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січня 2010 року приблиз-
но між шостою і сьомою 
годинами вечора в кім-
наті № 32 одного з бло-

ків другого поверху гуртожитку № 2 
ЧДУ ім. Петра Могили почалась пожежа. 
Студенти та комендант Л.А. Кітаєва зразу 
робили спроби загасити пожежу, але 
це їм не вдалося до приїзду пожежної 
допомоги. У результаті пожежі весь блок, 
8 кімнат, санітарний вузол та кухня, а 
зокрема кімната, яка стала осередком 
виникнення пожежі, частково або повні-
стю згоріли. На щастя, ніхто з студентів 
фізично не постраждав, за винятком 
дівчини, що стрибала з балкону. Однак, 
значних матеріальних збитків зазнали 
всі мешканці блоку, проте постраждалим 
у лютому вже виплачена матеріальна 
допомога у розмірі 1500 грн. кожному. 
Мешканців згорілого блоку відразу заселили 
до інших кімнат. 

Також слід подякувати всім студентам 
та викладачам, які самостійно зібрали гроші 
та передали їх постраждалим. 

Після припинення пожежі спеціа-
лістами Дослідно-випробувальної лабо-
раторії ГУ МНС України в Миколаївській 
області був проведений огляд, були до-
питані очевидці та зроблено технічні 
висновки. За офіційними даними лабора-
торії ймовірними причинами пожежі мо-
жуть бути: 
− «виникнення аварійного режиму ро-

боти внутрішньої електромережі, а 
саме виникнення великих перехідних 
опорів з послідуючим коротким зами-
канням у внутрішній електромережі в 
електричній розетці; 

− порушення вимог пожежної безпе-
ки при експлуатації електропобуто-
вих приладів; 

− необережне поводження з відкритим 
вогнем».* 
Звіт надає можливі причини пожежі, 

як найбільш ймовірні, але разом з тим 
зазначає, що ця версія «підлягає пере-
вірці в ході проведення можливого слідс-
тва із залученням експерта відповідного 
фаху». 

Надалі, задля дотримання правил 
безпеки, запобігання негативних наслід-
ків та відвернення подібних випадків 
будуть ужиті такі заходи: 
− будуть зрізані залізні ґрати на вікнах; 
− здійснюватиметься серйозний конт-

роль за використанням електронагрі-
вальних приладів у кімнатах; 

− пильніше будуть проведені застере-
ження щодо техніки безпеки в гур-
тожитках. 

До речі, у гуртожитку вже було прове-
дене зібрання стосовно дотримання техні-
ки безпеки, в університеті ж відбулася 
зустріч студентів з ректором, під час якої 
Леонід Павлович наголосив, що студенти 
мають дотримуватись правил пожежної 
безпеки і діяти за правилами, з якими їх 
мали ознайомити під час заселення. До 
того ж, у холі гуртожитку є стенди з за-
стереженнями та правилами безпеки. 

Загалом, зрозуміло, чому студенти не 
дотримувались деяких з них, наприклад 
використовували електронагрівачі. Цього 
року зима видалась надзвичайно холодною, 
і за словами самих жителів гуртожитку, 
вікна настільки продуває, що опалення в 
кімнатах майже не відчувається. На це 
ректор зазначив, що в цьому році планують 
збудувати дахову котельню та замінити 
вікна в гуртожитках. А також студенти ма-
ють самостійно ущільнювати вікна у кім-
натах з осені. 

Наразі в погорілому блоці вже йде капі-
тальний ремонт: вікна замінені на метало-
пластикові, у деяких кімнатах майже не 
помітні сліди пожежі. Працівники, будівель-
ники та ремонтники обіцяють, що блок 
виглядатиме гарно та запрошують прийти 
подивитись по закінченню ремонту. 

І не думайте, що з кимсь сталося, а з 
вами такого ніколи не трапиться. Якби ж то. 

P.S. Комендант Людмила Анатоліївна 
Кітаєва закликає: «Почніть з себе! Не скарж-
тесь, робіть щось, адже це для свого ж 
добробуту». 

 
*За даними технічного висновку 

Дослідно-випробувальної лабораторії 
ГУ МНС України в Миколаївській області. 

 
Оля Спиця 

semperinmotu@mail.ru 
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Вибір кохання 
 
країна зробила свій вибір пре-
зидента. Пройшло свято масля-
ної. І вже позаду свято всіх 
законних. Якими ми б не були 

всі ці події, гарно, що вони є, і ми може-
мо вибирати, готувати, і головне кохати. 
14 лютого – це найбільш приємне свято 
зими. Свято кохання та любові. Всі зако-

хані можуть говорити про своє кохання 
весь день. І нехай у нашому місті погода 
на це свято завжди готує сюрпризи, 
це ніколи не заважало провести день 
Св. Валентина тепло та затишно. Та на 
останок, не забувайте казати про ваше 
кохання своїй половинці щодня, адже у 
коханні кожен день – це свято. 

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

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА  

УУ  

авданням «круглого столу» було 
об’єднання прихильників обох кан-
дидатів під однією ціллю – необхід-
ністю волевиявлення, як основного 

інструменту реалізації принципів демократії. 
На сьогодні актуальною проблемою є 

відмова більшості представників студентства 
від свого конституційного права – брати 
участь у голосуванні на виборах Президента 
України (за I туром виборів). Тому й коло 
проблемних питань було сформовано таким 
чином, щоб довести до присутніх студентів 
(а далі – й до широкого загалу) необхідність 
волевиявлення. Обговорювалися, наприклад, 
такі питання, як: причини низької явки сту-
дентів на виборчі дільниці; чи є проблемою 
продаж голосів під час виборів; що чекає на 
вищу освіту, зокрема на зовнішнє оціню-
вання в майбутньому тощо. 

Організаторами заходу виступили сту-
денти Чорноморського державного універ-

ситету імені Петра Могили та Миколаївська 
обласна рада студентів «МОРС». 

У круглому столі брали участь ректор 
ЧДУ ім. П. Могили Леонід Павлович Кли-
менко, представник штабу кандидата на 
посаду Президента від Юлії Тимошенко – 
Ольга Васковець (студентка 212 групи), 
представник штабу кандидата на посаду 
Президента від Віктора Януковича – Максим 
Присяжнюк (до речі, єдиний присутній 
від свого кандидата на відміну від 7 осіб від 
Юлії Тимошенко), так звані експерти – 
Олександр Максименко (Миколаївський мо-
лодіжний муніципалітет), Юлія Дрозд (Демо-
кратичний альянс), голова МММГО «Спілка 
Миколаївського Студентства» – Максим 
Максимов, головний редактор «Ваганту» 
Євгенія Дулько, Максим Гардус (Молодіжна 
інформаційна агенція) та студенти. 

Деякі тези, що прозвучали на заході: 
«Не брешіть собі, якщо ви голосуєте 

проти всіх, ви віддаєте свій голос все одно 
за Віктора Януковича – він же переміг в 
1 турі», – Леонід Павлович Клименко. 

«Продаж голосів є проблемою лише тоді, 
коли людині, яка готова продати свій голос, 
байдуже якому з кандидатів вона його продає. 
Я не бачу проблеми там, де виборець отримує 
гроші за голос від того кандидата, за якого 
б він все одно голосував свідомо та ідеологіч-
но», – Лохматов Андрій, літературний редак-
тор Молодіжної газети «Газета Тема». 

Після проведення круглого столу ініціа-
тивною групою було вироблено комплекс 
заходів, метою яких було пропагування 
необхідності участі в голосуванні та не-
допущенні продажу власного голосу. 

Олександра Чмєль 
alexa.chmel@gmail.com 

ЗЗ  

КРУГЛИЙ СТІЛ КРУГЛИЙ СТІЛ ««ВИБОРИ ВИБОРИ ––  2010»2010»  
2 лютого 2010 року о 14:00 у Чорноморському державному університеті імені Петра 
Могили відбувся «круглий стіл», присвячений виборам Президента України 7-го лютого 
та ролі молоді в цьому процесі. Учасниками заходу були студенти 4-х найбільших ВНЗ 
Миколаївщини, а також представники штабів обох кандидатів на посаду Президента. 

лово «традиція» іноді у студентів 
викликає щось сумне та нецікаве, 
але ж тільки не традиція святку-
вання дня факультету. 5 лютого 

в актовій залі відбувся святковий концерт, 
присвячений дню факультету політичних 
наук. На сцені зібралися усі активісти та 
таланти з трьох спеціальностей: політоло-
гія, міжнародні відносини та історія. На 
цей раз сценарій став приємною казкою, 
де головними героями були три принце-
си та абітурієнт політичного факультету. 
Але ж казкові принцеси уособлювали кож-
ну спеціальність на факультеті та нама-

галися довезти студентові, що їх спеціаль-
ність найкраща. В цьому принцесам допо-
магали талановиті студенти: співаки, тан-
цюристи, гімнасти, гумористи та актори 
з кожної спеціальності. Наприкінці свят-
кового вечора вирішили, що кожна спе-
ціальність взаємопов’язана з іншою і кож-
на по-своєму найкраща, а все тому що вони 
разом складають один факультет – факуль-
тет політичних наук. 

Концерт пройшов не тільки у форматі 
розваги для студентів, а головне те, що весь 
концерт був підготовлений для їх улюблених 
викладачів з різних кафедр факультету. Для 

кожного викладача студенти роздрукували 
грамоти у вигляді знаменитої картини, що 
визвало шалені оплески та позитивні емоції 
як у викладачів, так і у всіх присутніх на 
концерті. Подарунками були східні танці, 
гімнастична вистава, театральні мініатюри, 
казковий сюжет, пісні та багато чого іншого 
від студентів. Родзинкою серед талантів став 
виступ гумористичних мініатюр та вірші від 
викладача Євтушенко, а також спонтанний 
танець студентів з викладачами, який визвав 
багато емоцій та справжніх вражень. Сту-
денти зблизилися із викладачами за допо-
могою танцю. 

Студенти факультету політичних наук 
передають усім учасникам та гостям концер-
ту великий привіт та велике «дякую»! Такі 
концерти роблять наш університет дружнім 
та цікавим. А також у студентів з’являється 
змога навчитися правильно організовувати 
та відповідати за колектив, показати свої 
таланти, а також просто культурно відсвят-
кувати день свого факультету. 

Ємєлєва Лідія 
Lidusichka@inbox.ru 

ПРОФЕСІЙНА РАДІСТЬ!ПРОФЕСІЙНА РАДІСТЬ!  
День факультету політичних наукДень факультету політичних наук    

СС  

В нашому університеті зародилася традиція не просто святкувати між собою день 
факультету, на якому ти вчишся, а святкувати його на рівні всього університету: 
організовувати та проводити святковий концерт для всіх бажаючих. Ось і політологи, 
історики та міжнародники продемонстрували себе за 2 дні до другого туру 
виборів президента України на дійсному рівні. 
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Gennadiy SemenovychDimant, senior 
teacher, Theory and Practice of Translation 
Department 

 
ow long have you been a teacher? 

Since 1977. First of all I taught 
English in the secondary school, 
in two secondary schools: #38, 

mathematical school, and then 35, in 
Morehodnaya street. And then I came here 
and I have worked here 
since 1997. 

Okay, about your child-
hood. I’m sure it goes way 
back to your childhood. 
How did it happen that 
you know English so well? 

Because I’ve been con-
nected to English since my 
childhood. One of the reasons 
is that I studied at school #22. 

In Nikolaev? 
Yes, Nikolaev. I was born 

here. And it was interesting 
how students were enrolled 
at school at that time. They 
were taken according to how 
they’re gifted in music. The 
teacher was sitting in front 
of us, and tapped on the 
table some rhythm, and we 
had to repeat. Those children 
who managed to do it, were 
admitted to the first form, and those didn’t 
were expelled. 

Why was that? 
Because teachers thought that those children 

who had such musical gift, so they would 
be gifted in languages. Now this tradition 
has died. 

If you were born in Nikolaev, how did 
you end up at the university in Izamail? 

Well, it’s a long story. I was in the army, 
in the Soviet army, from 1970 to 1972. But 
before the army I tried my best to enter the 
Lviv Polygraphical university, but failed. I 
wanted to be a painter, it was my original 
dream. 

Can you actually paint alright? 
Yes, because I finished a studio, painting 

studio in Nikolaev, and I really enjoyed 
this kind of activity. But unfortunately at 
that time it was very difficult to enter in 
Lviv, because even at that time it was 
nationalistic city. And those people who 
came from the eastern part of Ukraine were 
just ignored, so to say. It was not only me 
who failed the exam, some people from 
Odessa, some people from Nikolaev, Kirovograd 
also came back to their native cities. But I 
don’t regret. 

Do you have any paintings? 
I have a lot. I have a lot at home, in my 

former house, where my wife lives now. I 
painted pictures, connected with some religious 
topics. Icons, pictures. Why? I don’t know 
even why. Ah! Once I was an interpreter 
with Canadians and Americans. I interpreted 

their sermons in Nikolaev, in other parts 
of Nikolaev region. They did a good job, 
because they brought not only religion to 
Ukraine, but they brought lots of medicines, 
free, and they spread those medicines around 
towns, clinics, hospitals, they did a good job 
really. Everything was free. They brought 
whole trucks with these medicines, and at 
that time foreign medicines were in great 
deficit, you know. 

It was in the 90s, right? 
Yes, it was 92-93, something like that. I 

had been with them for two years. But when 
they wanted to baptize me, do you know 
how they baptize people? 

They put them in water? 
Yes, in the river. I refused saying that I 

wasn’t ready. Maybe my refusal abused them, 
and we said good bye to each other. But those 
years which I’ve spent with them maybe 
brought some understanding of religion, of 
some kind of religious concepts, and that’s 
why I painted icons… They blamed it, because 
you know, Bible says not to create an idol 
for yourself. But still I created. And, of course, 
my English improved greatly. 

Do you still paint? 
No, I stopped, because, frankly speaking, 

I have not enough time. But maybe some 
day I’ll begin. 

That’s actually awesome. I never 
supposed you were a painter! 

Well, I don’t regret that I’m not a painter, 
because now I would be standing in Sovetskaya 
street selling picture under snow. 

So then, when you failed to enter this 
university, you went to army, right? 

Yes, it was the year of 1969, just after 
school, and in the 1970 I went to the Soviet 
army. It was the automobile battalion. And 
it was real fun to be in the army, because 
there were people from all the Soviet Union, 
from different parts: from Baltic countries, 
from far-East, from Central Asia, from every-
where. 

By the way, I remember talking to you 
about your nationality, and I asked whether 
you had some Baltic background. 

Oh yes, if it is important, my relatives 
came from Lithuania. 

So that’s how you got your last name? 
Well, it was a long story. Because, 

originally, my father’s name and my grand-
father’s name was Dimantas. But when there 
was a Great Patriotic war, it was very difficult 

for his commander to write 
his name, so he said «no, 
you’ll be just Dimant»… My 
Mom is from Russia, from 
Bryansk. 

And then you entered 
the Izmail university? 

It was linguistic institute, 
now it’s a university. It was 
very strong, linguistically 
strong. 

Because of the port? 
Not only. Because of the 

personnel. Personnel was very 
gifted and very proficient. And 
even students from Odessa 
wanted to study at our univer-
sity, because it provided really 
good knowledge. 

Did you have good 
grades? 

Yes. 
Why did you make up your 

mind to become a teacher? 
Well, I had a choice. I could work as an 

interpreter in Kiev, elsewhere after university, 
but my parents felt not so good, and I decided 
to stay in the Nikolaev region. I worked in 
Elanets, in the north of Nikolaev region. 

So you actually stayed because of your 
family? 

Yes. I visited them very often. I worked 
there for three years and then moved to 
Nikolaev. And then was school #38, school #35. 

Can you tell something about your 
teaching experience. What’s fun about it? 

My first teaching experience was very 
funny. Because when I went to Elanets and 
met my first pupils, they were 10th form 
pupils, they told me that they didn’t know 
anything in English, because there was no 
teacher at all. When I asked who taught them 
English they said «baba Dusya». What they 
knew was «chair», «table», «room», something 
like that. And I began to teach them English 
from scratch. Alphabet, different grammar 
rules. Children were interested in English, 
they were hungry for it. They knew English 
would be necessary for them, because some 
pupils after school entered the Pedagogical 
university. And after that I went to Nikolaev. 
Now it’s my native city. And when Kyiv-
Mohyla univ was established here, and I 
decided to try my best to teach here. It was 
difficult at that time and it was very interesting 
to teach here, because it was absolutely 
different English from my experience which 
was at school. Immediately I began to teach 

Інтерв’юІнтерв’ю  

GREAT INTERVIEWGREAT INTERVIEW  
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economics students. I had to increase my 
qualification not only in English, but also in 
some economic concepts, because I wanted 
to be on the same level with my students. 

And you also wrote a book. We read it 
before we even met you. 

Yes, it’s here (points at his bag). It’s 
called Economy in Transition. Yes, there’s 
a book. 

… and I met my wife there, at the 
university. We were the only people 
from Nikolaev in the whole university… 
And my daughter was born in Izmail. 
Now’s she’s an English teacher as well. 

Here in Nikolaev? 
Yes, at school #35. 
What do you do when you have 

free time? 
I play the guitar! I try to improve 

my guitar playing. It was in the army. 
I couldn’t play at all. And then one 
boy from Odessa came to serve in the 
army, and I was just finishing serving. 
And you know these army rules… 
yes, about «deds» and those who are 
finishing the army, they tried to torture 
the new guys. But I prevented it, 
because that’s my character. I began 
to protect him. And in return, as a 
kind of gratitude… Well, actually he 
used to play the guitar at one of Odessa 
restaurants, a professional player. And 
he said: «Well, you’re a kind man, 
you protected me from all these bad 
guys, because it was really disgusting 
atmosphere at that time in the army, 
it was really bad. So at night we 
gathered in some quiet place and he 
taught me to play the guitar. From 
very easy to very complicated. Now he lives 
in Germany (laughs). And he has his own 
restaurant, a net of restaurants. He lives in 
Berlin. His name is Boris. We exchanged 
letters for a short time, then we stopped. I 
don’t know why. 

Do you have any dreams? 
I have one dream. I want them (means 

his students) to know English better, than 
me. And if they know English better than 
me, I will understand that I achieved my 
task. Even the Bible says that those teachers 
are good, whose pupils overrun them. 

Are you a religious person? 
No. I like Bible as a book. As a book it’s 

okay, because it teaches us a lot of good 
virtues. 

You’re like dr. House – shouts one of 
his students. The teacher coughs to show his 
irritation. I’m fed up with this doctor, he 
says. 

Don’t you think you look kind of like 
that character? Have you seen that movie? 

No. Well, just some episodes, just few 
minutes, so I can’t make any conclusions. 

What were the best moments of your 
life? 

My best moment was when I became a 
teacher at this university. I had proposals 
from many universities: from the Pedagogic 
university, from Maritime university, European 
university. But I stayed here, because students 

here are great. The greatest in Nikolaev, 
and, maybe, the greatest in Ukraine. They’re 
smart. 

That’s really the best moment of your 
life? 

Well, one of the best. The second 
moment is when I visited Poland. Because it 
was Poland and Hungary. It was my first 
experience abroad. And I saw how different 

people live in those countries. One the one 
hand it was positive experience, and on the 
other hand it was a negative one. Because 
when I came back and saw how our people 
live, I asked myself a question why can’t we 
live in the same way. And one more thing 
which impressed me about Poland was that 
almost all Poles could speak English. 

I heard you brother lives in the USA. 
Yes, in San Francisco. 
Is he your real brother or a cousin? 
A cousin. 
Did you visit him? 
I tried to visit, but they didn’t open 

my visa. They are afraid that I’m going to 
stay there. 

So you never been to the US? 
Never. They come here a lot though. 

This summer they are going to come here 
and they are going to visit me. They call San 
Francisco «Frisco». 

What you think, could you live like 
him in the States? 

No. He proposed me to move to San 
Francisco, but I refused, because he proposed 
me to work in his shop. He sells toys. He 
goes around the world and collects some 
exclusive toys, which are peculiar to this or 
that nation. He also collects antique toys, not 
just Barbies. He sent me some of the toys, 
they are really great. His name is Arthur, by 
the way. I asked him «Can you imagine me 

standing at the counter selling something?». 
I cannot imagine it. It’s not mine. 

A person like you could have some job 
that would pay better. But you still choose 
to stay here. How would you explain this 
and what’s the role of money in your life? 

Money in my life? The same as in 
everybody’s life. We need money to survive, 
to live. And if I want, I will earn more, if I 

don’t want to earn more – I stay at 
home. English is a special job, you 
know. If you know English well, 
you’re always in demand. Very often 
people propose me to translate some 
articles, to translate some contracts, 
some documents, some certificates. It 
pays, of course it pays. And if a 
person wants to improve his English 
knowledge – I help him. But I never 
do it at the expense of my free time. If 
I have some free time – I help. But I 
don’t work till night. 

And at your free time you play 
the guitar? 

Sometimes yes. I prefer The Beatles, 
of course, I play many compositions 
composed by this group. I like all 
these old groups, you know. Pink Floyd, 
for example. Genesis, you know this 
group, yes? 

Actually I just heard the name, 
but I never heard them play. 

Also Chris Rea. Joe Cocker. 
I feel like I’m an ignorant person. 

Do you have anything in your life 
that makes you proud of yourself? 

Let me think. I feel proud when 
my students graduate from university 
and connect their lives with English. 

When they become real professionals. I have 
some postgraduates who now work in the 
customs office here in Nikolaev sea port, 
and they are directly connected with English. 
Many students work in Nibulon, they also 
use English in their activities. Those girls are 
also great (he means those girls, who sit in 
the room waiting for their class to begin). 
Julia. Half of them in here are Julias. This 
girl knows English perfectly well. 

Is there anything I didn’t ask you 
about, but you’d like to talk about it? 

Well, I only regret that years passed by 
very quickly. And it is felt now. When you 
get older years start passing very quickly. 
And I’ve got an impression that I will have 
not enough time to teach everybody I want. 

Do you regret about something? 
No, I don’t. There were some personal 

moments, but they are not for a newspaper. 
Do you have any wishes for students? 
I have only one wish. English is a thing, 

which will stay with them for all their life. 
For many of them English will become a 
profession a tool, that will help them in any 
situation. So they should improve English, 
because English doesn’t tolerate laziness. If 
you stop working on English, it starts to 
revenge. English is a non-stop work, if you 
want to become a professional, of course. 

Volodymyr Lohvynenko 
13-th_warrier@rambler.ru 
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тудентське самоврядування – чи не 
єдиний інструмент впливу студен-
тів на адміністрацію, на викладачів 
і на навчальний процес. Ще місяць 

тому студентське самоврядування (далі СС) 
було лише дорадчим органом, який не мав 
чіткого правового підґрунтя. Саме відсутність 
належних правових актів регулювання діяль-
ності СС і створювали багато непорозумінь, 
насамперед з адміністрацією. Але, проблему 
вирішено, фух! 

Маємо те, що маємо 
Боротьба за незалежність самоврядування 

в Україні почалася з 2003 року. Тоді УАСС 
(Українська асоціація студентського само-
врядування) разом із низкою молодіжних 
організацій, депутатів та ЗМІ почали лобію-
вати законопроект про зміни до «Закону 
України про вищу освіту», який передбачав 
зміцнення позиції СС в навчальному закладі. 
Протягом всіх цих років законопроект ман-
дрував кулуарами Верховної Ради, і, нарешті, 
він став прийнятий. 

19 січня вже минулого 2009 року 231 де-
путат ВРУ проголосували за ці зміни 
(БЮТ, НУНС та Фракція Литвина), і неза-
баром вони ж були підписані Президентом 
В. Ющенком. 

Отже, зміни полягають у такому: 
1. Фінансування на рівні 0,5% від спеці-

ального фонду університету. 

2. Участь студентів у Вчених радах та 
органах громадського самоврядування ВНЗ 
не менше 10 % від їх складу. 

3. За погодженням з Органами студентсь-
кого самоврядування відбуватиметься: 
− відрахування осіб, які навчаються у ви-

щому навчальному закладі, та їх понов-
лення на навчання; 

− переведення студента, курсанта, аспіран-
та, які навчаються у вищому навчально-
му закладі, за державним замовленням, 
на навчання за контрактом за рахунок 
коштів фізичних та юридичних осіб; 

− переведення осіб, які навчаються у вищо-
му навчальному закладі за контрактом за 
рахунок коштів фізичних та юридичних 
осіб на навчання за державним замовлен-
ням; 

− призначення заступника декана, прорек-
тора, які відповідають за роботу зі сту-
дентами; 

− поселення осіб, які навчаються у вищому 
навчальному закладі, в гуртожиток і висе-
лення з гуртожитку; 
Як повідомив нам ректор, спеціальний 

фонд нашого університету складає приблизно 
17 млн. грн. Провівши нескладні підрахунки, 
вираховуємо суму на студентське само-
врядування в рік – 85 000 грн. Але, нюанс 
полягає ще у 30% цієї суми на наукову 
діяльність студентів. Залишається менше  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 000 грн. 
Здається, так 

багато грошей, 
але в масштабах всього 

університету, беручи до уваги 
всі витрати, виходить їх і не вистачає. За 
словами Леоніда Павловича, університет 
загалом витрачає в рік на все студентське 
самоврядування суму в два з половиною 
рази більшу, і це за умови, що у ЧДУ най-
менший спеціальний фонд з усіх універси-
тетів в Миколаєві. 

Ще ректор зауважив, що Вчена рада 
завжди була відкрита для студентів, але 
дуже мало студентів використали можли-
вість побувати там хоч раз за останній рік. 

Тож можна сказати, що прийняття зако-
ну про СС – це велике досягнення, але, 
насправді, цей закон ще вимагає уточнень 
та роз’яснень з боку влади і багато роботи 
з боку студентів. 

Макс Максимов, 
kolonkin@email.ua 

CC  
ЗАКОННЕ САМОВРЯДУВАНЗАКОННЕ САМОВРЯДУВАННЯНЯ  

ВажливоВажливо  

ьогодні демократія є такою пана-
цею, яка врятує світ. Її рекламу-
ють ширше ніж кока-колу, мак-
дональдс і навіть пиво по теле-
баченню. Головний критерій, який 

дає впізнати демократію – це свобода сло-
ва. Цей шлях з 2004 року Україна обрала і 
намагалася успішно впроваджувати. ЗМІ 
почали писати про все, що бачать: відно-
сини президента із жінкою, про «брудні 
справи» відомих людей, про те, яку білиз-
ну носить прем’єр-міністр. В якісь мо-
мент все це набридло правлячій гілці, і 
почали з’являтися певні органи та закони, 
які фактично стали цензурою. Коротше, 
прийшла [цензура]. 

Знайти і знищити 
Національна експертна комісія Укра-

їни з питань захисту суспільної моралі – 
це він. Він працює і шукає аморальне в 
нашій країні. Під підозрою у комісії друко-
вані видання, телеканали, радіо та Інтернет 
сторінки. Знайти і знищити – от такі його 
головні цілі. 

На перший погляд дуже важлива і сер-
йозна справа – захищати громадян від впли-
ву сьогодення, сповненого еротикою, нецен-
зурною лексикою та іншим брудом. Але, 
нажаль, результатом таких дій комісії є 
зовсім не закриття неякісних джерел брудної 
інформації – найчастіше під рішення комісії 
попадають об’єкти мистецтва, сучасна літе-

ратура, музика, кіно. І коли дізнаєшся, що 
номер журналу «ШО», який є показовим 
виданням про сучасне мистецтво, знімають 
з продажу за фотокартку [нібито] еротично-
го змісту, стає смішно і сумно водночас. 

Спадає на думку, що це такий собі «кам 
бек» до Радянського союзу, коли цензура 
була куди страшнішою за закриття сайту чи 
штраф. Але ж все починається з малого, 
головне – не давати йому збільшуватися. Не 
знаю, можливо і цей номер попав би під 
розгляд комісії, наприклад, за назву статті, 
але знаю напевно, що під нею [цензурою] 
опинилися дійсно цікаві і ні в чому не-
винні речі. 

Вже нема 
Інтернет видання сучасного мистецтва 

proza.com.ua за еротику. 
Декілька номерів журналу про сучасне 

мистецтво «Шо» за еротику. 

Фільм «Хостел-2» за жорстокість і 
насильство у контенті. 

Сайти io.ua та erio.ws (фото бібліотеки) 
за еротику. 

І це тільки початок… 
Закон 404 
Насправді «404» це його неофіційна 

назва, такий собі нікнейм, який виник через 
кількість депутатів, які його ухвалили. Ідея 
полягає в переслідуванні джерел дитячого 
порно, зокрема Інтернет-ресурси. Відтепер 
знайте, за вами слідкують і знають усі www, 
на яких ви були. Витяг з закону, цитую 
«Оператори, провайдери телекомунікацій 
зберігають та надають інформацію про 
з’єднання свого абонента у порядку, вста-
новленому законом». 

Зрозуміли? Зрозуміли, що через чисту 
і правильну ідею захищати мораль і дітей 
за вами тепер слідкують повсюди у просто-
рах мережі. І не дай Боже, щоб ви натиснули 
на якесь посилання, яке відправить вас до 
сайту з «нецензурним» контентом – а це 
буває дуже часто, коли, наприклад, шукаєш 
реферат, а тобі замість нього відкривається 
один з порно сайтів. 

Сьогодні залишимо це без висновків, 
як кажуть «на подумати». Подумати про 
демократію, про мистецтво, про свій серфінг 
Інтернетом та про свободу свого слова. 

Макс Максиимов 
kolonkin@email.ua 

CC  
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ЗА СЛПЕРЕСЛІДУВАННЯ ЗА СЛОВО:ОВО:  
СВОБОДУ НЕ СПИНИТИ?СВОБОДУ НЕ СПИНИТИ?  
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«А ми познайомилися в Інтернеті…» 
Ольга Олегівна Шеїна 

Кілька років тому трапилася ця 
історія. 

Мені підключили Інтернет. І в чаті 
Дикого саду я познайомилася з одним 
хлопцем. Почали листуватися, обговорюва-
ти фільми, музику, різне… Вже через 
2 тижні вирішили зустрітися. Як не дивно, 
в театрі. Сергій мені сподобався, і то було 
взаємне почуття. Після того почали зустрі-
чатися… 

[…Любов є нічим іншим, як бажан-
ням щастя іншій особі. Юм] 

Весною на моє 22-річчя коханий зро-
бив мені неочікуваний подарунок. Ось як 
воно було. Ми з подругами сиділи за столом, 
спілкувалися. І заходить Сергій, тримаючи 
в руках торт. А торт прикрашений замість 
свічок квітками. До кожної квітки прикріп-
лені або ліхтарик (щоб життя було світлим), 
або різнокольорові олівці (щоб радість 
незмінно йшла поруч), або якісь інші 
речі, що мали також певний зміст. То 
був дуже приємний сюрприз! 

До весілля ми прозустрічалися 1,5 роки, 
доки я не закінчила навчання в Могилян-
ці… І в вересні 2008 року вже стали чоло-
віком і жінкою. 

[Якщо хочеш бути коханим, кохай. 
Анней Луцій Сенека] 

Любі читачі «Ваганту», автори цієї статті хочуть вам запропонувати романтичні 
історії викладачів нашої альма-матер. Історії їх знайомства, їх кохання… Міні-
інтерв’ю нагадають вам, що нещодавно пройшов День Святого Валентина. І 
якщо після прочитання у вас з’явиться добра посмішка на обличчі або просто 
почуття радості, ми будемо вдячні вам не менше, ніж ті викладачі, що залишили на 
цих сторінках частинку своєї душі. 

[Якщо скільки людей – стільки й умів, то скільки сердець – стільки родів 
любові. Л. Толстой] 

«Знайомі з дитинства» 
Ірина Валеріївна Прядко 

Зі своїм чоловіком я знайома з 10 років. Ми 
разом виросли, дружили, билися, ображалися 
один на одного, мирилися. Якось непомітно 
стали кращими друзями. 

[Жодні хитрощі не допоможуть нам довго 
приховувати кохання, коли воно є... Франсуа 
де Ларошфуко] 

А потім, вже коли нам було по 20 років, щось 
незрозуміле трапилося, і ми почали зустріча-
тися. Спочатку це була таємниця, ми близько 
півроку приховували нашу «дружбу» від наших 
друзів, але потім вони все зрозуміли. Через три 
роки ми вирішили одружитися. 

Висновок: доказ в сторону того, що дружби 
між чоловіком і жінкою не існує! 

[Любов і дружба – взаємна луна; вони 
дають стільки, скільки беруть. О. Герцен] 

«Кохання з першого звуку … голосу» 
П’ять років тому я навчалася в нашому 

університеті на 2-му курсі. Це був жовтень 
місяць. 

У той час мобільні телефони були досить 
великою розкішшю для студентів. Але в 
мене мобільний вже був – подарунок батьків 
до мого вступу до університету. 

Я вчилася з однією дівчиною – Машею. 
Так от, у неї мобільного не було. І вона 
спілкувалася з багатьма друзями через мене. 
Тобто вони мені телефонували, запитували, 
чи можна Марину, і я кликала Машу. 

І якось ввечері подзвонив молодий чоло-
вік. І каже: «А можна Машу?» – «Знаєте, – 
відповідаю я, – Маші немає, ми вже розі-
йшлися по домівках. Передзвоніть, будь 
ласка, завтра до 2-х годин, коли ми будемо 
разом на парах, і я її покликаю.» На що моло-
дий чоловік попросив мене поговорити з ним, 
тому що йому дуже сподобався мій голос. 

[Кохати – значить бачити диво, яке 
не бачать інші. Франсуа Моріак] 

Так ми розговорилися, стали телефону-
вати. І покохали одне одного, заочно. Зовсім 
не знаючи, як виглядає коханий/кохана 
(можливості побачитися не було, тому що 
молодий чоловік навчався в іншому місті). 

Спілкувалися ми з листопада по січень. 
Вислали один одному фотографії поштою, 
але листи прийшли вже після того, як він 
приїхав до Миколаєва, і ми-таки зустрі-
лися ... Зустріч відбулася на різдвяних 
канікулах. До того моменту ми вже знали 
один одного досконало і зізнавалися в коханні 
по телефону. І ця історія досить триває, тому 
що ми до сих пір разом, щасливі, закохані. 

[Кохання – поезія і сонце життя. 
Яків Бєлінський] 

ЛЮБОВНІ ІСТОРІЇ ВИКЛЛЮБОВНІ ІСТОРІЇ ВИКЛАДАЧІВ ЧДУАДАЧІВ ЧДУ  

Шевчук Олександр Володимирович, 
доктор політичних наук. Викладач кафедри 
міжнародних відносин та зовнішньої політики. 

Ви досить молода людина, у Вас 
чудова сім’я і Ви – доктор наук. Як? 

Наполегливість – це найважливіша річ 
у житті. Наполегливість і бажання – головне 
в науковій роботі. Потрібно ставити перед 
собою цілі – максимальні і мінімальні, і дося-
гати їх. Це по-перше. А по-друге – потріб-
но правильно розподіляти свій час. Тоді 
все встигнете. 

Що стосується сім’ї, то я познайомився 
зі своєю дружиною, коли вона навчалась 
на першому курсі, а я на п’ятому. Навіть 
дату пам’ятаю – 22 квітня. Як раз день 
народження Володимира Леніна. Я йшов 
з навчання, вона з подружкою ішла попе-
реду. Її подружку я знав давно, бо ми на-
вчались з нею в одній школі. Коли прихо-
дить перший курс, хлопці зі старших курсів 
уважно вивчають новеньких дівчат. В ній 
мене вразило поєднання розуму і краси. 
Одружилися ми тоді, коли вона навчалась 
на четвертому курсі. А на п’ятому в нас вже 
з’явилась донька. Ми разом вже 12 років. 
Коли говорять про любов з першого по-
гляду – то це була саме вона. 

Мещанінов Олександр Павлович, 
доктор педагогічних наук. Проректор з науко-
вої роботи Чорноморського державного уні-
верситету імені Петра Могили. Один з батьків-
засновників миколаївської Могилянки. 

Цю дівчину я знав багато років, але якось 
весь час був зайнятий роботою. Працював 
як аспірант над науковими дослідженнями, 
і часу на особисте життя, відверто кажучи, 
не вистачало. Я цьому не зовсім приділяв 
увагу. Це була дуже гарна дівчина, але я 
просто бачив її і все. Одного разу наприкін-
ці квітня я зустрів свою майбутню дружину 
в корпусі Кораблебудівного інституту на вули-
ці Скороходова. Сам коридор був темний, а 
в його кінці були вікна, вітражі. Вона стояла 
на фоні вітражів і її фігура виглядала дуже 
привабливо, дуже сексуально. Я був вражений. 
Проте наступного дня я вже мав їхати зі сту-
дентами на практику, кудись на річки Сибіру. 
Я обійняв свою Людочку і кажу… а ось і вона 
(до кабінету заходить пані Людмила, вона в 
доброму гуморі, посміхається)… і кажу, що 
зараз я від’їжджаю, але приїду десь в середині-
кінці травня, давай зустрінемось. Так поча-
лась історія нашого кохання. От вона поруч 
зараз. Я раджу всім хлопцям дивитись навколо 
себе, а не в монітори, і не проґавити своє 
кохання. 

Цього разу ми полювали на історії кохання. Сподіваюсь, що відбитки розказаних 
нашими героями історій знайшли достойне та правильне втілення у надрукованих нижче 
словах. Також маю щиро подякувати героям цього матеріалу за те, що вони поділилися з 
нами безцінними подробицями свого особистого життя. 

Свято Валентина пройшло, приємні спогади залишилися. А кореспонденти «Ваганту» 
хочуть вам нагадати, що свято – це стан душі, а не певна дата – 14 лютого. 

З любов’ю до кожного, 
Володимир Логвиненко, 13-th_warrier@rambler.ru, 

Олександра Чмель, alexa.chmel@gmail.com 
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– Привіт! 
– Привіт! Як справи? 
– Добре, а в тебе як? 
– Теж нічого. 

– Які плани на вечір? 
– А є суттєві пропозиції? ;) 
– Давай сходимо кудись? Наприклад, у 

кіно? 
– Я не проти. Де зустрінемось? 
– Біля Мc’Donalds-у, о восьмій вечора. 

Влаштовує? 
– Звичайно, до зустрічі « 
 
Знайомий діалог? Я думаю, кожен хоча 

б декілька разів приймав безпосередню участь 
у такій розмові в чаті. Інтернет став мало не 
членом родини, домашнім улюбленцем і 
гарним дозвіллям одночасно. Враховуючи 
показники соціологічного дослідження, що 
проводилося в нашому університеті, 96 % 
опитаних є постійними користувачами сві-
тової мережі, причому з них лише 2 % не 
зареєстровані у соціальних мережах чи сайтах 
знайомств. На питання «Чи заважає користу-
вання соціальними мережами вашому навчан-
ню?», 86 % респондентів відповіли, що це 
ніяк не впливає на навчальний процес, 
9 % чесно зізналися, що інколи «захоп-
люються» і не встигають зробити завдан-
ня, інші ж вагалися відповісти чітко. 

Що ж до того, скільки часу зазвичай 
студенти проводять у мережах та на сайтах, 
79 % повідомили, що приблизно по 7-8 годин 
на день, 15% по 5-6, решта – 3-4 години на 
добу. Отже в середньому, студенти прово-
дять по 6 годин, користуючись Інтернетом 
для спілкування. Загалом, серед наших сту-
дентів найпопулярнішими є п’ять сайтів. 
Наведу їх перелік по спадаючій: 

1. ВКонтакті (96 %). 
2. Звичайна електронна пошта (90 %). 
3. «Мій світ» (80 %). 
4. Знайомства (57 %). 
5. Facebook (12 %). 
Тож питання соціальних мереж та 

сайтів знайомств, всі «підводні камені», 
що чекають на користувачів, а також 
переваги такого роду знайомства з но-
вими людьми. 

Стандартна ситуація: молода людина, 
прийшовши після пар додому, попоївши 
маминого борщику (якщо це не четвер, коли 
стратегічні запаси магічним чином зникають) 
і переглянувши завдання на завтрашні семі-
нари (в кращому випадку), починає задавати-
ся питанням «що ж робити сьогодні ввечері?». 
Не сперечатимусь, а навіть погоджусь, що 
переважна більшість починає думати про це, 
ще сидячи на лекції та зачаровано дивлячись 
на викладача, є й такі, у яких ця думка з’яв-
ляється одразу після такої складної, потре-
буючої нелюдських зусиль процедури роз 
плющення зранку очей. 

Соціальні мережі слугують не лише 
швидким способом дізнатися завтрашній 
розклад у одногрупників або продивитися 
нові альбоми ваших друзів, але і гарним 
варіантом для появи нових знайомих, друзів, 
і не тільки. 

Зважаючи на вроджену лінь молодого 
покоління, інформаційне суспільство, в якому 
ми живемо, а також еру передових техно-

логій, маючи честь вносити в останню свою 
безпосередню частку, ми частіше за все про-
сиджуємо в Інтернеті «у пошуках скарбів» – 
тих, хто зміг би розділити з нами нашу са-
мотність. 

Отже щодо переваг знайомства і спіл-
кування через мережу Інтернет та членства 
у різноманітних мережах. 

Ще зовсім недавно існувала думка, що 
на таких сайтах знайомляться лише невдахи, 
але щоразу цей міф все більше розвіюють. 
Дуже велика кількість людей мріє знайти своє 
щастя, втілене у другій половинці, але, на-
жаль, не завжди має таку можливість, в силу 
різних причин, головною з яких, є нестача 
часу. Та «не хлібом єдиним сита людина», 
тому хочеться забути про сірі будні і відволік-
тися на щось амурне, чи просто пожартувати. 

В Інтернеті ми вільні більше, ніж інколи 
по життю – ми в праві самі обирати, з ким 
саме бажаємо спілкуватися, а з ким – ні. 
Ще однією перевагою спілкування у мережах 
є деяка доля конфіденційності (якщо говори-
ти про сайти знайомств), ти розповідаєш про 
себе лише те, що вважаєш за потрібне, без 
застарілих переконань, мовляв «Зустрічають 
по одежинці…». 

Тепер щодо недоліків. Їх, можливо буде 
дещо більше. Ну, по-перше це повна заан-
гажованість певних справжніх якостей, шля-
хом створення певних образів, яким хотілося 
б слідувати. Часта відсутність фото або ж 
перебільшення, або зменшення інформації 
щодо віку, зросту та ваги. 

Дослідження провідних соціологів пока-
зали, що зазвичай свій зріст завищують чоло-
віки, жінки ж зменшують вагу. Щодо віку, то 
показники неоднакові. Адже дуже часто 
підлітки 15-16 років зазначають в реєстрацій-
ній анкеті інший вік, щоб здаватися старши-
ми. Люди ж середнього віку навпаки, нама-
гаються здаватися молодими і «сповненими 
енергії». До речі, у користувачів саме такого 
типу, а саме в їхньому листуванні часто 

помічаєш слова із молодіжного сленгу, інколи 
досить недоречного і енциклопедичного. 

Є певні типи тих членів мереж, що є 
прямою небезпекою на шляху приємного і 
відкритого спілкування в Інтернеті. Це, так 
звані, хронофаги, тобто ті, робота яких поля-
гає у займанні якомога більшої кількості 
вашого часу. Далі за списком йдуть люди, які 
займаються рекламою власних або наймаю-
чих їх шлюбних агенцій чи просто страхових 
фірм. Існують і «мачо», які згодом з високих, 
гарних, розумних і т. п. перетворюються на 
безграмотних школярів або користувачів 
похилого віку. Не можуть насторожувати і 
вказані в анкеті певні матеріальні здобутки. 
Як правило, це виявляється зовсім не так, а 
слугує лише для привернення уваги. 

Найбільше сюрпризів приховують у собі 
побачення «в реалі». Тут надивишся такого! 
Але є й сюрпризи досить приємні. Наприклад, 
є навіть спеціальна статистика щодо створен-
ня пар людей, що познайомилися саме на 
таких сайтах і навіть тих, що побралися. 
Нажаль, показники ці ще не настільки високі, 
щоб почати повністю довіряти вибору другої 
половинки через Інтернет. Та й самі побачен-
ня можуть принести не лише неприємні вра-
ження, а певні матеріальні збитки. Одним з 
прикладів може бути шахрайство. Тому раджу 
призначати зустріч в людному, знайомому 
вам місці і бажано у світлий період доби. 

Тож гарних вам знайомств і лише приєм-
них несподіванок. Кожен заслуговує на ко-
хання, і неважливо, де саме ти його зустрі-
неш – в університеті, у маршрутці, в Інтер-
неті, чи просто поруч, головне – не дати 
коханню зникнути, так і не з’явившись. 
Кохайте і будьте коханими, адже це так 
приємно лоскоче десь всередині, біля самого 
серця, змушуючи посміхатися самому собі 
і дивитися на світ зміненим, ясним поглядом, 
направленим у майбутнє! 

Нечитайло Анастасія 
Simpompon.90@mail.ru 

««  

КОХАННЯ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНКОХАННЯ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ ЕТ ––  
МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?  
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ільм про кохання… Що перше 
спадає на думку? Напевно, у 
більшості, фільми про кохання 
асоціюються з чимось нудним, 
неякісним, зі сльозливим та 

одноманітним, тобто «милом». 
Згодна, у наш час дуже важко знайти 

цікавий романтичний фільм. Більшість з 
них є звичайнісіньким кліше. Сценаристи 
цих фільмів особливо не напружувалися, 
і тому просто використали вже готовий 
сюжет. Так, наприклад, дуже часто вико-
ристовуються історія Попелюшки (вона 
бідна, він багатий, вони закохуються і 
живуть довго і щасливо), історія Ромео і 
Джульєтти (вони з різних світів, їх батьки 
проти, але їх кохання перемагає і вони, 
знову ж таки, живуть довго і щасливо), 
історія Красуні та Чудовиська (вона – 
гарна та добра, він – жорстокий та страш-
ний, вони закохуються і він, ніби раптово, 
стає прекрасним принцом), історія Кая та 
Герди (він, вона та інша, та, яка є страш-
ною, самозакоханою злючкою, що бажає 
розлучити ідеальних закоханих). Знайомі 
сюжети, чи не так? От і мені знайомі. 
Саме тому я вирішила зробити підбірку 
найкращих фільмів про кохання, які вра-
зили світ (і, зокрема, мене), написати, 
власне, ТОП-10 романтичних фільмів. 

1-е місце. «Звіяні вітром» – фільм, під 
який хочеться і плакати, і сміятися. Фільм 
з неймовірною енергетикою. Головні герої 
вражають талановитою грою, вражають 
своїми сильними характерами. Коли ди-
вишся цей фільм, ти віриш кожному слову, 
яке промовляють герої. 

2-е місце. «Титанік». Режисера цього 
фільму, Джеймса Кемерова, неодноразово 
звинувачували у попсовості, та надмірній 
сльозливості сюжету. Але незважаючи на 
це, фільм дивилися, дивляться і дивити-
муться із захватом ще багато разів. Ду-
маю, справа в тому, що режисеру вдалося 
майстерно накласти майже казкову істо-
рію кохання Джека і Рози на майже доку-
ментальну історію трагедії «Титаніку». 

3-е місце. «Куди приводять мрії» – 
історія неземного кохання. Кохання, яке 
поєднувало двох закоханих навіть тоді, 
коли один з них залишив цей світ назавж-
ди. Кохання, яке сильніше за Рай та Пек-
ло. Кохання, яке здатне перемогти. Ко-
хання, заради якого людина згодна піти у 
найстрашнішу мандрівку свого життя, 
тобто життя після смерті. 

4-е місце. Фільм «Квапся кохати» – 
дуже чистий і щирий. Він вражає своєю 
драматичністю, серйозністю, трагічністю 
у поєднанні з легкістю та щирістю. Історія 

двох закоханих. Їхня історія 
така коротка… але така вражаюча! 

5-е місце. «Побачення наосліп» – 
історія чистого кохання. Фільм вражає 

своїм філософським змістом, змушує 
замислитися: «А що ми любимо в людині – 
її душу чи її зовнішність?». 

6-е місце. «Москва сльозам не вірить» – 
історія сильної жінки, яка вирішила сама 
будувати своє життя. Збірний образ пра-
цьовитої радянської жінки та жінки, яка 
варта того, щоб її кохали. 

7-е місце. Фільм «Охоронець» має 
досить простий сюжет, але не зважаючи 
на це, дивитися його хочеться знову і 
знову, тому що гарно, тому що співчутли-
во. А пісні Вітні Хьюстон ми готові слу-
хати ще дуже довго. 

8-е місце. «КостяНіка. Час літа» – 
історія юнацького кохання, такого щи-
рого, надзвичайного, що аж дух перехо-
плює. Фільм, який я не втомлююсь пе-
реглядати за його повчальність, змістов-
ність. 

9-е місце. «Щоденник пам’яті» – неймо-
вірна історія кохання, яка супроводжує 
героїв протягом усього їхнього життя. Їх 
місце у суспільстві постійно змінюється, 
але місце у житті та серці один одного не 
змінюється ніколи. 

10-е місце. «Службовий роман» – фільм 
про кохання, яке здатне розтопити най-
черствіше, найхолодніше серце. Ця істо-
рія розповідає про розчарування, яке спіт-
кало героїню протягом життя та про те 
щастя, яке її очікує з людиною, на яку 
вона зовсім не звертала уваги. 

Тож, досить дивитися дешеве «мило»! 
Прийшов час слухати, дивитись і плакати 
під якісне кіно! 

Іра Кожевнікова 
kozhevnikofa@rambler.ru 

ФФ  

Якщо ти хочеш 
провести романтичний вечір 

зі своєю половинкою, або просто добре 
провести вечір, але не знаєш, чим конкретно зайнятися – 

цікавий романтичний фільм буде як ніколи доречним. 
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ереді мною зараз насправді стоїть 
непроста задача. Треба описати 
президентські вибори, що ми-
нули, і при тому спробувати 

зробити прогноз, як може ситуація розви-
ватися далі. При тому, що ці рядки ви 
будете читати, коли вже пройде певний 
час. Може, і невеликий, але в сучасних 
українських політичних реаліях цілком 
достатній, щоб ситуація могла корін-
ним чином змінитися. 

Що ж, зараз 19:00 вівторка, 9 лютого, 
і при обрахованих 99,98% електронних про-
токолів, Віктор Янукович набирає 48,96 % 
голосів виборців, Юлія Тимошенко наби-
рає 45,47 % голосів. Кількість виборців, що 
не підтримали жодного з кандидатів – 4,36 %. 

З моменту першого туру пройшло 
3 тижні. Вони були наповнені передвибор-
ною боротьбою. Вона полягала як у про-
довженні агітаційної кампанії, так і у нама-
ганні залучити на свій бік кандидатів, які 
не пройшли до другого туру. Найбільше 
прагнули залучити на свій бік Сергія Ти-
гіпка, що цілком зрозуміло, оскільки 13 % 
голосів, які він отримав, цілком могли 
вирішити долю другого туру. Юлія Тимо-
шенко прямо і неодноразово пропонувала 
йому посаду прем’єр-міністра, Віктор Яну-
кович таких чітких заяв не робив, проте 
не заперечував такої можливості. Втім, 
Тигіпко відмовився підтримувати когось 
з двох кандидатів, і його можна зрозуміти. 
Не слід забувати, що кандидатуру прем’єр-
міністра вносить не президент, а коаліція 
депутатських фракцій (фактично відсутня 
на даний момент), отже, жодних гарантій 
тут бути не може. По-друге, електорат 
Тигіпка доволі неоднорідний, а тому час-
тина виборців не сприйняла б заклику 
голосувати за якогось одного кандидата. 
Це підтвердили і результати екзіт-полів: 
серед прихильників Сергія Тигіпка більше 
виявилося тих, хто проголосував за Тимо-
шенко, але не набагато більше ніж тих, 
хто проголосував за Януковича. 

Хоча Арсеній Яценюк та Віктор Ющенко 
прямо закликали не підтримувати жодного 
з кандидатів, більшість їхніх виборців про-
голосувала за Тимошенко. Що цілком зро- 

 
 
 
 
 
 
 

 
зуміло, 

оскільки в 
основному во- 

ни зосереджені у захід- 
них та центральних областях. І 
цілком закономірно, що більшість 
виборців Симоненка голосували за 
Януковича, до того ж між ними була укла-
дена відповідна угода. 

Тож можемо казати, що боротьбу за 
голоси виборців інших кандидатів виграла 
Юлія Тимошенко. Але цього виявилося не-
достатньо, щоб подолати розрив більше 
ніж у 10 % після першого туру. 

Офіційні результати підтверджуються 
екзіт-полами. Але з упевненістю казати 
зараз, що вони будуть визнані та втілені у 
життя, не можна. Все ще залишається 
багато приводів для оскарження. Наприклад, 
процес прийняття змін до законодавства 
про вибори. Чи деякі рішення ЦВК, прийняті 
у день виборів, і в той же день скасовані 
судом, про що, втім, ЦВК не була проін-
формована. Ну і решта порушень, звичай-
них для виборів. Хоча дещо в чому ці 
вибори порадували і новизною: щоб допи-
сувати у бюлетень своїх кандидатів – це 
звичайна справа, а ось щоб загорнути у 
бюлетень портрет Сталіна (як це сталося 
на одній з дільниць Одеської області) і про-
голосувати таким чином – це щось нове. 

На теперішній момент можливі чотири 
основних варіанти розвитку подій. 

1) Віктор Янукович виграє вибори. 
Юлія Тимошенко так чи інакше визнає 
це, але проводить цілеспрямовану діяль-
ність проти нового президента на посту 
прем’єр-міністра. Голосів у парламенті, 
щоб усунути її, не вистачає. В цілому про-
довжується протистояння президента та 
парламенту, яке ми спостерігаємо вже не 
перший рік. 

 
 

2) Віктор 
Янукович виграє 

вибори. Юлія Тимо- 
шенко визнає це... і не пере- 
шкоджає Януковичу працю- 

вати. Так само і 
той не робить 
спроб усунути 

її з поста прем’єра. 
Згадаємо, що «широкій 

коаліції» між ПР та БЮТ зава- 
жала в основному позиція Віктора 

Ющенка. Тепер він не чинитиме реаль- 
ного впливу, а отже, бізнес-кола обох сил 
можуть домовитися заради обопільної їхньої 
вигоди. 

3) Віктор Янукович виграє вибори. 
Він стає Президентом і відправляє уряд 
Тимошенко у відставку. Голосів для цього 
вистачить навіть зараз: 175 «регіоналів», 
27 комуністів та біля 25 депутатів з НУНС. 
Але через юридичні тонкощі виникають 
проблеми з формуванням коаліції. Для 
цього треба чи добитися переходу на бік 
нового президента ще 5-10 депутатів з 
НУНС, чи йти на дострокові вибори. Цей 
варіант для представлених у парламенті 
партій є небажаним, оскільки їхнє пред-
ставництво напевне зменшиться. Але при 
формуванні коаліції з НУНС може виник-
нути проблема з участю у коаліції КПУ, 
тоді доведеться звертатися до Блоку Лит-
вина. 

4) Юлія Тимошенко не визнає резуль-
тати виборів. У теперішніх умовах новий 
Майдан малоймовірний, скоріше за все це 
будуть позови до судів. Одного разу їй 
вже вдалося зірвати таким чином достро-
кові вибори до Верховної Ради. Можна 
спробувати й цього разу. Так чи інакше, 
це призводить до періоду невизначеності. 
Перспектива третього туру можлива, але 
слабка (хоча, якщо їй вдається добитись 
його проведення, то шанси Тимошенко 
суттєво зростають). Скоріше за все це все 
одно призведе до одного з варіантів 1-3. 

Рижанов Кирило 
ryzhanov_90@list.ru 

ПП  
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алені передвиборчі перегони, 
мільйони витрачених на агі-
тацію гривень, війни в роди-
нах через різні політичні по-

гляди, поливання одне одного брудом і недо-
віра до кожного зустрічного. І, раптом, все 
стихло. 

Зникли різнокольорові намети з тро-
туарів, бабусі загортають насіння в листівки 
з фотографіями і гучними лозунгами канди-
датів, ніхто не перекриває рух автомобілів 
на Адміральській в радіусі двох кварталів в 
честь приїзду одного з майбутніх обранців 
народу. Голоси вже продані, гроші, що за 
них отримані, давно вже витрачені на без-
глузді речі. Результати першого не раз сплюн-
дровані і обговорені. Після 17 січня країна 
знов обирала, але список кандидатів із 18 
скоротився до двох, найсильніших кандида-
тів і найбільших ворогів за сумісництвом 
на політичному поприщі України. 

Тепер ніхто не говорить про свої пере-
ваги. Зараз йде тиха, майже невидима (поки 
що) «не посвяченим» війна, агітація, ні, на-
віть вербування шляхом висвітлення най-
неприємніших подробиць з життя чи якостей 
опонента. 

Прикро, сумно, безвихідно… Чи можемо 
ще сподіватися, що обираємо дійсно ми, а не 
гроші, вплив десь там, зверху, біля таких 
бажаних, але водночас таких недосяжних 
важелів влади? Чи можна вірити, що вибір 
цей, не важливо під впливом чого чи кого він 
зроблений, принесе дійсну користь і змінить 
життя українського люду на краще? 

На мою думку, саме для перевірки пра-
вильності й неупередженості результатів 
виборів й існують незалежні опитування 
громадян безпосередньо після процедури 
голосування, а простіше – екзіт-поли. Саме 

вони дають змогу дізнатися попередні ре-
зультати голосування та визначитися з при-
близною ситуацією щодо перебігу подій. 

Як відомо, лише недавно у нашому уні-
верситет з’явилася нова спеціальність – соціо-
лог, а отже вже готують покоління справжніх 
спеціалістів, професіоналів, що вивчатимуть 
громадську думку чітко і незалежно. І ось у 
двох минулих екзіт-полах майбутні соціологи 
брали безпосередню участь. 

Завдяки організації «Наваль Експерт» та її 
керівникові Білоконю Леоніду Прокоповичу 
ми мали чудову можливість не лише першими 
дізнатися приблизні попередні результати 
виборів, але й випробувати себе «в полі», 
тобто відчути на смак одну з важливих ланок 
роботи соціолога безпосередньо з респон-
дентом. 

Не вдаватимусь в подробиці цього склад-
ного процесу з усіма інструктажами, вибір-
ками і методиками, скажу лише, що хоч і 
було важко, але цікавість, захоплення і радісне 
хвилювання перекреслили всі перипетії. 
Навіть мороз і цілий день, проведений «на 
ногах», здалися нам дрібницею. 

Отже результати першого туру виборів 
Президента України за даними екзіт-полу на 
замовлення телеканалу ICTV: 

1. В. Янукович – 34,50 %. 
2. Ю. Тимошенко – 25,63 %. 
3. С. Тігіпко – 13,79 %. 
Офіційні дані ЦВК результатів першого 

туру виборів Президента України: 
1. В. Янукович – 35,32 %. 
2. Ю. Тимошенко – 25,05 %. 
3. С. Тігіпко – 13,06 %. 
Отже, як видно, розходження досить 

незначні. 
Перший досвід з усіма нюансами дався 

взнаки, і ось вже у другому турі більш досвід-

чені інтерв’юери поводилися впевненіше. 
Враховуючи те, що працювали тими ж коман-
дами, що складали три-чотири особи і на тих 
же виборчих дільницях, то другого разу було 
зовсім нескладно. Шкода лише, що вибори 
проводяться не влітку, бо витримати мороз 
і вітер досить важко. Так добре, що члени 
виборчої комісії виявили співчуття й повер-
тали до життя інтерв’юерів гарячою кавою і 
чаєм, були навіть бутерброди, але не кожним 
так пощастило. І ось дані нашої роботи: 

1. В. Янукович – 49,8 %. 
2. Ю. Тимошенко – 45,2 %. 
3. Не підтримали жодного з кандида-

тів – 5,0 %. 
Ну і, звісно, попередні дані ЦВК (опра-

цьовано 99,98 % протоколів): 
1. В.Янукович – 48,96 %; 
2. Ю.Тимошенко – 45,47 %; 
3. Не підтримали жодного з кандида-

тів – 4,36 %. 
Розходження в даних незначні, що гово-

рить про прозорість і неупередженість друго-
го туру. Ну, якщо не виборів взагалі, бо ще 
не відомо, як реагуватиме «залізна леді» 
(made in Ukraine) на поразку, то хоча б іще 
одного їх етапу. 

Тож будемо сподіватися, що голос науки, 
а головне – голос народу, ще може досту-
катися до залізних дверей політичної еліти, а 
вже від них залежить, як далі існувати бідній 
країні з нещасними людьми. Час покаже, кого 
і навіщо ми обрали, сподіваюсь, що принцип 
«кращого з гірших» не підведе половину 
населення, яке вирішило виконати свій кон-
ституційний обов’язок, а завдяки соціологам 
ми лише краще зможемо побачити реальну 
картину того, що коїться в нашій країні. 

Нечитайло Анастасія 
simpompon.90@mail.ru 

ШШ  
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ічень видався доволі напруженим 
для головного баскетбольного клу-
бу нашого міста. З одного боку 
складний календар матчів вимагав 

максимальної концентрації та самовіддачі 
спортсменів, а з іншого – МБК просто не 
мав морального права продовжити свою 
програшну серію. Але, при всіх цих фак-
торах, січень став найуспішнішим періодом 
сезону 2009/2010 для «Миколаєва». 

Починаючи з другої декади місяця МБК 
відіграв три матчі у рамках вітчизняного 
чемпіонату та два поєдинки 1/8 фіналу Кубка 
Суперліги. Результатом стали три перемоги 
та дві поразки. 

Особливо тяжкою стала кубкова дуель, 
де суперником наших баскетболістів висту-
пала команда «Галичина» зі Львова. Перше 
протистояння відбулось у Миколаєві. На очах 
у заповненої вщерть глядачами спортивної 
школи «Надія» МБК здобув вольову пере-
могу з рахунком 89:78. Вже через три дні 
пройшов матч-відповідь. У ньому кращу гру 
показали «галичани» – 83:74, але, за рахунок 
різниці у набраних пунктах, далі пройшов 
«Миколаїв». А у чвертьфіналі «муніципали» 
протистоятимуть БК «Київ». Враховуючи 
сучасний стан столичного клубу можна 
сподіватись на нову звитягу «Миколаєва», 
який має гарні шанси на вихід до Фіналу 
чотирьох. 

Велике значення для подальшого просу-
вання вгору в турнірній таблиці мали три 
домашні зустрічі в рамках чемпіонату Супер-
ліги. У перших двох матчах нашим баскет-
болісти грали проти відвертих аутсайдерів 
цього сезону. Тому всі очікували від МБК 

перемог. І атлети підтвердили надії своїх 
фанатів. Спочатку під гарячу руку «кора-
белів» потрапив БК «Дніпро-Азот» – 95:80. 
Огидною поведінкою відзначились фани 
цього клубу з Дніпроджержинська, які зачі-
пали образливими вигуками господарів пар-
кету та осквернили символіку «Миколаєва». 
Наші вболівальники не залишилися осторонь 
та у відповідь перетворили автобус «Азоту» 
на холодильник, закидавши снігом його і 
псевдо фанатів суперника, які там сховались, 
боячись справедливої відплати за скоєне. 

Без ексцесів пройшла наступна гра, де 
нашим суперником став сімферопольський 
Баскетбольний клуб «Грифони», що досі 
тільки програвав у чемпіонаті. Кримчани не 
порушили свою традицію й в цей раз, а МБК 
ще одну звитягу на свій рахунок – 91:84. 

Завершувала січень зустріч із діючим 
чемпіоном – маріупольським «Азовмашем». 
Можна згадати, що на початку жовтня 
протистояння цих команд відкривало сезон 
у Суперлізі. Тоді сенсаційно виграв у гостях 
МБК, а тому було зрозуміло, що «Азов» 
намагатиметься взяти реванш. Початок гри 
залишився за нашими атлетами. У першій 
чверті маріупольці не змогли нічого вдіяти 
проти швидких атак «Миколаєва» – 27:19. 
Але другий та третій періоди перекреслили 
всі сподівання «муніципалів». Програвши їх 
із загальною різницею в 24 бали, МБК втратив 
шанси на успіх. Остання чверть перетво-
рилась на формальність. 85:105 – таким 
став фінальний рахунок на користь «Азова». 

Серед гравців МБК хотілось би виді-
лити Жигмантаса Йонушаса. Литовський 
легіонер своєю результативною грою по-

сприяв перемогам «корабелів». Як завжди 
лідером колективу є Деніел Макклінток, 
який нині визнається одним із найкращих 
гравців Суперліги. Ігор Сільковський разом 
з Джастіном Лавом складають фундамент 
захисту МБК. 

Станом на початок лютого «Миколаїв» 
займає 11 (із 14-ти) сходинку турнірної 
таблиці із відсотком перемог 28,6 %. Від 
зони плей-офф нашу команду відділяють 
три перемоги. Гарантувати ж вихід у цю 
стадію чемпіонату може вихід на 50 % 
перемог. 

Позитивні очікування від гри МБК під-
тверджує настрій команди. Гравці клубу 
намагаються на максимумі відіграти кожний 
матч. Про це свідчать і слова Раймондса 
Вайкуліса (також одного з героїв січневих 
баталій): 

«...на кожну гру потрібно виходити як 
на останню. Якщо так зможемо діяти, то 
шанси будуть.» 

Головний тренер «корабелів» Валентин 
Берестнєв теж оптимістично дивиться на 
майбутні матчі: 

«Поки що треба ставити перед собою 
завдання перемоги у кожній зустрічі. Нам 
пощастило із календарем на другу частину 
сезону. Ми можемо перемагати ледве не в 
кожному матчі». 

Завершуючи цей невеликий огляд, 
хотілось би побажати успіху «Миколаєву» 
та закликати всіх підтримати рідну команду 
у складній боротьбі чемпіонату. Лише повні 
трибуни допоможуть МБК! 

Вадим Богданов 
merkuzio233@mail.ru 

СпортСпорт  

СС  
МБКМБК ««МИКОЛАЇВМИКОЛАЇВ»: »: НІ КРОКУ НАЗАДНІ КРОКУ НАЗАД
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Birds flying high you know how I feel  
Sun in the sky you know how I feel  

Reeds driftin’ on by you know 
how I feel 

It’s a new dawn  
It’s a new day  
It’s a new life  

For me and I’m feeling good» 
Muse «Feeling good» 

Саме з цих слів пісні відомої британсь-
кої групи почався концерт альтернативної 
музики, що проходив 6 лютого у концерт-
холі «Дежавю». 

І дійсно, всі, хто мав нагоду бути при-
сутнім на цьому заході почувались good. 
Чому? Можливо, через якусь незвичайну, 
але в той же час і таку звичну обстановку. 
А може через настрій, що панував навкруги. 
А можливо просто ті гурти, що виступа-

ли того вечора на сцені вкотре показали, 
що наше місто багате талантами різно-
манітних напрямів. 

Для виступаючих обов’язковою умовою 
було виконання однієї з пісень британської 
рок-групи, на честь якої й організовува-
вся сам концерт. І якщо для музикантів, 
що грають музику того ж напряму, що і 
Muse, це було простіше простого, то для 
такого гурту, як «Барсуки» дана задача 
виявилася досить складною, адже хлопці 
є представниками панк-культури. 

Живий звук робив свою справу, ство-
рюючи певну ауру навколо сцени, що зму-
шувала слухати і чути те, що саме хотіли 
передати нам хлопці та дівчата. Такі гурти, 
як Zero, Meds, Top Shop, Fucktoria, Dice 
(м. Запоріжжя), Vologa Pidloga (м. Київ), 
Барсуки, Джекил и Хайд, радували слух 

усіх присутніх. Не для кожного звичним 
було певне специфічне звучання, адже перед 
виступом кожного з учасників, музикантам 
доводилося налаштовувати інструменти, 
що займало досить значну частку часу, а 
також низьку якість звуку саме мікрофонів. 
Але все це перекреслювало чудове вико-
нання і той фонтан енергії, що випромі-
нювали гурти. 

Сенсацією вечора став виступ молодого 
покоління. Хоча й амплітуда коливання віку 
учасників була суттєвою (15-30 років), 
найбільше всіх вразив виступ гурту Milky 
Way. Дівчатка 6-8 років заграли так, що 
всі присутні просто завмерли на місцях. 
Спочатку здалося, що вони грають під 
фонограму, але цю думку розвіяла бас-
гітаристка видавши таке, що навіть до-
свідчені рокери аплодували стоячи. 

Загалом, як я вже згадувала, все прой-
шло у дружній теплій атмосфері. Згаду-
валися цікаві факти з біографії Muse, зву-
чали різні варіації популярних пісень цього 
гурту, музиканти грали з повною віддачею, 
щасливі від того, що вони роблять, що 
вони несуть те, що відчувають через музику 
до інших і їх чують, а глядачі з кожною 
новою композицією переконувались, що 
за такою талановитою молоддю і стоїть 
майбутнє. 

Вітаю учасників і глядачів з цієї при-
ємною, яскравою подією і бажаю нових 
натхнень, починань і творів. 

«…Everything about you pains my envying 
Your soul can’t hate anything 

Everything about you is so easy to love 
They’re watching you from above…» 

Muse «Bliss» 
Нечитайло Анастасія 

simpompon.90@mail.ru 

««  

окальне представництво AIESEC 
у Миколаєві та компанія «Сандора» 
розпочинають реалізацію загаль-
нонаціонального освітнього проекту 

«World Without Borders» («Світ без кордо-
нів»), який триватиме з 15-ого лютого до 
1-го квітня 2010 року. 

«Світ без кордонів» – це освітній соціаль-
ний проект, основним завданням якого є роз-
виток лідерських якостей у школярів, підви-
щення рівня володіння англійською мовою 
та ознайомлення з культурами В’єтнаму, 
Японії та Індонезії. 

AIESEC – це неприбуткова, неполітична, 
некомерційна молодіжна організація з бага-
торічною історією, яка допомагає молоді 
знаходити і розвивати свій власний потен-
ціал з метою позитивного впливу на сус-
пільство. 

Компанія «Сандора» є генеральним парт-
нером проекту, а також постійним націо-
нальним партнером AIESEC в Україні. 

Проект складається з 3-х основних частин: 
1. Візити іноземних стажерів з В’єтнаму, 

Японії та Індонезії до інтернатів, де прово-
дитимуться розважальні програми та пре-
зентації для дітей, метою яких є ознайом-
лення дітей з країнами стажерів. Діти, які 
володіють англійською мовою, мають мож-
ливість поспілкуватися з носіями мови 
особисто. 

2. Семінари в школах для учнів 10-
11 класів з метою активізування школярів і 
розкриття їх особистого потенціалу, а також 
розвиток лідерських якостей, підвищення 
рівня володіння англійською мовою та озна-
йомлення учнів старших класів з існуючими 
можливостями для допомоги здійснення усві-

домленого вибору майбутньої професії. 
3. Фестиваль культур, який познайомить 

мешканців Миколаєва з іншими, несхожими 
на українську культурами. Стажери пред-
ставлятимуть свою країну на основі наці-
ональних звичаїв, обрядів, традицій. 

Іра Кожевнікова 
kozhevnikofa@rambler.ru 

Культурне життяКультурне життя  

МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІМОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ Я AIESEC AIESEC ТА КОМПАНІЯТА КОМПАНІЯ  
««САНДОРАСАНДОРА» » РОЗПОЧИНАЮТЬ МАСШТАБНИЙ РОЗПОЧИНАЮТЬ МАСШТАБНИЙ 

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ В СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ В МИКОЛАЄВІ МИКОЛАЄВІ   

ЛЛ  

BIRDS FLYING HIGH YOBIRDS FLYING HIGH YOU KNOW U KNOW 
HOW I FEELHOW I FEEL    
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ТворітьТворіть  

иша, яка прикидається ручкою. 
В дизайні комп’ютерної миші 
важко придумати щось концеп-
туальне нове. Але японцям це 
вдалося. Фахівці з ергономіки 

з японської компанії «Elecom» народили на 
світ мишку особливої форми, яка допомагає 
вашим пальцям прийняти положення, звич-
не для хвата звичайної кулькової ручки (ну 
хоч би наблизити пальці до цього положення). 
На ілюстрації порівнюється положення 
пальців при хватові звичайної ручки і 
нової миші Scope Node M-sn1ul. Інженери 
спеціально винесли одну кнопку вперед і 

опустили її нижче, щоб вказівний палець 
опустився вниз, а середній палець відсуну-
вся назад. Зліва на мишці потовщення, щоб 
і великий палець теж відсунувся. Вважаєть-
ся, що таке положення пальців звичніше 
людині, що уміє писати від руки. Відпо-
відно, працювати з такою мишкою прості-
ше і зручніше, а рука менше втомлюється. 

До чого ще дійдуть науково-технічні ви-
находи? Може скоро ми зможемо без клавіа-
тури, а тільки думкою набирати текст в 
документі? 

Ємєлєва Лідія, 
Lidusichka@inbox.ru 

ММ  

ЯПОНЦІ РОБЛЯТЬ ПРОГРЯПОНЦІ РОБЛЯТЬ ПРОГРЕСЕС    
Що з нами буде через пару років? Хтось пророчить нам кінець світу, хтось нові 
глобальні інформаційні системи, еру роботів та іншої фантастики. Але вже сьогодні 
ми маємо дуже цікаві новини в сфері науково-технічного прогресу. 

ісля тимчасової перерви кі-
ноклуб Могилянки віднов-
ляє свою роботу. Зустрічі 
шанувальників кіномистец-

тва віднині відбуваються щоп’ятни-
ці о 17:00 в аудиторії 11-303. Ласка-

во просимо всіх охочих на перегляд 
і обговорення неформатних фільмів, 
які ви не побачите в кінотеатрах. 
Слідкуйте за об’явами! Докладні-
ше про кіноклуб – у березневому 
Ваганті.  

ПП  
КІНОКЛУБ ЗАПРОШУЄ!КІНОКЛУБ ЗАПРОШУЄ!    

Моему любимому  
Люблю тебя и больше слов не надо, 
Ведь ты всегда, всегда со мною рядом, 
Мы вместе в счастья яркие мгновенья, 
Ты моя радость, поддержка, вдохновенье. 
Люблю тебя! Благодарю за чувства, 
Спасибо, что с тобой не грустно. 
Мне кажется, что мы с тобою век, – 
Ты мой любимый, самый близкий человек. 
Благодарю я этот миг и час, 
Когда судьба объединила нас. 
С тех пор ты рядом, рядом навсегда , 
Я обожаю, я люблю твои глаза. 
Я ощущаю нежность твоих рук, 
Хочу не знать с тобою я разлук, 
В твоих объятьях просто я тону,  
С тобой я воплощу свою мечту. 
Так будь всегда, всегда моим, молю, 
Объедини со мной свою судьбу, 
Ведь я люблю тебя сильнее с каждым днём, 
Давай на век останемся вдвоём.  

Степаненко Ольга  
good_girl125@mail.ru 

 
Присвячується моїй подрузі 
Та її втраченому коханню 
Альбом 

Зима надворі, зимно й на душі, 
Не веселять ні пісні, ні вірші. 
Ти дістаєш з полиці свій альбом, -  
ВІН… Мрії… Спогади… Любов… 
Були часи, але минули 
І ви про почуття забули. 
Ти часто згадуєш ту мить 
І в серці тихо щось болить. 
Здавалось – все! Минуло! Досить!  

Але чому душа все просить 
Згадать, прилинути туди, 
Де були разом, разом ви? 
Жалкуєш? Думаєш? Гадаєш? 
Але ж сама ти добре знаєш, 
Що він уже давно не твій 
І знов в душі цей буревій… 
Чому тоді сказала «НІ»? 
Чому не знаєш нині ти 
Й пройшло уже немало літ, 
Та він залишив добрий слід. 
Як зараз бачиш ти ті зорі 
І його очі волошкові, 
Прогулянки удвох вночі 
І той схід сонця вдаличі… 
Знов спогад , - боляче тобі, 
Усе то було, мов у сні. 
Але залишиться дарунок 
В душі той перший поцілунок… 
Навіяв спомини альбом, 
Побачила ти знов той  сон. 
Та диво! Смішно! Але ВІН 
Тобі сьогодні подзвонив! 
Мабуть також  згадав слова 
І закрутилась голова… 
Ну ось таке воно кохання. 
Зліт… Мрії… Спогади… Страждання… 

Степаненко Ольга  
good_girl125@mail.ru 

 
Сквозь туман, дожди и ветер 
Убегала от него, 
Чтоб случайно не заметил 
Он страданья моего. 
Шла, бежала, спотыкалась 
Находила только страх, 

Как львица раненная мчалась, 
Прыгала через овраг. 
Словно птицей улетала, 
Дождём плакала навзрыд 
И сейчас только узнала, 
Что путь назад навек закрыт. 
На миг я стала, обернулась 
И там увидела его, 
Потом так горько улыбнулась 
И убежала от него. 
И лишь вдаль теперь стремилась, 
Лишь вперёд держала путь 
Со старой жизнью я простилась, 
Чтоб больше её не вернуть. 
И на край света за мечтою 
Бежала, не жалея ног, 
Хотела взять тебя с собою, 
Но ты найти меня не смог. 
Я всё равно стремилась к цели 
Пытаясь что-то отыскать 
И все себе открыла двери, 
Лишь бы от прошлого сбежать. 
Не хотелось мне покоя, 
Не хотелось тишины, 
Думала, что я закрою 
Свою печаль, в объятьях тьмы. 
А потом вдруг, что такое? 
Сил уж нет, дальше идти, 
Себя хотела успокоить 
В том, что больше нет пути. 
Дороги нет, дошла до края 
Упала в омут с головой. 
Если же Бог не даст мне рая – 
Судьба велела быть с тобой!!! 

Катя Ткач 
katya_tkach133@mail.ru 

ПОЕЗІЯПОЕЗІЯ  



1515  
Той, хто побачить небо, 

стане іншим. (с) 
 
Назва фільму: Птаха 
Режисер: Алан Паркер 
В головних ролях: Ніколас Кейдж, 

Метью Модін. 
 
ей фільм давно стояв у черзі на 
рецензію. Він дуже старий, знову 
ж таки без спеціальних ефектів та 
величезного бюджету. Маловідо-
мий. Про нього не знають ні гур-

мани кіно клубу, ні ті, хто ходить до кіно-
театрів. 

І можливо це єдиний шанс вам дізна-
тися про нього. 

<уривок знищено автором> 
Два головних героя. Два різних типи 

чоловіків. Той, хто пристосувався, та мрій-
ник, для якого весь цей світ завжди був і 
буде чужим. Але вони знаходять шлях один 
до одного. 

І допомагають їм птахи. 
– Ти любиш голубів? 
– А за що їх любити? 
– Вони літають. 
– Літають? Ну той що? 
– Цього достатньо. 
<уривок знищено автором> 
В цьому світі на них ніхто не чекає. В 

цьому світі їх рідна країна відправляє їх 
на війну, яка нікому не потрібна. В цьому 
світі птахи розуміють тебе краще за людей. 
Бо виявляється ти говориш мовою птахів. 
Птахів, а не людей. 

І, звичайно, це метафора, це зовсім не 
фантастичний екшн, це серйозна психоло-
гічна драма. Драма, де в кожному божевіль-
ному можна пізнати сусіда чи знайомого, бо 
вони уособлюють той чи інший тип людини. 

<уривок знищено автором> 
Коли починається божевілля? Справжнє 

божевілля? Коли ти знаходиш себе скри-

вавленого серед купи мерців? Коли тебе 
закривають в клітці наче птаху? Чи ще 
раніше, в дитинстві? Проте нам зараз 
йдеться не про це. Багато хто з тих, хто 
передивився цей фільм закидують мене 
питаннями на кшталт: чи справді головний 
герой збожеволів? Чи він прикидається? 
Чому він саме так захотів здійснити свою 
мрію? Так багато запитань, а у мене 
зовсім немає відповідей. Зовсім немає… 
Я так само дивився фільм як і ті, хто питає. 
Але в мене чомусь не виникає подібних 
запитань. Про що фільм, мені зрозуміло. 
Чому? А тому, що я сам такий боже-
вільний. 

<уривок знищено автором> 
Можливо саме тоді все й почалось. 

Але розказувати сюжет я не буду. Він тут 
не відіграє важливої ролі. Набагато важ-

Тут, і тільки тут, можна зрозуміти, що 
піти тобі так просто не дадуть. А полетіти 
ти не зможеш, бо твої крила вже не можуть 
літати. Ті відвик літати, бо забагато часу 
провів всередині клітки. І тепер, коли перед 
тобою лише небо над прірвою, а позаду тебе 
все те, що тебе так довго переслідувало, ти 
зупиняєшся на мить. Ти чуєш якісь дивні 
звуки. І раптом розумієш, то птахи розмовля-
ють з тобою. Ти, виявляється, ще не забув 
їхньої мови. Вони кличуть тебе. І тепер, ти 
зовсім не вагаєшся перед тим, як зробити 
перший крок у… ні, не у прірву, а у небо. 

<уривок знищено автором> 
P.S. Прошу вибачення за неадекват-

ність матеріалу та способу його викладення. 
Найбільш дивні уривки були видалені. 

Войналович Сергій 
radovar31@rambler.ru 

ЦЦ  

КолонкаКолонка  

МОВОЮ ПТАХІВМОВОЮ ПТАХІВ  

ливіше є те, що сховано на тлі всього 
фільму. Про містичний зв’язок між люди-
ною і птахою неможливо розказати сло-
вами. Це можна лише відчувати. Про світ, 
який уособлює величезну клітку з якої 
неможливо вирватися. Чи про клітку са-
мого себе, куди ті врешті решт ховаєшся, 
бо цей світ нічого окрім болю не приносить. 

<уривок знищено автором> 
А потім ти врешті решт відчуваєш себе 

просто загубленим. І не важливо: був ти 
популярним у школі чи ні, скільки людей 
ти вбив, або чи маєш брак здорового глузду. 
Вас всіх просто викинули у смітник, ціле 
покоління, а може навіть і… 

<уривок знищено автором> 
І тоді ти розумієш, що світ ніколи не 

був жорстоким, бо птахи не кривдили тебе, 
а тільки люди кривдили їх. Що життя вирує 
усюди окрім усього цього суспільства, що 
уособлюється великим будинком. І що треба 
всього лише втекти звідси. Але не у світ 
уяви, бо теж є клітка, а взагалі геть (я не 
маю на увазі самогубство). 

Войналович Сергій автор статті



Творче об’єднання «Рыбья нога» про-
понує студентам познайомитись з новою 
формою журналу – електронний флеш жур-
нал. Це новий засіб передачі інформації 
у віртуальному просторі, який дозволяє 
імітувати вигляд та характерні особливості 
друкованих журналів, але при тому зали-
шаючись лише на вашому ПС. 

На сайті noga.mk.ua ви зможете поба-
чити цей журнал, перший номер якого при-
свячений проведеному 20 лютого Фести-
валю «Рыбья нога» у арт-кафе «Башня».  

Творче об’єднання відкрите до співпраці 
та нових ідей. 

РЫБЬЯ НОГА РЫБЬЯ НОГА   

Назва: Обіцяти – не значить одру-
житися 

Фільм, насправді, зачепив «за живе». 
Він розповідає про жінок та чоловіків, 
яким подобається зустрічатися, подоба-
ється кохати, але зовсім не подобається 
зв’язувати себе путами подружнього 
життя, адже втрачаєш стільки привабли-
вих можливостей. 

Фільм буде корисно подивитися як 
дівчатам, так і хлопцям. Дівчата, завдя-
ки фільму, дізнаються як правильно 
розуміти вчинки та слова представни-
ків сильної статі. А хлопці знайдуть 
відповідь на питання: «Про що думає 
дівчина, коли хлопець запрошує її на 
побачення?.. після першого побачен-
ня?.. після восьми років спільного 
життя?..». 

Назва: День святого Валентина 
Фільм про велике місто, про само-

тні серця, які раптом зустрічаються і 
починають кружляти у вирі шаленого 
танцю – кохання. Приємний американ-
ський фільм, режисер якого намагався 
зобразити всю легкість та невимуше-
ність вічного почуття. Різні люди, з 
різними характерами, з різними смака-
ми та уподобаннями… усі вони миттє-
во стають дуже схожими. Замріяні очі, 
посміхнені обличчя, блукаючий по-
гляд, шалена енергія та бажання зірва-
ти зірку з неба – все це робить закоха-
них такими схожими і, в той же час, 
такими унікальними. 

 
Іра Кожевнікова 

kozhevnikofa@rambler.ru 

АнонсАнонс  

Фрідріх Ницше 
«Афоризми ,  

вислови, думки»  
Жанр: Західна 

філософія. 
Ми всі розуміє-

мо, що майже всі 
праці такого вели-
кого філософа про-
читати зовсім не 

легко. Ця книга має свою особливість – 
вона складається з 12 творів автора. У цієї 
книзі написана історія і головна ідея тієї 
або іншої книги Ніцше, а після найважли-
віші та головні вислови. Саме таким, більш 
легким способом, можна познайомитися з 

автором, а також вибрати, яку ж книгу 
ви все таки хочете прочитати. Цю книгу 
можна охарактеризувати, як легкий вітер 
після якогось жахливого урагану ««Возлюби 
ближнего своего» – это значит, прежде 
всего: «Оставь ближнего свого в покое!» – 
И как раз эта деталь добродетели связа-
на с наибольшими трудностями». 

 
Віктор Пєлєвін 
«Generation «П»» 
Жанр: Сучасна проза. 
Саме цей твір автора викликає у людей 

спірні думки. Для когось це нісенітниця, а 
для інших справжня правда, в якій ми жи-
вемо, яку зовсім не намагаються приховати, 

тому що все одно 
люди навіть про це не 
замислюються. Дуже 
страшно жити у світі, 
який потопає у смітті 
реклами та брудної 
брехні. Ця книга на-
стільки відкриває нам 
очі, що стає, як не 
дивно, легше дихати. 
Напевно тому що ти вже по-іншому дивишся 
на світ... 

«Я сентиментален, если вы понимае-
те, что я имею в виду». 

Ємєлєва Лідія, 
Lidusichka@inbox.ru 
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