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Грошима потрібно керувати, 
а не служити їм. 

Луций Анней Сенека 
 
інанси… фінанси співають ро-
манси. Знайома фраза, хіба не 
так? Як багато інформації обер-
тається навколо нас, і ми на-

віть не підозрюємо, що це економічна, 
або фінансова інформація (або може бути 
до неї зведена). Ні, студенти спеціальнос-
ті «Фінанси» – це не всезнайки! Вони не 
скажуть вам як вивести країну з «кризи» (до 
речі, вони не люблять слово «криза»), але 
вони можуть проаналізувати інформацію, 
що вирує в світі. 

Тут вас не навчать бути банкірами, 
страховиками, брокерами чи фінансовими 
аналітиками – таким речам навчають на 
безпосередньому місці роботи, але викла-
дачі нашого факультету дадуть всі необ-
хідні навички роботи з інформацією (пошук, 
відбір, аналіз, обґрунтування). Бо відомо ж, 
хто володіє інформацією – той володіє світом! 

Отримувати паралельно другу вищу 
освіту не отримавши ще першої – це не-

легка, але цікава справа! Так, тепер це не 
3, а 6 іспитових сесій на рік… Але через 
півроку після отримання диплому спеціа-
ліста (або магістра) за першою спеціаль-
ністю ви отримуєте ще один диплом спе-
ціаліста з фінансів! 

Тільки в цьому році у вас з’явилася 
можливість паралельно із здобуттям ос-
новної спеціальності стати фахівцем у 
фінансовій сфері та отримати відповідний 
диплом. 

Умови навчання зручні та гнучкі (ми 
навчаємо вас тільки по суботах протягом 
аж 3-х років), ви отримуєте диплом спеціа-
ліста з фінансів, що є повною вищою 
освітою за цим фахом. І не думайте, що 
це заочна форма навчання, що можна не 
відвідувати заняття, а потім прийти на 
іспит! Робота з викладачем передбачаєть-
ся значна! 

Тож приходьте, студенти нашого 
університету 3-го, 4-го та 5-го курсів, 
охочі отримати ІІ вищу освіту із спеціа-
льності «Фінанси» вже зараз на навчан-
ня. Заняття розпочинаються з початком 
нового триместру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Докладнішу інформацію про навчання 

ви можете отримати в Інституті післядип-
ломної освіти, який знаходиться на пер-
шому поверсі нашого університету, це 
кабінет 5-103. 

ФФ  

кулуарах тусовки студентсько-
го самоврядування ЧДУ вже 
давно говорять про створен-
ня нібито радіо і нібито саме 

у  ст інах  нашого  вишу .  Також  
кажуть, що вже незабаром ми 
зможемо дізнатися – що це?! 
За неперевіреною  інформа- 
цією  радіо  буде  лунати на  
великій перерві в усіх кор- 
пусах ,  в  їдальні та у внут- 
рішньому подвір’ї. Звісно, 
н а в р я д  ч и  б  з н а й ш л и  
гроші  на  реєстрацію  FM- 
хвилі  й  професійного  об- 
ладнання, але обіцяють, що 
контент програмної частини 
буде дійсно цікавим для сту- 
дентів. Разом із можливістю 
замовити  прив ітання  та  
пісню, плануються 
інформаційні  
блоки щодо 
навчальної 
частини, 
ц і к а в і  
новини 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

та, звісно, музика. Взагалі це пер-
ший факт створення такого органу в 
миколаївських вишах. Нагадаємо, що 
і  студентська  газета  «Вагант» (на  

мій об’єктивний погляд) є кращою 
серед  інших  існуючих  та  неіс- 
нуючих  студентських  газет  у  
Мик о л а є в і .  Т а к и м  ч и н о м  
можна  казати про  інновацій- 
н у  с т у д е н т с ь к у  п о л і т и к у  
ЧДУ  –  ми ,  студенти ,  маємо  
с в о є  с а м о в р я д у в а н н я ,  
маємо  можливість  створю -  
вати  цікав і  реч і  і  матер іа -  
лізувати свої ідеї, яким приді- 
ляє увагу ректор і керівна час- 
тина  нашого  університету .  

До речі, якщо в тебе є ба-
жання долучитися до роботи 
на  радіохвилях  у  нашому  

у н і в е р с и т е т і ,  
т е л е ф о н у й  

093 551 90 09 (Макс) 
М а к с и м  
Максимов  

kolonkin@ 
email.ua 

ПОЧУПОЧУЄМОСЬ НА ХВИЛЯХ!ЄМОСЬ НА ХВИЛЯХ!  

УУ  
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Головний біль 
 
початком нового триместру на 
нас «біленьких» та «пухнастих» 
студентів наступає «чорний » 
та «важкий» головний біль, у 

прямому та переносному значенні. Зно-
ву потрібно ходити на пари, знову готу-
вати семінари, роботи, реферати, комусь 
дипломи. Ці процеси часто призводять 
до того, що насправді починає боліти 
голова, чи то від нестачі кисню в ауди-
торії, чи то від великої кількості літер на 

моніторі комп’ютера. Тож наше головне 
завдання – це подолати це неприємне 
явище, як кажуть «під корінь». У мене, 
особисто, є лише один випробуваний 
метод. Спати. Це допомагає у будь – 
якій ситуації. Розумієте, ваш організм 
сам знає, коли вам треба просинатись та 
лягати. Тому забудьте про будильники, 
довіряйте собі самі. Але не зловживайте 
цим та узгодьте ваш внутрішній будиль-
ник з розкладом пар. 

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

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА  

ЗЗ  

 років тому, 17 січня 
1996 року, в Миколаєві 
почала функціонувати 
Миколаївська філія Націо-

нального університету «Києво-Могилянська 
академія», яка вже з часів утворення встигла 
три рази змінити своє ім’я, проте її незмін-
ним покровителем залишається митрополит 
Петро Могила. Минулого року Могилянка 
отримала нове ім’я, і вже другий рік гордо 
носить титул «Чорноморської»! 

За традицією Чорноморський держав-
ний університет імені Петра Могили від-
значає свій день народження в Академіч-
ному українському театрі драми та музич-
ної комедії. На цей раз актори театру віта-
ли «Чорноморку» 15 січня 2010 року пре-
красною новорічною виставою! Розпочалось 
свято виступом Леоніда Павловича, який при-
вітав усіх присутніх з Новим роком, від-
значив успіхи та здобутки університету, 
підвів підсумки року та під гучні оплески 
зачитав список викладачів, професорів, яких 
нагороджено грамотами за «багаторічну 
плідну працю, високий професіоналізм, 
творчий підхід у підготовці висококвалі-
фікованих фахівців». Наприкінці промови 
ректор закликав гостей свята виконати 
свій конституційний обов’язок і проголо-
сувати на виборах президента 17 січня. 

Наступні дві години глядачі провели у 
захоплені від пишного дійства, що відбува-
лося на сцені. Директор театру М.С. Берсон, 
головний режисер О.Г.Ігнатьєв і театральна 
трупа, як завжди, вразили своєю винахідли-
вістю, почуттям гумору та неперевершені-
стю гри! Я впевнена, викладачі та вихованці 
Могилянки отримали насолоду та неабияке 
задоволення, бо довго аплодували стоячи 
та не бажали завершення вистави! 

14 років… Як на мій погляд, це такий 
собі вік становлення та «дорослішання». 
Коли говорять про людей, його називають 
перехідним періодом. Дівчата та хлопці у 
цьому віці починають усвідомлювати, чого 
прагнуть від життя, та тягнуться до подо-
лання вершин та перших досягнень. А от 
Могилянка у свої 14 років вже досягла 
чимало висот! Побажаймо й надалі їй впев-
неного росту, нових здобутків та перемог! 

З повагою, Спиця Ольга 
semperinmotu@mail.ru 

1414  МОГИЛЯНЦІ ВИПОВНИЛОСМОГИЛЯНЦІ ВИПОВНИЛОСЯЯ  
14 14 РОКІВ!РОКІВ!  

Від імені всієї редакції «Ваганта» ще раз вітаємо наших студентів з Днем 
народження нашого рідного університету!  
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ібліотечний відділ 
Завідуюча – Заковоротна Анто-
ніна Володимирівна. Відділ існує 
з 1996 року. Перший фонд – це 

фонд профспілки заводу імені 61 комунара. 
Тут сумлінно працюють 15 бібліотекарів, 
які завжди готові допомогти студентам у 
відкритті нових граней науки. Бібліотека 
складається з 3 відді-
лів: відділ обслугову-
вання студентів, який 
функціонує у читаль-
ному залі та на абоне-
менті, відділ компону-
вання і обробки, який 
займається інвентари-
зацією книг, бібліо-
графічний відділ, який 
займається складанням 
картотеки і бюлетенів 
нових надходжень. 
Користуються бібліо-
текою студенти, ви-
кладачі, аспіранти, а 
також інші працівники 
ЧДУ. Бібліотека закри-
того типу, тому її фон-
дами можуть корис-
туватися студенти та 
викладачі інших вузів, 
але тільки в читаль-
ному залі. 

Навчально-методичний відділ 
Завідуюча – Калініченко Віра Іванівна. 

Цей відділ розпоряджається «парадом» пар 
на всіх факультетах і спеціальностях, на всіх 
курсах. Відділ складається з двох функціо-
нальних частин: перша займається рівно-
мірним розподілом годинного наванта-
ження за предметами, а другий відділ 
займається складанням розкладу на основі 
розподіленого навантаження. Розклад скла-
дається тричі на рік, і така напружена робота 
по складанню розкладу займає місяць. Ця 
робота також дуже нервова, бо за один день 
надходять близько десяти прохань викла-
дачів про зміну розкладу. 

Комп’ютерне забезпечення 
Комп’ютерний лікар Боровльов Віктор 

Дмитрович. Відділ заснований з 1997 року. 
Завдання – це забезпечення злагодженої 
роботи комп’ютерних класів, пунктів друку, 
комп’ютерів на кафедрах, в деканатах та всіх 
інших комп’ютерів, які знаходяться на те-
риторії університету. В університеті вста-
новлено відео-спостереження. Переглянути 
запис з відеокамери можна в режимі on-line 
на web-сайті. Комп’ютерні ресурси щороку 
оновлюються: на початку цього навчаль-
ного року закуплено 40 нових комп’ютерів. 

Мистецько-культурний центр 
Керівник – Монахова Олена Володими-

рівна. Заснований у 1998 році. Центр займа-
ється організацією культурного дозвілля. 
Співпрацює з викладачами і студентами. 
Майбутні культурні події : кастинг талантів 
у другій половині січня, день факультету 
політології – 5 лютого, день факультету іно-

земних мов – 23 лютого, день відкритих 
дверей – квітень. Кожного року мистецький 
центр влаштовує свято для дітей в яхт-клубі. 

Галерея мистецтв 
Завідувач Омельченко Любов Анатолі-

ївна. Завдання галереї – організація виставок, 
підбір робіт і авторів, створення каталогів 
виставок. Галерея співпрацює з міжнарод-
ним проектом «Спокуса», який охоплює 
митців з таких країн як Абхазія, Туреччина, 
Росія, Словенія. На виставках були пред-
ставлені роботи наших земляків народних 
художників України Бережного і Антонюка. 
Окрім видатних художників галерея вистав-
ляє і роботи студентів, так як доволі неде-
шево коштує оформлення робіт. Найчастіше 
студенти виставляють фотороботи. Галерея 
користується великим успіхом серед гостей 
ЧДУ. ЇЇ відвідали посли Америки, консул 
Франції, посол Франції, українські полі-
тики Арсеній Яценюк, Анатолій Кінах і ін. 

Редакційно-видавничий відділ 
Керівник – Чорна Людмила Миколаївна. 

Відділ існує 11 років. Завданнями відділу є: 
редагування, розробка макету, друк і пе-
реплетення книг. За останній рік випустили 
40 методичок, 7 монографій, 29 навчальних 
посібників, 3 віршовані збірки тощо. Ці 

друковані матеріали розповсюджуються не 
тільки в Могилянці та Миколаївській області, 
але й за її межами. Видавництво друкує мате-
ріали не тільки за замовленням Могилянки, 
але й виконує замовлення приватних клієн-
тів. Але існують певні проблеми відділу: 
це комп’ютерне оснащення та обмаль площі. 

Бухгалтерія 
Керівник – головний бухгалтер Руденко 

Олена Анатоліївна. Заснований в 1996 році, 
при відкритті університету. Завдання відділу – 
це фінансові операції: нарахування стипендій 
і заробітних плат, розрахунок з постачаль-
никами і з підзвітними особами, нарахування 
командировочних. Співпрацює з відділенням 
ПриватБанку, яке знаходиться на території 

головного корпусу, але 
є окремою самостійною 
структурою. 

Харчовий ком-
плекс 

Керівник відділу – 
Абрамова Олена Ми-
колаївна. Відділ від-
крився в 2001 році. По-
стачання продуктами 
надається супермарке-
тами «МЕТРО», «Пів-
денний Буг», ТОВ 
«Владам», «Сандора». 
Обслуговування здій-
снюється штабом з 
19 чоловік: 5 кухарів, 
4 людини працює в 
буфетах, 5 на роздачі 
в їдальні. Активне на-
вантаження протягом 
всього робочого часу 
з 9:0 до 19:00. Але най-
більш активна пора це 

період великої перерви… Хто не знає довгу 
чергу до дверей в їдальні? Є категорія робітни-
ків, які не підпадають під цей загальний роз-
клад. Це кухарі. Їх робочий день починається, 
ще коли ніч на дворі і студенти ще сплять. А 
там, в Могилянці на кухні, готуються їхні 
смачненькі обіди, а чиїсь і сніданки з 6 годи-
ни ранку. 

Господарський відділ 
Комендант – Піляй Ірина Степанівна. 

Робочий день Ірини Степанівни почина-
ється з обходу території і виявлення по-
шкодженого майна. Вона приймає скарги 
від прибиральниць, розподіляє роботу. ЇЇ 
підлеглі: 4 гардеробниці, 24 прибиральниці, 
2 двірника, 2 маляра, 8 вахтерів, 2 електрика, 
столяр – скляр забезпечують загальний 
добробут і комфорт в університеті. 

Ось і закінчилася наша невеличка екскур-
сія. Ми для себе дізналися багато цікавого. 
Нам було приємно спілкуватися з робітника-
ми, виражаємо їм вдячність за інформацію 
і розуміння. Ми маємо надію, що після неї 
ви будете більш шанобливо відноситись до 
праці всіх робітників університету, помічати 
їх таку необхідну для нас усіх працю. 
Чернозуб Анастасія, esmeralda051@rambler.ru 

Савета Катерина, mislitelka@mail.ru 
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Навчання, пари, семінари, лекції… Метушня в коридорах... Звичайні будні студентів. 
Ми навчаємось, отримуємо бали, маємо зручні охайно прибрані приміщення, 
необхідну літературу, впорядкований розклад. І навіть не замислюємось над тим, 
скільки такої великої, а на перший погляд непомітної праці вкладено. Ми знаємо 
про основний склад Могилянки: викладачі і студенти. Але ми забуваємо про ті 
внутрішні механізми, які обслуговують нас кожного дня. Що ж це за механізми, і 
які їх функції? Що ж розпочнемо екскурсію… 
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кщо Ви вже остаточно визначи-
лися з позитивною відповіддю, 
трохи розповім про економічний 
турнір. 

По-перше, назбирайте команду з 5 чо-
ловік. Оберіть собі назву переможця. Далі 
проголосуйте за ту особу, яка варта бути 
Вашим капітаном, і – швидше заповнюй-
те заявку (місцезнаходження заявки і 
правил, а також питань до III Турніру 
запитуйте на кафедрі економічної теорії 
або шукайте в мережі: main => documents 
=> economy => кафедра економічної теорії 
=> турнір). 

По-друге, йде підготовка відповідей 
на питання до турніру. Що мають бути за 

відповіді? – Невелички доповіді хвилин 
на 5-7. Бажано й результативніше ще 
підготувати презентації в power-point або 

знайти відеоролики на відповідні тема-
тики. 

Навіщо готуватися? – Тому що так 
передбачено правилами. Отже, по-третє, 
читаємо правила. Щоб знати все-все-все. 

А вже потім настає три напружених, 
щасливих, важких дня конкурентної бо-
ротьби. Боротьби за перемогу! 

Ще додам особисто від себе: брати 
участь також можуть студенти не еконо-
мічного факультету, тільки готуватися 
доведеться, як до пар з економіки. Мож-
ливо, ґрунтовно підготовлена команда не-
економістів зможе зайняти призове місце, 
і безумовне отримує чудовий досвід ро-
боти в команді, ведення культурної дис-
кусії, дізнається багато нового, корисного 
і неочікуваного в ході підготовки до Тур-
ніру й безпосередньо під час нього! 

Олександра Чмєль 
alexa.chmel@gmail.com  

ЯЯ  

ЧИ ВАРТО БРАТИ УЧАСТЧИ ВАРТО БРАТИ УЧАСТЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ Ь В ЕКОНОМІЧНОМУ 
ТУРНІРІ?ТУРНІРІ?  

уже часто буває так, що як 
тільки від’їжджаєш з рідного 
міста, в якому вже сто років 
нічого не відбувалося, на 

декілька днів погостювати до бабусі в 
село і тут твоє місто 
з концертним туром 
відвідує якась зірка 
естради. Або ж 11 років 
навчався в школі, фіз-
культура проходила у 
старенькому спортза-
лі, який був на межі 
аварійного стану, і ось 
ти випускаєшся і спорт-
зал відремонтували. 
Певна образа відчу-
вається в обох випад-
ках. Проте зовсім без 
образ, навпаки, з радіс-
тю Студентська коле-
гія разом зі студент-
ськими деканами «пе-
реїхала» зі звичної 
2-203 до 4-316. Запи-
таєте до чого всі ті 
згадки про те, як не 
щастило? Відповідь 
очевидна: як і Сту-
дентська колегія, так 
і студентські декани відпрацьовують свої 
останні хто тижні, а хто дні. Те, до чого 
ми прагнули цілий рік, здійснилося лише 
в період, коли наші повноваження добігли 
кінця. Проте, геть сентименти. Можу з 

упевненістю сказати, що абсолютно всі, 
хто причетний якимось «боком» чи то до 
2-203, чи то вже до нової 4-316, радіють 
такій знаменній події. Я, як студентський 
декан факультету політичних наук, а точ-

ніше в.о., радію, що мій наступник пра-
цюватиме у просторому кабінеті з достат-
ньою кількістю стільців та столів. Звичай-
но, я не міг не запитати у Сергія Кочнєва, 
який є головою Студентської колегії, його 

думки з приводу даної події. «Я вважаю, 
що наша команда важкою працею довела 
своє право на існування як студентській 
громаді, так і адміністрації університету, 
яка все ж почула про наші проблеми, 

потреби і не залиши-
лась осторонь. Важли-
вим кроком до піднят-
тя престижу і ефектив-
ності роботи органів 
студентського само-
врядування стало здо-
буття студентською 
колегією, за активно-
го сприяння Першого 
проректора О.М. Тру-
нова, власного при-
міщення, аудиторії 4-
316», – як завжди сер-
йозним текстом, але з 
посмішкою на вустах 
відповів мені Сергій. 

Сорока принесла 
на хвості, що також в 
4-316 переїде і сту-
дентська профспілка. 
Тобто, 4-316 наповнить 
звична для 2-203 атмо-
сфера, тільки примі-
щення стало побільше. 

Дякуємо адміністрації університету за 
те, що звертаєте увагу на проблеми сту-
дентства та, по можливості, їх вирішуєте. 

Чубаченко Анатолій 
chubachenko.anat@gmail.com 

ДД  
З НОВОСІЛЛЯМ,З НОВОСІЛЛЯМ,  

АБО СТУДЕНТСЬКА КОЛЕГІЯ ПЕРЕЇХАЛААБО СТУДЕНТСЬКА КОЛЕГІЯ ПЕРЕЇХАЛА  

Вам подобається перемагати? Після того, 
як було витрачено багато сил, часу, інших 
ресурсів? Мабуть, для більшості студентів 
відповідь буде тільки: «Так!». А саме для 
Вас? 
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тож, на годиннику зараз 22:34 
понеділка, 18 січня, а на офіцій-
ному сайті ЦВК дізнаємося про 
те, що в першому турі результати 

кандидатів склали (перша сімка): Віктор 
Янукович – 35,38 %, Юлія Тимошенко – 
25,01 %, Сергій Тигіпко – 13.05%, Арсеній 
Яценюк – 6,95 %, Віктор Ющенко – 5,45 %, 
Петро Симоненко – 3,55 %, Володимир 
Литвин – 2,35 %. 

Що передувало цим результатам? Пере-
дувала тривала кампанія. Втім, в українських 
політичних реаліях вона майже ніколи й не 
припиняється. Вона була чимось схожою на 
кампанію 2004 року: та ж поляризація за 
двома основними кандидатами, відсутність 
серед основних претендентів чинного пре-
зидента (хоча зараз він і був серед канди-
датів). Так само були спроби зробити кон-
куренцію цим двом головним претендентам. 
Але якщо у 2004 році такими конкурентами 
стали політики з великим досвідом, Олек-
сандр Мороз та Петро Симоненко, які в під-
сумку досягли результату лише в районі 
5-6 %, то на цей раз альтернативу намага-
лися скласти політики, які позиціонували 
себе як «нові сили». 

Першим став Арсеній Яценюк. Свою 
передвиборчу кампанію він розпочав досить 
активно, головним його лозунгом була саме 
боротьба проти існуючої владної системи. 
Була розгорнута широка мережа агітаційних 
наметів. У регіонах організовувалися струк-
тури нової партії, з залученням значної 
кількості активістів. Це давало позитивний 
результат, і за результатами деяких соцопи-

тувань Яценюк навіть мав шанси пройти 
до другого туру. Але в останній фазі кам-
панії він почав помітно здавати позиції: 
чи-то через вичерпаність фінансових ре-
сурсів (бо агітацію починав заздалегідь), 
чи-то через прорахунки у виборчій кампанії. 
В будь-якому разі його результат є солідним 
підґрунтям для участі його партії в виборах 
місцевих рад. 

Пізніше розпочав активну кампанію 
Сергій Тигіпко. Перший час це були просто 
плакати з його зображенням. Потім поча-
лася кампанія з реклами його книжки – 
проекту. Створювався імідж досвідченого та 
впевненого у собі економіста, який ставить 
за мету перетворення України у сильну дер-
жаву на ринкових засадах. Він так само 
позиціонував себе як нове обличчя. Хоча, 
слід зазначити, у політиці Тигіпко далеко 
не початківець, і був впливовою фігурою 
ще за радянських часів. Втім, його неучасть 
у постійних суперечках, що мали місце 
останні 5 років, позитивно вплинула на 
імідж, і результат майже у 2 рази перевершив 
результат Яценюка. Створивши свою полі-
тичну силу, він може стати досить впли-
вовою фігурою української політики. 

Юлія Тимошенко проводила кампанію, 
спрямовану на так званий «пост-помаран-
чевий» електорат – тобто, людей, які в 
2004 році підтримували Помаранчеву рево-
люцію, але тепер розгублені, не знаючи, хто 
саме тепер є провідником цих ідей. Отже, 
вона не боялася робити доволі різкі заяви, 
у тому числі з таких питань як статус ро-
сійської мови, НАТО, статус воєнних УПА. 

Це знизило її підтримку у південно-східних 
регіонах, зате у центрі та на заході виборці 
визнали її «своєю». І саме вона зараз є без-
перечним лідером у цій електоральній ніші.  

Для Віктора Ющенка навіть ці 5,5 % 
можна вважати в теперішніх умовах добрим 
результатом. Втім, питання про його по-
дальшу політичну кар’єру залишається від-
критим. Проект Конституції, який він про-
понував, так і не прийнятий, а отже, місце 
довічного сенатора йому не достається. Але 
він все ще може спробувати вибудовува-
ти політичну партію та діяти як її лідер. 

А от Віктор Янукович, навпаки, прагнув 
уникати «гострих» тем, розраховуючи й на 
підтримку у західних та центральних облас-
тях. Основна частина його передвиборчої 
агітації – створення образу «міцного гос-
подарника» та акцент, відповідно, на еко-
номічних питаннях. Певною мірою він, 
звичайно, ризикував, бо чимало його вибор-
ців пріоритетними вважають сам гумані-
тарні та міжнародні питання. В цьому плані 
йому міг скласти конкуренцію Петро 
Симоненко, але не вийшло з цілого ряду 
причин. Це як типові – відсутність великого 
фінансового ресурсу, те, що він не іденти-
фікується однозначно з лівими (хоча ство-
рення Лівого блоку можна вважати успіхом), 
так і те, що на президентських виборах за 
нього проголосують менше, бо «мало шансів 
у другий тур потрапити». Але розгалу-
женість партійних структур на місцях 
все ще дає шанси на успіхи у виборах 
місцевих рад. 

Щодо Володимира Литвина, то він 
розгорнув масову агітацію на телебаченні. 
Але відсутність чітко визначених програм-
них орієнтирів не посприяла успіху, і в ре-
зультаті він навіть не досяг відмітки у 3 %. 

Рижанов Кирило 
ryzhanov_90@list.ru 

ОО  

РОЗДУМИ ПРО ПРЕЗИДЕНРОЗДУМИ ПРО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИТСЬКІ ВИБОРИ  

Вибори Вибори ––  20102010  

От і підійшов час, про який всі так довго говорили. Вибори Президента України – 2010. 
На момент написання цих рядків закінчився перший тур, і вже майже відомі його 
неофіційні результати. На момент коли ви, шановні читачі, будете проглядати ці 
рядки, вже будуть відомі офіційні результати першого туру, а, можливо, вже й другий 
тур пройде. Та згадаємо ще раз, як то все було. 
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 Україні немає політичної куль-
тури, немає політичної свідо-
мості в громадян цієї держави. 
Кажучи це, я маю на увазі біль-

шість населення, пересічних громадян. 
Замість плакатів з передвиборчою про-
грамою кожного з кандидатів на пост 
Президента України перед приміщенням 
дільниць треба було в першу чергу розмі-
щувати величезні постери з інструкцією 
як голосувати, бо проголосувати люди 
прийшли, але досі за таку немаленьку 
кількість виборів в незалежній Україні, не 
навчились тому, як це робити. Тож маємо 
доволі велику кількість зіпсованих бюле-
тенів, де виборець вирішив повправля-
тись у своєму образотворчому таланті. 
Люди не знають Закону про вибори Пре-
зидента України, звідси несвідомо його 
порушують, в результаті чого вони дарма 
приходили на дільницю, бо їх голоси не 
зараховуються з причини їх порушень. 
Деякі взагалі не розуміють, що робити з 
тим бюлетенем і куди ставити позначку. 
Не те суспільство, щоб обирати гідного 
собі Президента. 

Другим моїм „шоком” стала величез-
на активність пенсіонерів, які приходили 
у будь-якому стані здоров’я на дільницю, 
та майже нульова активність молоді – її 
просто майже не було серед виборців. 
Щодо пенсіонерів мені дещо зрозуміло: 
велика кількість вільного часу для зіпсу-
вання своєї свідомості телеполітрекла-
мою та величезний мотив у бажанні мати 
більшу за розміром пенсію. А от ігнору-
вання виборчого процесу (що не єдиного 
найбільш можливого шансу на участь у 
державотворенні своєї країни) молоддю 
мене здивувало. Приблизно 70% тих, хто 
отримав виборчий бюлетень на моїй діль-
ниці – люди віком більше 60 років. З 
більш ніж 1600 зареєстрованих виборців, 
взяли участь у виборах лише 1093 особи, 
тож маю гадати, що решта, яка не з’яви-
лась виконати як кажуть свій конститу-
ційний обов’язок – це саме молодь. Схо-
жа ситуація, за словами очевидців, була й 
на інших дільницях. А всім відомо, елек-
торатом якого кандидата в більшості є 
такий соціальний прошарок, як люди 
похилого віку. 

Ще одним «жахом виборів» стала 
робота самої дільниці. Після 20:00 це 
було схоже на збори кооперативного 
будинку, із лайкою, нервовими звернен-
нями один до одного, іноді нецензурними 
висловлюваннями тощо. Звісно, профе-
сіоналізму в роботі на виборах ні в кого 
немає, бо цьому не вчать кожного в 
університеті. Але мінімальне розуміння, 

що це є процес народного волевиявлен-
ня, а ніщо інше, та банальне ознайом-
лення із законом про вибори – цього 
багатьом з учасників процесу не виста-
чало. І ще сподобалось, як вже начебто 
традиційно закінчується «виборча доба» 
для членів комісії кожної дільниці. Пра-
вильно, без пляшки не обійдеться. Цікаво, 
чи починають вони до підрахунку го-
лосів?! 

Щодо самого вибору. Коли в країні 
є люди, які готові поставити позначку 

в бюлетені за того кандидата, який про-
понує 50 гривень, пляшку рослинної олії 
чи пакунок гречаної крупи, то не треба 
потім цим людям скаржитись на погану 
владу, яка не переймається життям на-
роду. Можна вважати, що вона віддала 
свою любов саме тими 50-ма гривнями, 
цього не вистачило? А ситуація, коли 
обраний кандидат є результатом сим-
патії до його «яскравого та приємного на 
сприйняття» передвиборчого плакату на 
відміну від «жахливих воєнних кольо-
рів» іншого. Чи гідне це суспільство на-
зиватись цивілізаційним суспільством 
сучасного 21-ого сторіччя? Тож я вва-
жаю, що найбільшою фальсифікацією 
виборів в Україні є сам народ. 

Андрій Лохматов, 
andrey.pribluda@gmail.com 

ВВ  

ВИБОРИ ЯК ПОКАЗНИК ЯВИБОРИ ЯК ПОКАЗНИК ЯКОСТІ СУСПІЛЬСТВАКОСТІ СУСПІЛЬСТВА  

Вибори Вибори ––  20102010  

За два тижні до виборів один із моїх знайомих мені сказав, що після роботи на 
виборах я дізнаюсь про виборчий процес краще, ніж за 2 курси політології в 
Могилянці. Тож однією з причин моєї участі у цьогорічних перегонах було можливо 
саме бажання пізнання. Дізнався, як корисного, так і того, що в результаті 
розчарувало. Тепер, після 22 годин перебування поміж скриньок та виборчих кабін, 
твердо кажу – більше не хочу за цим спостерігати. 
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тудент, за улюбленим сайтом 
студентів Вікіпедією, це учень 
вищого, у деяких країнах і серед-
нього навчального закладу. У Ста-
родавньому Римі і в середні віки 

студентами називали будь-які особи, зайня-
ті процесом пізнання. Але вже сьогодні 
студент – це не тільки той, хто вчиться, 
але той, хто бере активну участь в студе-
нтському житті, як у розважальній части-
ні, так і у освітньо-культурній. Склався 
деякий стереотип, що справжній студент 
не повинен вчитися, тільки розважатися, а 
потім перед сесією ламати голову та всіх 
тероризувати. Але кожний стереотип – це 
банально та типово, тому треба викоріню-
вати цей стереотип. Адже справжній 
студент – це та молода людина, яка 
вчиться, бере участь в активному житті 
університету та міста та ще й розвиваєть-
ся, як особистість за допомогою не тільки 
спілкування, але й пізнання певних явищ, 
процесів, книг і так далі. 

Студент, як відмінний від інших має свій 
студентський сленг, який створив сам, не 
підозрюючи цього. Універсальний, тради-
ційний студентський сленг та жаргон, який 
передається з покоління в покоління, і має 
своє значне місце в житті студентів, а також 
тих, хто їх оточує. 

Декілька самих популярних прикладів: 
Абітура, абіта – абітурієнти. 
Академка – академічна відпустка. 
Бомба, шпора, крокодил, гармошка – назви 
шпаргалок. 
Ботан, буквар – відмінник. 

Курсач – реферат. 
Завал, хвіст – предмет, з яким є проблеми. 
Забивати – безвідповідально ставитися до 
чогось. 
Общага – гуртожиток. 

Але ж крім розмов справжній студент 
вчиться та кожний студент боїться страшного 
часу під назвою сесія. Саме вона робить із 
справжнього школяра справжнього студента, 
героя, який зміг перебороти усі труднощі та 
іти далі по студентській дорозі, яка з кожним 
триместром стає все цікавішою та оригіналь-
нішою. З приводу цього, на протязі багатьох 
років склалися різні студентські ритуали та 
прикмети. Допомагають вони, чи ні – це 
не цікавить студентів, вони точно знають, що 
все це потрібно і без них не так весело. 

– Найпоширеніший студентський ритуал 
– «Халява, ловись!». Щоб її зловити, сту-
дент зобов’язаний виставити розкриту 
залікову книжку у вікно і щосили прокри-
чати: «Халява, халява, ловись!». Потім 
швидко закрити заліковку і нікому її не 
показувати до кінця сесії. 

– У ніч напередодні іспиту, на думку 
студентів, корисно також сховати під по-
душку конспекти та підручник. Крім того, 
в ніч перед іспитом необхідно покласти під 
подушку папірці з номерами квитків. Про-
кинувшись вранці, витягти, не дивлячись, 
один папірець. Який номер квитка виявить-
ся в папірці, той і дістанеться на іспиті. 

– Скільки б не було іспитів, на них потріб-
но приходити в одній і тому ж одязі, прати 
його не можна (якщо на першому іспиті 
отримаєш погану оцінку – то це правило 

скасовується, оскільки, з’ясувавши, що одяг 
«нещаслива», належить змінити її). 

– Не можна мити голову напередодні 
іспиту, інакше забудеш все, що знав. Не мож-
на голитися, стригтися, купатися, розчісу-
вати мокре волосся, фарбуватися, запра-
вляти ліжко. 

– Під час їжі, конспекти і книжки за-
кривати, щоб знання не проїсти. При органі-
зації перерви – заборонено залишати конс-
пекти і підручники відкритими, щоб вивчене 
не вивітрилося. 

– По дорозі на іспит можна запита-
ти у незнайомої людини номер квитка, 
який вам попадеться. Тільки обов’язково 
треба сказати: «Спасибі!». 

– Коли студент здає іспит, хтось пови-
нен його в цей час бранити, або стискувати 
«кулачки». 

Все збіглося? Тоді ти точно справжній 
студент! КВН, театр, друзі, самоврядуван-
ня, громадська діяльність та все, все крім 
навчання... а потім сесія – і безсонні ночі, 
кола під очима і сни на тему курсової роботи 
та іспиту.. Такими студенти були, є і зараз 
і будуть завжди, на то вони й студенти, що 
вміють все це робити разом та й з успіхом, 
але й при цьому обов’язково поплакатися. 

Ємєлєва Лідія, 
Lidusichka@inbox.ru 

СС  

ЯКЩО ТИ СТУДЕНТ!ЯКЩО ТИ СТУДЕНТ!  

е дуже давно, коли ще в 
Росії освіта не була та-
кою поширеною в суспі-
льстві, 12 січня (за новим 

стилем 25 січня) 1755 року імператриця 

Єлизавета Петрівна підписала указ «Про 
заснування Московського університету». 
З того часу 12 (25) січня прийнято вва-
жати днем студента, хоча тоді він нази-
вався «днем заснування Московського 
університету», а Свята Тетяна вважається 
покровителькою студентів. Тому в такий 
день студенткам Тетянам щастить наба-
гато більше. 

Тільки в кінці 19 століття Тетянин 
день перетворюється на неофіційне сту-
дентське свято. А оскільки з цього дня 
починалися студентські канікули, саме 
цю подію студенти чекали і весело від-
значали. Офіційне святкування дня сту-
дентів мало традиції та ритуал – під час 
урочистих актів звучали вітання та вру-
чали нагороди.  

Спочатку день студента відзначався 
тільки в Москві. Хоча, як свідчить істо-
рія, відзначався тодішній день студента 

дуже пишно. Як згадують очевидці, 
щорічне святкування Тетянівського дня 
(дня студентів) було для Москви справж-
ньою подією. Воно починалося в будівлі 
університету, а закінчувалося гучним 
народним гулянням.  

Саме свято «День студента – Тетянин 
день» з’явилось, коли Микола I підписав 
наказ, у якому розпорядився святкувати 
не день відкриття університету, а підпи-
сання акту про його заснування. З цього 
моменту, можна сказати, почалась історія 
офіційного дня студента. І сьогодні вже 
святкують на вищому рівні: організову-
ють концерти, гуляють у клубах, прово-
дять різні акції. Тепер можна впевнено 
вважати, що у студентів є своє професій-
не свято! І дуже приємно, коли є такий 
теплий день посеред холодної зими! 

Ємєлєва Лідія, 
Lidusichka@inbox.ru 

ЩЩ  
ЧОМУ ДЕНЬ СТУДЕНТІВ ЧОМУ ДЕНЬ СТУДЕНТІВ –– ЦЕ ТЕТЯНИН ДЕНЬ? ЦЕ ТЕТЯНИН ДЕНЬ?  

Ми – студенти. Але ми майже ніколи не замислюємось, що студент – це не просто 
людина, яка прийшла вчитися у вищий начальний заклад, а певний самостійний 
прошарок населення, який має свої прикмети, свій «єдиний дім», свої принципи, 
свій сленг, свої інтереси та багато чого іншого, що робить студента особливим та 
відмінним від усіх людей. Недарма кажуть: «Студент – це звучить гордо!». 
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.12.2009 в Миколаївсько-
му обласному дитячому 
туберкульозному санато-
рії «Дубки» відбувся бла-

годійний проект «Барви життя», ініціато-
ром якого, а в подальшому і учасниками, 
стали студенти 462 групи факультету соці-
ології ЧДУ ім. Петра Могили, а саме Любов 
Семененко, Ірина Роман, Ольга Фортуна. 
Благодійний проект проходив у формі ново-
річного свята. Метою проекту було ство-
рити для дітей святкову атмосферу, пода-

рувати теплоту спілкування і звернути увагу 
суспільства до цієї категорії дітей. Акція 
пройшла в теплій, дружній атмосфері. Діти 
залишились дуже задоволеними новорічним 
святом та подарунками. Студенти 462 групи 
факультету соціології висловлюють гли-
боку подяку ООО СП «НИБУЛОН» і мо-
лодіжній організації «Молодь регіонів» за 
підтримку, небайдужість і надання фінан-
сової допомоги для проведення акції. 

Постскриптум. Приємно знати, що 
наші студенти беруть активну участь у 

благодійних проектах нашого міста, більш 
того, самі стають ініціаторами подібних 
акцій. Своїм прикладом вони демонстру-
ють, що кому, як не студентству, має 
бути небайдуже молоде покоління, адже 
даруючи радість дітям, ми самі стаємо 
щасливішими і мудрішими та розуміємо 
наскільки це важливо і необхідно. 

Ольга Спиця 
semperinmotu@mail.ru 

За матеріалом 
Любові Семененко 

2626  

he department of technical, 
economic and maritime studies 
has a vacancy for a PhD research 
student within the field of tech-

nical safety. The research will relate 
either to fire dynamics, disaster modeling 
or risk analysis. Technical safety is one 
of the key areas within the university 
college’s petro-maritime activities. The 
successful candidate will work with and 
receive support from the local research 
team connected to the master’s degree 
in technical safety and the research 
program in the same area. HSH works 
in close cooperation with the University 

of Bergen, the University of Stavanger 
and with other university colleges in 
western Norway in the area of technical 
studies. 

The initial appointment will be for a 
period of four years, with the possibility of 
a permanent post afterwards. Applicants 
should have a master’s degree in engi-
neering or an equivalent level of education 
with good grades. It is desirable that the 
candidate has experience in one of the ar-
eas connected to the research. Knowledge 
of technical and operational safety would 
be an advantage. A literature review dem-
onstrating the candidate’s knowledge of the 

field should be submitted along with the 
application. 

Experience from industry is desirable. 
Excellent communication skills and a 
personable manner are important for this 
position. The recruitment process will 
include an interview and a presentation by 
the candidate. 

The salary will depend upon the previ-
ous experience of the successful candidate. 
The position gives membership to the 
state’s pension scheme. 

 
And further information on this position 

you can find out in 5-104 auditorium. 

TT  
PHD RESEARCH STUDENTPHD RESEARCH STUDENTSHIPSSHIPS  

IN TECHNICAL SAFETYIN TECHNICAL SAFETY  

ЗАВЖДИ ПОРЯДЗАВЖДИ ПОРЯД  
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-й кадр (сублімінальна 
реклама, англ. Subliminal 
message) – методика впли-
ву на свідомість та під-

свідомість людей за допомогою вставки в 
відеоряд на одному з кадрів (або між кад-
рами) прихованої реклами. 

Принцип дії полягає в тому, 
що  з ір  людини  
нібито здатний 
розрізняти не біль-
ше, ніж 24 кадри 
на секунду (хоча 
ця межа залежить 
від чіткості країв 
і швидкості руху 
об’єктів на екра-
ні). Тому чужорід-
ний кадр, що по-
казується менше, 
ніж на 1/24 секун-
ди, нібито мина-
ючи свідомість, 
впливає відразу на 
підсв ідомість .  
Насправді ж через 
п і д с в і д ом і с т ь  
проходить вся ін-
формація, що над-
ходить у мозок, а 
потім для обробки 
тієї інформації, 
яка буде сприй-
нята як найбільш 
важлива, підклю-
чається свідомість. 
Таким чином від-
сіюється величез-
ну кількість інфор-
мації, яка за три-
валістю сприйнят-
тя може значно 
пер е вищув а ти  
1/25 секунди (на- 
приклад, звичайна телевізійна реклама), а 
отже «прихована» реклама вже в будь-
якому випадку менш продуктивною, ніж 
звичайна. 

Сама по собі ідея 25-го кадру з’явила-
ся ще в 1957 році завдяки американсько-
му психологу Джеймсу Вайкері й була 
простою, як все геніальне. Стандартна 
швидкість руху кіноплівки у проекторі – 
24 кадри в секунду. Вклеєний двадцять 
п’ятий глядач і не помітить, а от інформа-
ція, яку несе кадр, якого не видно, міцно 
застряє в людській підсвідомості. Після 
сеансів Вайкері що виходять з кінозалу 
раптом починали відчувати незрозумілу 
симпатію до попкорну та кока-коли, саме 
ці продукти вирішили прорекламувати 
новим способом перш за все. Рекламні 
фірми дуже зраділи новому джерелу при-
бутку, але влада визнала таке «зомбування» 

глядача порушенням прав людини і мето-
дику 25-го кадру заборонили. 

А ось методика «25-го кадру» в 
наркології використовується російськими 
медиками вже більше 15 років 
і, за твердженням 
фахівців, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дає від- 
чутні результати. 

Абсолютно протипо- 
казана вона лише хворим на епілепсію 
та шизофренією. Ефективність її досить 
висока. 

Фахівці стверджують: нічого дивного, 
адже одночасно з методикою 25-го кадру 
використовується звичайна психотерапія, 
а що конкретно лікує хворого – незро-
зуміло. 

Здається, у даному випадку це не 
має принципового значення. Важливо, що 
допомагає. Нехай лікування досягається 
навіть просто самонавіюванням, без учас-
ті відео. 

Наряду з питанням ефективності за-
стосування «ефекту 25-го кадру», дуже 
часто виникає питання про його безпеку 
для психіки і здоров’я людини. З цією 
метою навчальні програми компанії 
«Інтелект» неодноразово проходили чис-
ленні перевірки в спеціалізованих медич-

них та наукових установах Росії та закор-
дону. Одне з таких досліджень проводи-
лося в 1999 році кафедрою психіатрії та 
медичної психології при Російському 
Державному Медичному Університеті. В 

результаті цього 
дослідження було 
встановлено, що 
«методика» Intellect 
«не робить нега-
тивного впливу на 
нервово-психічний 
стан здорових в 
нервово-психічному 
відношенні тих, хто 
навчається». У про-
цесі навчання було 
відзначено значне 
збільшення швид-
кості запам’ятову-
вання  і  ст ійке  
утримання в пам’я-
ті великого запасу 
лексичного матері-
алу. 

У 1990-ті роки, 
і з  з а п і з н е нням  
майже на 40 років, 
зусиллями «жовтої 
преси» в  Росії  
зростає інтерес до 
25-го кадру. У газе-
тах з’являються 
статті про «зомбу-
вання населення», 
реклама відеокасет 
для вивчення анг-
лійської мови, лі-
кування  різних  
захворювань (на-
приклад, алкоголіз-
му) за допомогою 
25-го кадру. Га-
зетні статті пере-
друковувались  

стільки разів, що мало у кого виникали 
сумніви в їх істинності. Більше того, 
були навіть прийняті відповідні  за-
кони. 

У російському законодавстві викорис-
тання 25-го кадру, так само як інші мето-
ди прихованої реклами, заборонено, не 
зважаючи на це деякі телекомпанії кілька 
разів були схоплені на використанні 25-го 
кадру. 

Законом України «Про телебачення та 
радіомовлення» забороняється викорис-
тання в програмах на TV та радіо прихо-
вані вставки, які діють на підсвідомість та 
здійснюють шкідливий вплив на стан 
здоров’я населення. 

В освіті та медицині цей метод вико-
ристовується досить широко. Рекламним 
компаніям пощастило менше. 

Тож вибір за вами… 
Іра Кожевнікова. 

kozhevnikofa@rambler.ru 

2525  

ТехнологіїТехнології  

ВСЕ ПРО ЕФЕКТ ВСЕ ПРО ЕФЕКТ 2525--ГО КАДРУГО КАДРУ  
Про нього говорять, про нього пишуть, про нього сперечаються. Його бояться, і він 
повільно, але впевнено стає причиною масової параної. 
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станнім часом, значного по-
ширення поряд із традиційни-
ми видами спорту набули 
більш сучасні змагання. Знач-

ну роль серед нових захоплень молоді, 
яка небайдужа до спорту, займає вулич-
ний баскетбол, або як його правильніше 
буде назвати «стрітбол». 

Ця гра, як не дивно, народилась 
доволі давно – ще у 1950-х роках. Її бать-
ківщиною став Гарлем (один із районів 
Нью-Йорку). В той час баскетбол почав 
набувати все більшої популярності в 
США. Спеціально обладнаних залів не 
вистачало на всіх бажаючих, а тому 
гра «вийшла на вулицю». Майданчики 
влаштовували у парках або на пусти-
рях, а вже через десять років, вони 
з’явилися ледве не у кожному кварта-
лі. Так виник стрітбол – «рідний брат» 
баскетболу. 

В Україні вулична гра набула актив-
ного поширення із здобуттям незалеж-
ності. Після розпаду СРСР аудиторія з 
усієї нашої країни спостерігала за транс-
ляціями матчів НБА та Євроліги, що рані-
ше були недоступними. А мільйони хлоп-
ців (та й дівчат) взяли до рук баскетболь-
ний м’яч, щоб взяти участь у дворових 
баталіях і бути хоч чимось схожими на 
Майкла Джордана, Аллена Айверсона або 
Кобі Брайанта. Так виник стрітбол по-
українськи. 

І за майже 20 років вітчизняний вули-
чний баскетбол еволюціонував від прос-
тої розваги до напівпрофесіонального 
виду спорту. Міністерство України у 
справах сім’ї, молоді та спорту офіційно 

визнало стріт-
бол. Минулого 
року пройшов 
дебютний сезон 
У к р а ї н с ь к о ї  
Стрітбольно ї  
Л і г и ,  в  я к і й  
взяло  участь  
біля 300 команд. 
Учасниками її 
фінальних зма-
гань  у  цьому  
році  стала  й  
микола ївська  
команда «Рас-
тамани»,  яка  
пробилась  до  
числа найкра-
щих 14 команд 
кра їни .  Кр ім  
цього наші зем-
ляки стали при-
зерами  таких  
т у р н і р і в  я к  
«Street Game» та 
«Khimik Street-
ball Party». 

С т р і т б о л  
приніс дивіден-
ди і національній гідності України. Збір-
на команда нашої Батьківщини стала 
переможцем турніру Moscow Open – 
2009, який вважається неофіційним чем-
піонатом Європи. У фіналі українці здола-
ли опір росіян. Перемога була вирвана на 
останніх секундах, а цей вирішальний матч 
став окрасою всього сезону 2009 року. 

Слід сказати, що стрітбол є непрос-
т ою  к о п і єю  
б а с к е т б о л у .  
Значні відмін-
ності полягають 
насамперед  у  
правилах.  По-
перше, у вулич-
ному  варіанті  
гра відбувається 
як на одне, так і 
на два кільця. 
По-друге, стріт-
бол  є  більш  
ж о р с т к і ш и м  
видом ,  пору-
шення  правил  
фіксуються  у  
випадках лише 
відкритої гру-
бості. По-третє, 
до складу  ко-
манд  входить  
від 2 до 5 грав-
ців, в залежнос-
ті від регламен-
ту турніру. Та-
кож існує про-
тистояння один 
на один. Певні 

відмінності присутні і в системі нараху-
вання очок. Інша велика різниця полягає 
у акценті вуличного баскетболу на красу 
гри, тоді як класичний вид ставить на 
перше місце результат. Велика кількість 
фінтів та фокусів стала невід’ємною час-
тиною стрітболу. 

У вуличному баскетболі особлива 
увага приділяється слемданкам (кидкам в 
кільце згори), які стали обов’язковим 
елементом гри. Майже на кожному турні-
рі проводиться слемданк-контест, який 
стає змаганням, на якому своє вміння 
забивати згори демонструють десятки 
спортсменів. 

Крім того вуличний баскетбол від-
різняється високою демократичністю. У 
ньому відсутні високі витрати на екіпі-
ровку, до складу команд входять люди 
самого різного віку. А в останні декілька 
років популярності набули і змагання 
серед жінок. Це підтвердив той факт, що 
жіноча збірна команда України стала 
срібним призером останнього чемпіонату 
світу. 

Фінансовий фактор теж є важливим у 
стрітболі. Призерам турнірів виплачують 
непогані суми в якості винагороди. До 
того ж з’являються заможні спонсори, які 
підтримують гравців матеріально. 

Все це говорить про те, що стрітбол 
заслуговує уваги до себе. Не обов’язково 
досягати в ньому захмарних успіхів, але 
будь-яке заняття спортом є корисним для 
нашого здоров’я. Тому за спортом взагалі, 
а за стрітболом зокрема, є майбутнє. 

Богданов Вадим 
merkuzio233@mail.ru  

ОО  

СпортСпорт  

СТРІТБОЛ СТРІТБОЛ –– ГРА МАЙБУ ГРА МАЙБУТНЬОГО!ТНЬОГО!    
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Дню святого ололо присвячується 
 
юбі друзі! Ці руки багато пра-
цювали і дуже втомилися за 
останню добу. Проте я знайшов 
сили і ось ми знову разом. А це 

значить, що настав час поговорити про 
кохання. 

День святого Валентина, свято, знайо-
ме нам, поколінню дев’яностих, ще з ди-
тинства, наближається. В цей день, день 
пристрасті, день романтики та любові, 
закохані дарують одне одному різномані-
тні речі на кшталт квітів, карток з вірша-
ми невідомих поетів, шоколадок, величез-
них аркушів паперу, обмальованих черво-
ним фломастером, з наклеєними на них 
фото і відео, одягу, подорожей, 
пригод ,  котів ,  акваріумів ,  
мобільних  телефонів ,  
і г рових  приставок ,  
шкарпеток тощо. Гадаю, 
ви зрозуміли про що 
йдеться. 

Тепер було б доречним 
визначитись із визначен- 
ням кохання. Я пропоную 
універсальну формулу, 
справедливу  для  всіх  
людських істот, незалежно 
від кольору їх шкіри, гро- 
мадянства та епохи, в яку 
вони жили чи живуть. Кохання – 
це комплекс почуттів людини, який слугує 
меті розмноження та опіки над потомством, 
і складається з трьох основних «систем 
головного мозку»: 1) сексуальне бажання – 
основний інстинкт; 2) романтична любов – 
початок кохання, закоханість, людина думає 
про об’єкт кохання весь час; 3) прикріп-
лення – почуття безпеки та затишку разом, 
необхідний механізм для уможливлення 
спільного існування закоханих та вирощу-
вання дітей (Хелен Фішер). 

Тепер я поясню вам чому насправді ми 
говоримо про кохання. Нещодавно в Мо-
гилянці я став свідком та учасником роз-
мови про кохання. Дівчата мене вразили у 
самісіньке серце. Вони майже одностайно 
заявили, що в сучасному жорстокому світі 
кохання майже не залишилось. Що воно 
існувало колись, в минулому, а в двадцять 
першому столітті вимерло, як це колись 
зробили динозаври. Тобто дівчата сьогодні, 
здебільшого, перестають вірити у кохання 
і виходять заміж або за гроші, або за щось 
таке схоже на гроші. 

Один з усіх присутніх, я не погодився 
з цією точкою зору. Так, безумовно, шлю-
би з розрахунку, шлюби без кохання в 
Україні поширені. Але це не означає, що 
кохання зникло. Кохання завжди було, є і 
буде найсильнішим інстинктом людини. 
Воно ніколи нікуди не дівалось і не змі-

нювалось. Воно старе як світ, вічне та 
незламне. 

Укладення шлюбу без любові не озна-
чає, що цієї любові немає. Це означає, що 
цією любов’ю нехтують. Про що більшість 
потім шкодує до скону, до речі. Чому люди 
так роблять – я не знаю. Можливо це явище 
пов’язане з бідністю та постійним 

почуттям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

не- 
безпеки, 
в якому пере- 
буває велика кількість жителів 
такої країни, як наша. Можливо тут 
дається взнаки цивілізаційна приналеж-
ність людей. Можливо інші, невідомі 
мені фактори. 

Я не знайомий зі статистикою ко-
хання в Україні. Думаю, що такої стати-
стики взагалі не існує на безкраїх тере-
нах нашої Неньки. А от статистику ко-
хання у США вам наведу. 

Є така американка, доктор Хелен Фішер, 
антрополог, яка займається розробкою цієї 
теми вже більше 30 років. На сьогоднішній 
день доктор Фішер є одним з найкращих 
фахівців з кохання у світі. Так от, за резуль-
татами її масштабних досліджень 91 % су-
часних американських жінок та 86 % сучас-
них американських чоловіків не погодяться 

на одруження з людиною, яка має всі якості, 
які вони мріють бачити у своїй другій поло-
винці, але якщо вони не «закохані» в цю 
людину. Бачите, повне протиріч американ-
ське суспільство єдине у своєму ставленні 
до кохання. Якби кохання висунуло свою 

кандидатуру на пост президента, 
воно б неодмінно перемогло і 
оселилося б в Білому домі. 
США – світовий лідер, і біль- 
шість  країн  світу  роз -  
вивається шляхом, схожим 
на  шлях  США .  Тому ,  я  

впевнений ,  в  усьому  світі  
спостерігається подібна тен- 
денція відродження кохання. 
Причиною цього є не тільки 
лідерство США. Романтичні 
відносини між людьми, 
засновані на принципах 
доброї волі та гендерної 
рівності є природними 
для людини. Мільйони 
років назад, коли люди 
жили  збиральництвом ,  
саме  жінки  приносили  
більшість їжі в оселі. Тоді 
стосунки між чоловіками та 
жінками були багато в чому 
схожими на те, що ми спосте- 
рігаємо сьогодні, стверджує 
пані Фішер. 

Протягом тривалого 
часу кохання перебувало 
в занепаді. Початок кінця 
патріархату та гендерної 
нерівності  (особливо в 
межах європейської ци- 
вілізації) принесла сексу- 
альна революція. Вона 
почалася у першій поло- 
вині ХХ століття і відтоді 
сміливо крокує земною 
кулею .  Жінки  нового ,  
індустріального суспіль- 

ства знову почали працю- 
в а т и ,  о т р им а ли  о с в і т у ,  

права, незалежність від чоловіків. 
Важкі релігійні кайдани якщо не впали, 
то значно послабшали. Кохання розкві-
тло, зажило новою силою. 

Але, на відміну від прадавніх лю-
дей-збиральників, сьогодні люди ро-
зумніші, довше живуть і мають біль-
ше можливостей «відірватися». Жінки 
сьогодні гарні як ніколи. Та й самих 
людей стало більше, майже 7 мільяр-
дів назбиралося вже. Все це дає під-
стави стверджувати, що кохання сьо-
годні більше ніж будь-коли. Кохання 
сьогодні не занепадає, воно розвива-
ється. 

Володимир Логвиненко 
vchk@i.ua 

* метою цієї статті є підступне та безцільне обдурювання наївних людей. Усі події, зазначені у статті, вигадані, усі збіги 
персонажів з реальністю випадкові або використовується з метою пародіювання.  

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

ГуморГумор  

ЛЛ  
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евеликий затишний куточок міста, 
точніше, вулиці Спаської посту-
пово перетворюється на мико-
лаївську домівку артхаусу – не-

форматного, «іншого» кіно. Ще влітку важ-
ко було не заглянути до Чайної протягом 
тижнів французьких та іспанських режисе-
рів, після яких глядачі неодноразово запи-
тували себе і один одного – «чому так рід-
ко?»... І ось, напередодні нового року наше 
улюблене «сарафанне радіо» почало прино-
сити одну добру новину за іншою: вечір 
мультиплікації, вечір короткометражних 
фільмів, багатократні покази концертних 
відео... Розмаїття меню «відеоїжі» нарешті 
задовольняє смаки своїх шанувальників. 

Тепер поринути в авангардний світ 
асоціацій можна щонеділі, коли «довгі 
зимові вечори» наповнятимуться продук-
тами свідомості відомих (і не дуже) ре-
жисерів і мультиплікаторів. Як то кажуть, 
мистецтво починається там, де почина-
ється трохи. Ось і духовна енергія Чай-
ної не обмежується відеопоказами. Час 
від часу створюються нові спогади про 
старі добрі програвачі – у «Vinyl days» 
можна почути таких улюбленців, як Beatles 
або Queen з «перших вуст». Точніше, з 
перших носіїв. 

Залишається сказати одне – вітаємо 
«Чайну № 45» з вдалим початком та чекаємо 
на новини в однойменній групі в контакті. 

Ксюша Демченко 
ksynia@meta.ua 

НН  

ХОЧУ 
Чорнявому хлопцю з універу присвячується  

Я божеволію ночами, 
Тебе лиш бачу. 
Тебе я хочу до нестями, 
Тебе, юначе. 
З тобою потонути 
У пристрасті бажаю, 
Твій ніжний голос чути, 
Віддатися до краю. 
А ще закрити очі 
Тим, кому ти лестиш, 
Тим, з ким гаєш ночі, 
Тим, кого ти пестиш. 
Де знайти те слово, 
Щоб тебе пробило? 
Як завести мову, 
Щоб тебе скорила? 
Ходиш день за днем, 
Опустивши очі, 
А мене вогнем 
Спалюєш щоночі. 
В муках ти тримаєш 
Мою ніжну душу. 
Сорому не маєш, 
Тож страждати мушу. 

Яцькова Марія 
cranberry10@mail.ru 

КРАСОТА В ДУШЕ 

Как часто мы не понимаем, 
Что красота в душе у человека. 
Любым речам того внимаем, 
Кто внешне б стал легендой века. 

Что сердце его камень – не беда, 
Моей любви ведь хватит на двоих. 
Что мысли у него – одна вода, 
Да полно, у меня – родник. 

Что вскоре тебе с ним наскучит, 
Ведь с куклой сложно говорить. 
Его «люблю» он не озвучит, 
Что значит для него ЛЮБИТЬ? 

Не засоряйте, люди, души, 
Для манекенов закрывайте дверцу. 
Любить бы тех пристало лучше, 
Кто в мир красу несет всем сердцем. 

Яцькова Марія 
cranberry10@mail.ru 

 
Музе! 

Она пришла... 
Мы с ней успели 
Друг дружке много рассказать 
И в тот момент 

Как и до сели 
Мне больше не о чем мечтать... 
И это было так чудесно 
Она вошла царицей в дом 
И звон мелодии небесной 
Прозвенел тот час же в нём. 
Ты знаешь, в тот момент мне стало 
Немножко грустно от того, 
Что до конца не понимала 
Как же мне с ней повезло. 
Она не в чём не упрекнула 
И не предвидела печаль, 
Просто мило улыбнулась 
И намекнула невзначай: 
«В судьбе извивисты дороги 
И каждый выберет свой путь, 
Но даже жалкие тревоги 
Тебя не смогут упрекнуть 
В простоте твоей душевной 
В умении сложить слова 
В звук поэзии волшебный, 
В том, что сделала сама». 
P. S. Нельзя играть с ней – знаю это 

Встретишь однажды, будешь жить 
Словно романтики-поэты, 
Её благодаря, ценить! 

Ткач Катерина 
katya_tkach133@mail.ru 

ТворчістьТворчість  

ПОЕЗІЯПОЕЗІЯ  

ЧАЙ, БУДЬ ЛАСЧАЙ, БУДЬ ЛАСККА. З ВІДЕОЦУКРОМА. З ВІДЕОЦУКРОМ  
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 час, коли мозок студента, навче-
ний відчувати на рефлекторному 
рівні прихід сесії, починає проте-
стувати проти наближення страш-

ного НЕМИНУЧОГО, я, замість того, щоб 
перейматися усією складністю даних локаль-
них проблем, була рада з того, що мені на 
долю випало відкрити простори Азії. 

Первинною метою моєї подорожі був не 
National Geographic Project (на жаль), не від-
починок на райських пляжах острова Крабі 
у Таїланді, а міжнародна конференція з мови 
та літератури, яка відбулася 6-7 січня 2010 ро-
ку у провінції Махасаракхам, що на півночі 
Таїланду. Участь у конференції брали пред-
ставники майже з двадцяти країн світу (Індо-
незія, Індія, Японія, Китай, Північна Корея, 
Пакістан, Іран, Німеччина, США, Іспанія, 
Польща, Україна та ін.). Стаття («Оцінка мов-
леннєвих здібностей за допомогою комп’ю-
тера»), яку ми презентували разом із това-
ришем, що навчається в York University (Во-
терлу, Канада), була розрахована на певне 
коло людей, які цікавляться новинками тех-
ніки та удосконаленими методами вивчення 
мов, оскільки дана праця розкриває популяр-
ний нині спосіб вивчення іноземної мови за 
допомогою штучного розуму, прототипом 
якого у наших дослідженнях є робот Еліс із 
фільму «Космічна Одіссея 2000», але у більш 
оновленій формі, завданням якого є надати 
максимальний обсяг знань з мови учневі. Та-
кий віртуальний помічник має змогу автома-
тично розпізнати граматичні помилки (на-
приклад, неправильну форму дієслова), об-
меженість деяких мовних конструкцій та 
орфографічні помилки мовця. Але існують 
певні типи помилок, які комп’ютер не може 
розпізнати, оскільки під словом штучний інте-
лект розуміє лише форму, а не значення. Та 
час плине, і на сьогодні вже існують удоско-
налені форми таких «запрограмованих поміч-
ників», отож побачимо до чого дійде прогрес. 

Щоб розповісти шановному студентству 
про Азію, я мушу упустити деталі конферен-

ції, на що, думаю, Ви згодитеся, і я спробую 
ввести Вас у той химерний світ, який вразив 
мене своїми контрастами та відношенням до 
життя, яке нам, слов’янам, важко зрозуміти, 
тому залишається лише споглядати, сприй-
мати та порівнювати. 

Отож, озброївшись Біблією для мандрів-
ників під назвою Lonely Planet та маючи у 
запасі 10 днів до конференції, ми з товари-
шем вирішили відвідати країни, що межують 
з Таїландом: Камбоджу та Лаос. Звичайно, 
такий цезарський похід ми не були в змозі 
здійснити через брак коштів та часу. Таким 
чином, на мапі з’явилася лише одна позначка: 
Камбоджа. 

На відміну від Бангкока з його sky-
highways & sky-trains, граничне з Камбоджою 
таїландське місто Трад зустріло нас рудою 
курявою від подрібненої глини та коричне-
вих ґрунтів (місцеві ландшафти), яку здіймав 
натовп місцевих жителів, охочих подивитися 
на «funte» («європеєць», «білий») та заробити 
копійку для того, щоб прогодувати родину. 
Віза в паспорті: Привіт, Камбоджа. Колись 
це була одна з найбагатших країн в Індокитаї, 
але у сімдесятих роках двадцятого століття 
короля було скинуто і до влади прийшли 
комуністи на чолі з Пол Потом. І понині 
камбоджійці уникають промовляння вголос 
його імені, адже скільки інтелігенції, моло-
дих людей було закатовано та вбито ним! 
Саме тому у Кох-Коні та Анкорі (міста, у 
яких ми зупинялися) майже неможливо 
побачити літніх людей. Однак, люди праг-
нуть жити, країна намагається оговтатися 
від того, що було та змінювати жахливе 
сьогодення. Найпопулярніший транспорт 
у кхмерів (камбоджійців) – тук-тук (таке 
собі відкрите таксі, головною частиною яко-
го є моторолер із причепленим візком), а 
також мотоцикли та велосипеди. Тамтешні 
домівки різняться своєю строкатістю, але 
їх невибагливість вражає: фанерний дах 
та підлога, переплетений з гілками дерев 
очерет служить стінами, і немає значення, 
де знаходитись такому будиночку: чи то у 
джунглях, чи то у столиці країни. У сезон 
дощів, що триває з середини лютого по 
грудень, такі домівки зазвичай руйнуються 
і будуються аналогічні, вже вибудовані 
на міцних палицях-ніжках (1,5-2 метри у 
висоту). В Камбоджі майже немає промисло-
вості, але розвинена інфраструктура. Все 
місцеве життя, увесь сімейний прибуток 
пересічного камбоджійця тримається на 
туристах: кожен твій крок атакований зграєю 
дітей, які намагаються тобі щось продати, 
а ти спробуй-но омини їх, коли кожне з 
них зазирає тобі прямо у вічі… 

Анкор – відоме місто храмів, кожен з 
яких має свою енергетику. І тут в моїй 
уяві постають відгомони далеких дзвонів, 
голоси буддистських монахів, що у повіль-
ному темпі, розповідаючи історії із життя 
Просвітленого, вводять тебе у майже ідиліч-
ний стан. Так, наприклад, у храмі Анкор 
Ват я відчувала легкий страх , а у знаме-
нитому храмі, що у джунглях, Та Прам 

(фільми «Лара Крофт», «Індіана Джонс»)
панувало щось на зразок спокою... 

Знову в Таїланді. Махасаракхам: кон-
ференція, цікаві презентації, знайомства. 
Згодом дорога на південь привела нас до 
столиці. Бангкок: місто контрастів з його 
старовинними храмами, що стоять пліч-о-
пліч з невибагливої конструкції скляними 
або бетонними хмарочосами, монахи, яким, 
здається, не місце серед мегаполісного 
натовпу, отруйні асфальтні випари при 
+27 ˚С, в’їдливий запах смаженини (в тому 
числі й комах), який неодмінно почуєш з 
кожного закутку, на кожному кроці та арома-
ти сандалу; чаруючий дзвін таїландських 
тук-туків та рев автомобільних двигунів, 
туристи та місцеві. Тут промисловість, 
бізнес-центри, динаміка… А далі, на пів-
день, – підводні скелі та білий пісок, який 
омивають води Андаманського моря. 

– Яке життя у Таїланді? 
– Ми не скаржимося, – відповідає 

Кім, – європейці приїжджають сюди і 
знаходять наш край райським. Але ми не 
дивуємося, адже це наш спосіб життя. 

І дійсно, Таїланд – країна «of fun & 
relax». Кім, 28 річний мешканець Бангко-
ку, якого ми зустріли в одному з джазо-
вих кафе, ніяк не виказував свій вік біль-
ше аніж на 17 років. Не дивно, – вічне 
літо... Якщо захочеш пошукати стрес, то 
такі надії марні, звичайно, якщо ти не 
став жертвою кишенькових злодіїв. Про 
те, щоб зрозуміти тайський менталітет, годі 
й балакати, залишається тільки сприйма-
ти їх безтурботність та спокій, як ту час-
тину життя, якої нам завжди не вистачає. 
Європеєць, виснажений повсякденними 
стресами, здобувши на мить таку ідилію, 
вже прагне позбутися її, щоб поринути 
знову у свій старий світ, так і не зрозумі-
вши для чого ж застосувати і як викорис-
тати отой «relax»… 

Коба Тетяна 
Kamelot.koba@gmail.com 

УУ  
ХИМЕРНИЙ СХІДХИМЕРНИЙ СХІД  
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Назва фільму: Велетень 
Режисер: Пітер Челсом 
В головних ролях: Шерон Стоун, Джіна 

Роулендз, Х. Дін Стентон, Джіліан Андерсон, 
Джеймс Гендолфини. 

 
астина Перша. Вступна 
Хочу подякувати всім тим, хто 
написали мені відгуки на пошту, 
або якось по іншому дали знати, 

що читають мої статті. Це значить, що я 
не даремно тут їх пишу. До речі, це були 
перші відгуки за 2,5 роки. І що ще мене 
тішить, так це те, що з’явилися вони не 
після огляду фільму «Сутінки», а після 
статті про Хатіко, історії про собаку. І я вже 
було хотів писати собі про який-небудь 
«Аватар» чи ще якийсь 3D непотріб, коли 
в мене виникла ідея продовжити серію 
оглядів стрічок, які може й не нові, не 
вчора з’явилися, які хоч і не є популяр-
ними, але які варто подивитися. Чому? Бо 
вони як старі речі, наприклад старий шарф, 
який хоч і незугарний, зате свій, рідний і 
добре зігріває. Ну, ви зрозуміли, про що я? 

 
Частина друга. Основна 
В житті мало місця для чудес. Ну так 

вже повелося на цьому світі, що всі дива 
залишилися лише в книжках про чаклу-
нів, лицарів та драконів. Залишилися 
лише біди та всілякі життєві негаразди, 
які залишилися все тими ж. І рано чи 
пізно приходиш до думки, яка була ви-
словлена маленьким хлопчиком-калікою, 
одним з головних героїв фільму: «Чарівник 
країни Оз не живе в Цинциннаті». А це 
значить, що всі дива, які ти хочеш пере-

жити чи принести їх у чиєсь інше життя, 
усіх їх потрібно створити власноруч. 
Треба лише бажання та уява. «...Якщо, 
звичайно  
в  тебе  є  
уява...». 

Уявіть 
собі хлоп-
ця ,  який 
лише свої-
ми габари-
т ами  т а  
виглядом  
з м у ш у є  
маленьких 
д і т ей  з і  
с т р а х о м 
ви т р іща-
т и с я  н а  
нього. Хло-
пець, який 
в своєму 
сьомому  
класі вміє, 
мабуть, монети пальцями гнути та метати 
каналізаційні люки наче фрісбі. Уявили? 
А тепер знайте, що в душі він маленька 
дитина, який боїться, який не вміє чита-
ти , хіба-що по складах, а також не спить 
ночами через те, що він син убивці. Уяви-
ли собі цю гору м’язів та комплексів? 
Додайте туди ще недоумкуватість і отри-
муєте портрет головного героя. А тепер 
уявіть собі другого. Маленького інтелек-
туала, згорбленого, постійно на милицях, 
балакучого та ще й з гострим язиком. Але 
з неймовірно повного життя та емоцій, не 
дивлячись на те, що більшість свого корот-

кого життя він дивиться на людей з 
висоти їхніх колін. Ось вам два 
головні герої. Із них двох вийде 
одна нормальна здорова розумна 
людина. Бо вони два фріки, які, до 
речі, цього не приховують. 

І що? Що їм робити? Життя для 
них – суцільна боротьба, за зайвий 
ковток повітря, хвилину прогулянки 
чи можливість пограти в м’яча. І 
можна цілими днями лежати у себе 
в кімнаті, під землею, в підвалі, в 
самому собі, боячись вийти, бо там 
життя. 

«– Звучить небезпечно. 
– Життя небезпечне». 
І тоді , так, саме тоді, без усіля-

ких там Мерлінів, екскалібурів та 
іншої пафосно-театральної атрибу-
тики ти стаєш велетнем. Причому 
велетнем з великої літери. Велет-
нем. Ось так. Бо жити інакше ти не 
можеш, якщо ти сам себе не підні-
меш над цим світом – він тебе затоп-
че. Тому, якщо в тебе не має ніг – 
твій друг дасть тобі свої, він стане 
твоїми ногами. Якщо в тебе не 
вистачає клепки в голові, якщо ти 
не сер Ісаак Ньютон (до речі, ви 

випадково не знаєте хто це?), то твій друг 
віддасть тобі свою геніальність, він стане 
твоїм розумом. 

І тільки тоді «...можна стати братами 
і боротися за тих, кому потрібна допомо-
га…». 

Але я чую злі язики циніків, що шепо-
чуть по-зміїному з темних кутів, що це 
лише дитяча хвороблива фантазія, що 
життя набагато жорстокіше , що в ньому 
немає місця для чудес, подвигів та усіля-
кої «лицарської» нісенітниці. Цить! Цить, 
кажу, бо я – теж велетень, і мені вас роз-
чавити – раз плюнути. Тож не доводьте 
до гріха. Бо на цьому світі, ба! навіть в 
цьому місті є велетні… ні, не так… є Ве-
летні, (ось так, з великої літери, бо це ж 
велетні). І деяких я знаю особисто, то ж 
брешете ви все, циніки із зміїними язика-
ми. Даремно сичите. 

 
Частина третя. Заключна 
Ви знаєте, іноді отак сидиш перед 

монітором, і думаєш, що все, що ти тут 
тільки що написав, можна замінити прос-
то однією фразою. Дивіться цей фільм. 
Чи взагалі оставити факсиміле назви стріч-
ки, головних героїв та режисера. До речі 
так само із книжками. 

Можна просто скопіювати з Інтернету 
короткі відомості про фільми, які незаба-
ром вийдуть на екрани, хоча якраз вона 
абсолютно вам непотрібна. 

Але це сурогат, ерзац, несправжнє. Як 
кава з автоматів, що їх тепер повно усюди. 

Але я не даремно дивлюся ці фільми, 
читає ті книжки, про які я потім вам роз-
казую в цих статтях. Я ЗНАЮ, про ЩО я 
розказую. Я вчуся на цих стрічках та кни-
жках. Я йду слідами велетня. Хоча ні... 
Велетня. 

 
(Присвячується моєму єдиному справ-

жньому другові Володимиру) 
Войналович Сергій 

radovar31@rambler.ru 

ЧЧ  

СЛІДАМИ ВЕЛЕТНЯСЛІДАМИ ВЕЛЕТНЯ    

 

 

Войналович Сергій 
radovar31@rambler.ru 

Кадр з каф «Велетень» 



Massive Attack 
Heligoland 2010 
Якщо ви не чули цей 
гурт свідомо, то, на-
певно, згадаєте саунд-
трек до відомого се-
ріалу «Доктор Хау-
за». Так-так, їх пісня 

вже шість сезонів лунає на початку кожної 
серії. Винахідники течії тріп-хоп, Massive 
Attack, насправді набагато цікавіші та глиб-
ші за свої саундреки до продуктів масо-
вого використання. Цікаво, що гурт кож-
ному новому альбому дає нового вокалі-
ста. Таким чином у запису Heligoland у 
цей раз взяв участь фронтмен гуртів Blur 

та Gorillaz, Деймон Албарн. В цілому пла-
тівка вийшла дуже спокійною, але склад-
ною для сприйняття напідготовленому до 
тріп-хопа слухачу. 
Слухати: рятуючись від каналу М1 
 
Susan Boyle 
I Dreamed a Dream, 2009 
Сьогодні бути домогосподаркою стає 
все крутіше і головне вигідніше! Одного 
дня Сюзан Бойл, безробітня шотландсь-
ка жінка, вирішила взяти участь у те-
лешоу «Britain's Got Talent» (щось на 
кшталт нашого «Україна має талант»), 
заспівала якусь непримітну пісню і вже 
через день стала найпопулярнішою до-

могосподаркою світу 
у соціальній відео-
мережі YouTube. 
Через місяць її де-
бютна платівка «I 
Dreamed a Dream» 
обійняла перше міс-
це у британському 
чарті. Ця ж платівка через два тижні 
продажу розповсюдилась у рекордній кіль-
кості за всю історію поп-музики Брита-
нії. 
Слухати: домогосподаркам, чи тим, хто 
планує нею стати 

Максим Максимов 
kolonkin@email.ua  

  

АНОНСИАНОНСИ  

Ми з майбутнього 
Прем’єра: 18.02.2010 
Росія(2010) 
Жанр: Бойовик/
Пригоди/Фантастика 
Режисери: Дмитро Во-
ронов, Олег Погодін 
Головний герой – сту-
дент історичного фа-
культету Сергій Філа-
тов – знову опинився у 

минулому з трьома знайомими: Олегом Васи-
льєвим на прізвисько Череп, Тарасом Кононен-
ко, студентом Львівського університету на 
прізвисько Таран, і його приятелем Сірим. 

Влітку 2009 року вони зустрічаються на 
воєнній грі-реконструкції однією з найкрива-
віших битв Великої Вітчизняної Війни, відо-
мої як «Бродовський котел». За назвою села 
Броди, у якому в 1944 року зійшлися ра-
дянські та фашистські війська. 

У розпал такої гри всі четверо опиняються 
у пеклі реального «Бродовського котла». 
Тепер вони будуть разом намагатися знайти 
шлях назад у майбутнє. 

 
Легіон 
Прем’єра: 18.01.2010 
США(2010) 
Жанр: Триллер/Жахи  

Режисер: Скотт Чарльз 
Стюарт 

Бог остаточно роз-
чарувався у людстві і 
відправив янголів смер-
ті стерти своє творіння 
з лиця землі. На захист 
людей встав лише ар-
хангел Михаїл, об’єд-
навши під своїм ко-
мандуванням зграю 
вигнанців, які у закусочній посеред пустелі 
терпляче очікують народження Месії. 

Ира Кожевникова 
kozhevnikofa@rambler.ru 

  

ПРЕМ’ЄРИ ПРЕМ’ЄРИ 2010 2010 РОКУРОКУ  

ОглядОгляд  

Марія Штельмах 
«Янголи вигадають 
сни» 
Жанр: Сучасна проза. 
У минулому сцена-
рист на телевізійному 
каналі Марія Штель-
мах, відкриває очі на 
найпростіші речі та 
явища, які існують біля 

нас. За допомогою молодіжного сленгу та 
саме таким характером написання, ви зможе-
те поринути у світ своїх мрій, у свої фантазії 

та перетворитись на щось символічне та міс-
тичне. Ця книга потрібна, щоб заринутись в 
себе та зрозуміти: «Що так непокоїть мене 
сьогодні?». 
 
Еріх Фромм «Мистецтво кохати» 
Жанр: Західна філософія, Класична пси-
хологія. 
Любов сьогодні в багатьох випадках – це щось 
міфічне, нереальне та ілюзорне явище. Але 
кожний стає щасливим від того, що його сер-
це теплішає від подиху іншої людини, що 
бажання зробити усе-усе в цьому світі з’яв-

ляється саме тоді, ко-
ли поряд «твоя» лю-
дина… Фромм показує 
актуальну проблему 
ілюзорності цього 
почуття та висвітлює 
любов, як мистецтво, 
яке має право на жит-
тя, та ще й яке. Не 
соромтесь кохання, а 
навпаки – пишайтесь їм та бережіть його! 

Ємєлєва Лідія 
Lidusichka@inbox.ru 

  

ДЛЯ СЕБЕ ДЛЯ СЕБЕ ««ЗА МІСЯЦЬЗА МІСЯЦЬ»»  
Я не можу себе назвати літературним критиком, не можу назвати людиною, яка остаточно знає, що потрібно кожному, але я 
хочу поділитися з вами тими книгами, які, на мій погляд, після прочитання кожної – залишаться у вашому серці. Книги 
ніяким чином не підбиралися та ніяк не систематизувалися, а кожна з них йшла від мого серця до вашого… Кожна з цих 
книг обов’язково щось зробить з вами, а саме те, що ви очікували давно. 
Спробуйте це! 


