несе. Зі скаргами та пропозиціями звертатися до мого 
адвоката. 

ЧДУ: НЕ ДЛЯ ПРЕСИ*ЧДУ: НЕ ДЛЯ ПРЕСИ*  

ГуморГумор  

КК  

КМЖ. Артем Голубчак другий ліворуч. Катерина Завалій друга праворуч  
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к не болісно це визнавати, але 
складається таке враження, що 
баскетбольний флагман міста 
перебуває у певній 

кризі. І якщо поразки на 
початку сезону можна було 
віднести до стартової незіб-
раності та процесу адаптації 
до значно розширеної Супер-
ліги (число учасників збіль-
шили з 8 до 15), то невдачі 
середини турнірної дистан-
ції незрозумілі навіть досвід-
ченим вболівальникам. 

Команді явно не виста-
чає стабільності та сконцен-
трованості, що і виражаєть-
ся на загальному рахунку 
матчів. За останні три тижні 
(з 21.11 до 12.12.09) МБК 
провів 5 матчів, з яких ви-
грав лише один. Всі три 
гостьові зустрічі були про-
грані: «Галичині» – 76:88, 
«Кривбасбаскету» – 77:83 та 
«Ферро» – 70:99. Якщо невдачу в зустрі-
чі з «Ферро» можна було очікувати, 
опонент претендує на медалі чемпіона-
ту, то два інших гостьових матчі були 
неприємними сюрпризами – «Миколаїв» 
програв на останніх хвилинах матчу, 
хоча мав гарні шанси на успіх. Домашнє 
дербі проти «Хіміка» було ще однією 

невдачею, проте команда продемонстру-
вала свій характер і боролась до кінця. 
Загальний рахунок – 72:84 на користь 

суперника. Єдиною «світлою плямою» 
стала перемога у Кубку Суперліги над 
БК «Дніпро». МБК показав змістовну 
гру, ведучи у рахунку весь матч, та здо-
був логічну перемогу – 98:94. 

На середину грудня «Миколаїв» у 
Чемпіонаті Суперліги має лише 2 пере-
моги у 10 іграх, тобто 20% перемог. 

Цього вистачає лише на 11 сходинку 
турнірної таблиці (всього 15 клубів). А 
ціллю нашої команди є потрапити у 

плей-офф, для чого знадо-
биться приблизно 50% успі-
шності. Краще справи йдуть 
в Кубку Суперліги, де МБК 
втримує другу позицію (з 6 
команд). Справжню лідерсь-
ку гру демонструє Деніел 
Макклінток, який нині є най-
кориснішим у складі коман-
ди. До хороших новин слід 
віднести і те, що капітан 
команди, Олексій Онуфрієв 
вже майже одужав від тяж-
кого ушкодження і почав 
тренуватися. Щодо студента 
ЧГУ В.Тонченка, який грає 
за основу МБК, то в остан-
ніх трьох матчах тренерсь-
кий штаб почав йому нада-
вати більше ігрового часу, 
завдяки чому внесок в ко-
мандну гру молодого розі-

груючого трохи збільшився. 
Наостанок хотілось би побажати 

нашій команді знайти ключ до перемог 
та закликати миколаївських вболіваль-
ників підтримати рідний клуб у скрутні 
хвилини. 

Богданов Вадим 
merkuzio233@mail.ru 

МБК МБК ««МИКОЛАЇВМИКОЛАЇВ»:»:  
КОЖНА ПЕРЕМОГА ЯК СВЯТОКОЖНА ПЕРЕМОГА ЯК СВЯТО    

ЯЯ  

ещодавно закінчився чемпіонат 
міста Миколаєва з футболу. У 
ньому брала участь й команда 
ЧДУ ім. Петра Могили. Універ-

ситетський клуб змагався у другій групі 
та зміг захистити честь навчального за-
кладу та підтвердити амбіції своїх вболі-
вальників. У складній та напруженій бо-
ротьбі «Могилянка» зайняла третє місце, 
пропустивши вперед лише визнаних май-
стрів (ветеранів МФК «Миколаїв»). До 
останнього туру йшла боротьба за другу 
позицію із клубом «Коммунаровець», якому 
врешті-решт пощастило випередити нашу 
команду на два пункти та здобути срібло. 

Бронзові медалі виборювали такі фут-
болісти: В. Юскевич (капітан команди), 
В. Майберов, В. Волощакевич, І. Сарніцький, 
Д. Гавриленко, Р. Чайка, М. Нікітін, Д. Тофан, 
Р. Сула, В. Баландюк, О. Соколик, В. Марти-
нов (гравець юнацької збірної України), 
А. Махтумов, Д. Лазрян, О. Добровольський, 
В. Більчук, С. Більчук. 

Микола Нікітін був визнаний найкра-
щим воротарем чемпіонату. Багато в чому 
завдяки йому та надійній обороні «Моги-
лянка» пропустила менш голів за всіх 

(тільки ветерани МФК змогли показати 
такий самий результат). Треба відзначити 
й атаку команди, яка стала третьою за 
результативністю на турнірі. Гарна та 
швидка гра стала фірмовою ознакою уні-
верситетського клубу. 

Велика заслуга у перемогах належить 
головному тренеру «Могилянки», Генна-
дію Олександровичу Курасі, який зумів 
створити боєздатний колектив. Завдяки 
йому футболісти успішно складають кон-
куренцію досвідче-
ним опонентам із 
інших клубів Мико-
лаєва. У інтерв’ю 
нашому виданню 
Г.О. Кураса оцінив 
виступ своїх підопіч-
них таким чином: 

«Г.К.: Чемпіонат 
міста завжди був 
серйозним змаганням 
і «Могилянка» під-
твердила свій ста-
тус сильної коман-
ди. Я дякую футбо-
лістам за максима-

льну самовіддачу у кожному моменті та 
гідне ставлення до всіх матчів. 

А.: Які плани нашої університетської 
команди щодо подальших виступів? 

Г.К.: Попереду на нас чекають зимо-
вий чемпіонат області та підготовка до 
наступного сезону». 

Тож, вболіваємо за нашу команду та че-
каємо нових перемог у майбутніх турнірах! 

Богданов Вадим 
merkuzio233@mail.ru 

СпортСпорт  
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фект плацебо – це унікальна 
медична система лікування. Хво-
рому дають порожню пігулку, а 
він у свою чергу одужає. Саме 

цей ефект і спрацював із виходом нового 
альбому гурту Placebo «Battle for the Sun» – 
ще не послухали, а вже радіємо! 

Battle for the Sun – це вже шоста 
студійна платівка гурту. Ніхто не очіку-
вав чогось нового від стилю, але ж Брайан 
Молко, вокаліст та гітаріст одночасно, 
каже, що музика змінилася і стала в ко-
рені іншою. Напевно, завдяки тому, що у 
секції з’явились нові музичні інструменти – 
труба та саксофон, йому здалося, що гурт 
змінив стиль. Але ж прихильники завжди 
впізнають Placebo. «Ми зробили платівку 
про вибір життя, про те, як вийти із темряви 
на світло», пояснює Брайан. «Не обов’язко-
во відвертатися від темряви, бо ж вона 
необхідна – це частина тебе, проте мож-
на зробити вибір встати і на освітленій 
стороні темряви». 

Шоста платівка була записана за 3 міся-
ці. Влітку вийшов перший сінгл – «For 
What It’s Worth», вже тоді усі зрозуміли, 
що за 3 роки Placebo байдики не били, а 
сумлінно виготовляли нову страву, яка 
хоч і за рецептом, проте свіжа і смачна. 

Максим Максимов 
kolonkin@email.ua 

МистецтвоМистецтво  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

юбі мої, 
все змі-
нюється, 
кудись 

летить, росте  чи  
народжується, про-

носиться мимохіть, залишаючись непомі- 
ченим неуважним людським оком. Воно 
помічає лише те, що має назву «мате- 
ріальне»… у цьому випадку я б віддала 
належне дітям, які вміють насолоджу- 

ватись життям поза матерією... 
Але  тішить душу  й те ,  що 
матеріальне може містити в 
собі цінне та високе. От як, 
наприклад,  одинадцятий  
корпус не перестає радувати око 
філологів, принаймні моє, так 

точно! До приїзду Самізнаєтекого 
його підготували ще краще та до 

того й удвічі швидше. Тепер на вході 
студентів зустрічають не купа сміття, 
а маленькі чепурненькі туйки, насаджені 
по периметру, що створюють атмосферу 
свіжості та молодості. З недавніх пір у 
корпусі функціонує затишненька 
їдальня і ще, що будо несподіванкою 
для мене, міні-бібліотека з інозем- 
ною літературою – корисна річ 
не тільки для філологів. 

І ось ми вже близькі до суті того, про що 
ж все-таки хочу розповісти. В 11 корпусі 
тиждень тому відкрилася виставка «Амери-
канські індіанські: розвінчання стереотипів», 
присвячена реаліям корінного населення 
Америки, яких історично стали називати 
індіанцями через помилку Христофора Колум-
ба. Тут вашій увазі пропонуються фотокартки 
давніх та сучасних представників цієї загад-
кової національності. Підготували виставку 
Олена Володимирівна Горелова зі студентами 
Клубу індіанців (Native American Club) з 
метою відкрити очі нашим студентам на 
справжнє життя індіанців. На жаль, люди 
творять історію, яка не завжди є правдоподіб-
ною. Яскравим прикладом є створені стерео-
типи переселенців до Америки про її ко-
рінних жителів. На виставці ви маєте 
змогу побачити контрастні фотокартки 
індіанців, що примусово позують на 
камеру та тих, якими вони є насправді! 
Ну а далі вже вам робити висновки, мої 
дорогі студентики і студенточки! Отже, 
хто ще не встиг сходити на екскурсію до 
11 корпусу, не бачив всього, про що я 
щойно згадала, то не баріться ні хвили-
ни, а заходьте в гості. Можливо, знайде-
те ще щось цікавеньке для себе! 

Ольга Спиця 
semperinmotu@mail.ru 

ВАМ ВАРТО ЦЕ ПОБАЧИТВАМ ВАРТО ЦЕ ПОБАЧИТИ!И!  
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азва фільму: Хатіко: Найвідда-
ніший друг 
Режисер: Лассе Халльстром 
В головних ролях : Річард Гір, 

Джоан Аллен, Сара Ромер. 
 
Сучасні фільми, чесно кажучи, вже 

давно не викликають в мене захвату. Ні 
грою акторів, ні сюжетом, ні режисерсь-
ким задумом. Один непотріб та купка 
людей в кінотеатрі, які ходять туди, щоб 
себе показати та на інших подивитися. І 
я їх частково розумію, бо на екрані нема 
на що очікувати. Я нещодавно навіть 
почув таку фразу: «Я не буду це дивити-
ся, бо воно нове, а значить нецікаве». 
Згоден. Повністю згоден. Був. 

Взагалі-то я маю бути вдячним тим, 
хто робить піратські копії, бо це єдина 
змога подивитися стрічку ДО того, як 
вона стане всім доступною, бо тоді гово-
рити про неї не буде сенсу. Тож передив-
ляючись на днях Інтернет в пошуках но-
вих піратських копій, я знаходжу дві стрі-
чки в однієї людини. Одну про Майкла 
Джексона, а другу – ось цю. Про поп-
короля не дуже хтілося дивитись, тому 
вибрав ту, що залишалась. Дуже кортіло 
чогось доброго і справжнього. Хотів – 
отримай. 

Можна звичайно розказати сюжет, 
але в тому самому Інтернеті такі люди 

називаються «спойлерами». Вони псу-
ють перегляд. Тому про сюжет ви не 
дізнаєтесь. Я не буду псувати пере-
гляд. 

На такі фільми школам та іншим 
учбовим закладам треба скуповувати 
білети і змусити усіх дітей передиви-

тися  їх .  Бо  це  
краще, аніж дис-
котеки в школах, 
на яких одна по-
ловина соромить-
ся усього та ну-
диться по кутках 
напівтемної зали, 
а інша половина 
випиваючи пляш-
чину-другу конт-
рабандного алко-
голю чорт-зна що 
виробляє  в  тій  
самій  темряві .  І 
так дозвілля про-
ходить в будь-
якій школі, навіть 
найпрестижнішій 
та  найзаможні -
шій. Не обманюй-
те себе. 

Тож  замість  
якого-небудь спі-
вочого  поля  (з  
його патріотич-
ними нудотними 
піснями) чи тижня 
я к о г о - н е б у д ь  
предмета ,  який  
характеризується 
лише шизоїдними 
с т і н г а з е т а м и  

(Тригонометрія та Основи Математич-
ного Аналізу – це може бути весело!), 
можна з тією ж легкістю загнати весь 
цей інертний люд в аудиторію та пока-
зати цю стрічку. Може хтось і розпла-
четься в кінці. А це вже рахується за 
катарсис… 

Хоча фільм простий і без гри на 
семи рівнях логіки. Без головних та 
приватних символів. Без цитування 
Біблії та поринань в історичні глиби-
ни. Ба, навіть без постільних сцен бли-
зьких до порно та спецефектів, від 
яких вже нудить просто. Але подивив-
шись його стає легше на душі. Хочеть-
ся не те, щоб жити далі…Хочеться 
жити краще. І підеш зайвий раз по-
дзвониш старому другові, обіймеш 
кохану людину і т.п. 

Цього ніколи не викликали і не ви-
кличуть такі стрічки як «Сутінки» чи 
«Аватар». Ніколи вони змусять вас захо-
тіти жити краще. Не матеріально, не 
більше грошей в кишені, а …я навіть не 
знаю як це сказати. Чистіше? Духовні-
ше? Краще? 

P.S. Я намагався, ні слова не розказа-
вши про фільм, зацікавити вас, змусити 
вас його подивитися. Я не знаю, чи вда-
лося мені чи ні. Цей фільм не набуде 
шаленої популярності, не почуєте ви і 
реклами, хіба що… Може вас зацікавить 
те, що фільм заснований на реальних 
подіях. А прототипу головного героя 
навіть було поставлено пам’ятник. І до 
того ж не один. Уявляєте! Пам’ятник 
собаці… Ой, здається я щось зайве ска-
зав? 

Войналович Сергій 
radovar31@rambler.ru 
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абридливий дощ та вітер зранку 
29 листопада робили все, щоб 
сонні миколаївці якомога довше 
залишались в обіймах Морфея. 

Але замість цього концентрація фотоапа-
ратів, і власне, самих напрочуд бадьорих 
фотографів в центрі міста невпинно збіль-
шувалась. Пунктом фото-паломництва став 
Каштановий сквер, а відповіддю на всі 
питання – довгоочікуваний плакат із над-

писом «Фотокрос № 9». Похмура погода 
анітрохи не зупинила 31 команду, деякі з 
яких навіть приїхали з інших міст. Отрима-
вши завдання, професіонали і професійні 
любителі дали повну свободу польоту своїх 
фантазій. За результатами голосування в 
Інтернеті й оцінкою журі призові місця 
посіли команди «Братство-Фотоапаратство», 
«Фотокрок», «18+» та «DeV». Окрім дипло-
мів в якості призів переможці отримали 

те, що самі побажали на старті: ялинкові 
іграшки, будильник і книгу з рідкісними 
фотографіями. «Мистецтво починається там, 
де починається трохи» – у одних як поча-
ток, у інших – як улюблене продовження, 
фотополювання пройшло на «Ура!». Отже, 
роздивляємося результати і чекаємо на 
ювілейний десятий фотокрос у травні. 

Ксюша Демченко  
ksynia@meta.ua 

НН  
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ФотокросФотокрос  

«Візуалізація» чи... 

«Візуалізація запаху» – 
найдухмяніше фото! 

«Затишок» – перше місце 
в цій номінації 

«Штрих-код». Ще б сфоткати 
сканер, який цей код зчитає «Шум». Бездротове УЗІ 

Запах запахом, але вміст 
цієї чашки інтригує 

Найвдаліший «піт-стоп» – все своє ношу з собою! 


