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«Бажаю всім Вам, вихованцям уні-
верситету: 

Щоб доля дарувала плідні ідеї і 
виклики суспільно важливих справ. 

Щоб у Вас завжди вистачало сміли- 
вості на формування дерзновенних 
ідей. 
Щоб вистачало терпіння та праце-

любності на їх доведення до втілення. 
Щоб завжди Ви раділи за успіхи 

інших, а Ваші успіхи радували інших. 
І якщо Ви відчуєте, що Вам не ви-

стачає знань, то пам’ятайте: Ви один 
раз вже отримали освіту, і все інше 
необхідно зробити Вам самим. Бо лю-
дина вчиться все життя». 

 
Олександр Миколайович 

ТРУНОВ 
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ерше враження від будівлі Моги-
лянки, перший вступний іспит, 
перший викладач і перша пара, 
перші лекція і семінар, перші відві-

дини бібліотеки і столової, перший залік і 
іспит... 

[До речі, анекдот про іспит: «Іспит, 
студентка валиться безповоротно. За две-

рима стоїть юрба й думає, як її виручити. 
Нарешті в аудиторію уривається хлопець і 
кричить: – Іванова, у тебе син народився! 
Викладач її, природно, поздоровляє, ста-
вить оцінку, розписується.»] 

Тепер – перші державні іспити, і Ви – 
вперше випускники вищого навчального 
закладу. 

ПП  

ПОБАЖАННЯ  ВИПУСКНПОБАЖАННЯ  ВИПУСКНИКАМИКАМ   
Нарешті наступає той довгоочікуваний момент, коли вчорашні студенти, сьогоднішні 
випускники вступають у доросле життя. Тому наші викладачі вирішили сказати напутні 
слова та слова привітання нашим випускникам. 

Студентське життя – кращі роки Вашої молодості. І проведені вони в 
Могилянці. Тож завжди пам’ятайте їх і цінуйте, бо першу освіту здобува-
ють один раз, а кращу освіту здобувають в Чорноморському державному 
університеті імені Петра Могили. 

«Щастя в особистому житті! І 
самореалізації». 

 
Тетяна Анатоліївна 

КОНЕВА 

«Хочеться побажати випускникам, аби 
після закінчення університету вони, в першу 
чергу, працевлаштувалися. Знайшли гідну 
роботу, по душі. Роботу, яка б приносила 
задоволення і … азарт!» 

 
Ірина Валеріївна 

ПРЯДКО 

«Одне з побажань – знайти роботу, яка 
була б до душі, яку б людина любила, тому 
що в сучасному світі робота віднімає багато 
часу. І якщо Ви таку роботу не знайдете і 
будете працювати не в тому місці, яке Вам 
не подобається… Тоді, мабуть, Ваше життя 
буде печальним. 

Ще таке побажання – знайти роботу яка 
приносила б радість. Оскільки робота – осно-
вна частина життя, то щоб Вам не довелося 
проводити її в печалі. 

По-третє, хоча, скоріш за все, це в мені 
починає вік говорити (викладач на кафедрі є 
першим випускником нашого університету – 
прим. автора): постарайтесь прожити кожен 
день так, як ніби то останній день. 

Головне, щоб Ви не жили по стереоти-
пам, Але відбирали тільки найкраще в житті!» 

 
Олексій Олександрович 

ПОЛЄТАЄВ 
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На сам кінець 
 
сь і закінчився навчальний рік. 
На початку здавалось, що це так 
багато часу, що просто нереально 
пережити зиму та скласти сесію. 

Але все-таки настало літо, прийшла спека 
і залишились декілька іспитів, що відділяють 

тебе від свободи літніх канікул. Цей рік був 
цікавим, подекуди складним, але загалом, ми 
всі справились. Вагант бажає студентам гарно 
провести літо, набратись сил та здоров’я. 
Більше яскравих спогадів та збільшеного ці-
кавих знайомств. До зустрічі наступного року! 

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

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА  

ОО  

ожний рік наш університет випускає 
велику кількість студентів: бакалав-
рів, спеціалістів та магістрів. Саме 
в ЧДУ ім. Петра Могили багато тала-

новитих студентів, які приймають участь в 
різноманітних конференціях, наукових проек-
тах, міжнародному стажуванні та просто за-
ймають активну позицію в житті. 

Спочатку, про цікаве на державному рівні. 
Випускники ВНЗ 2010 року зможуть 

отримати «євровкладинки» до дипломів. 
Про це заявив міністр освіти та науки 

України Дмитро Табачник: 
«Уже готов образец вложения диплома, 

который, надеюсь, в этом году по желанию 
смогут получить все выпускники вузов. Там 
уже все предусмотрено по Болонской системе, 
выписаны названия наших предметов, соот-
ветствует традициям нашей отечественной 
школы, то, что называется специализация, и они 
уже четко рассчитанные по кредитно-модуль-
ной системе. Это не является автоматическим 
признанием их европейскими университетами, 
но это позволит сделать наш диплом о высшем 
образовании узнаваемым в мире и в Европе». 

Тепер ми маємо більші можливості у 
виборі майбутньої професії не тільки в 
нашій державі, але й за кордоном. 

Випускникам різних факультетів та спеці-
альностей 2010 року було задано кілька пи-
тань, які стосуються навчання та враження 
від цього процесу. 

Які відчуття наповнюють Вас, коли ви 
розумієте, що студентське навчання вже 
позаду? 

Сергій Чевдарь (431 гр.): 
Все було ідеально. Навіть труднощі, з 

якими я зустрічався, були саме такі, що, 
допомогли мені стати тим ким я є. Чомусь 
зараз все більше замислююсь над тим, що 
мало приділяв уваги предмету «Філософія», 
залюбки послухав би ще раз лекції Гавелі В.Л. 

Світлана Базулько (541М гр.): 
Краще не думати, що студентське життя 

вже закінчилося, адже не даремно кажуть, 
що студентські роки – найкращі. Приходить 
відчуття смутку... Після закінчення школи 
нам кажуть, що починається доросле, самос-
тійне життя, але насправді воно почнеться 
тільки зараз, після випуску з університету. 
Розумієш, як відповідально маєш ставитися 
до роботи, яку вже не прогуляєш, як іноді це 
можна було зробити з парами. Від нас буде 

залежати заробіток у родині, а також і праця 
інших людей – колег. На роботі вже не 
зможемо сказати, що не хочу вставати... 

Катерина Криничная (451 гр.): 
Чесно кажучи ще повністю не усвідомлюю 

факт того, що майже отримала «бакалавра» 
і сподіваюся у майбутньому здобути повну 
вищу освіту і навіть ще другу вищу, та й насту-
пного року ще не збираюсь залишати alma 
mater – тому навчальний процес триває… Про-
те, навіює сум приближення моменту розтаван-
ня з групою... Це дійсно хороші люди – цікаві, 
самодостатні та ще з багатьма іншими характе-
ристиками – переважно вони останні чотири 
роки формували мене, а я їх... люблю всіх-всіх, 
проте ми вже історія... 

На сьогоднішній день у Вас є вже робо-
та, чи Ви знаєте,де ви будете працювати і 
за спеціальністю чи ні? 

Анна Леонтієва (431 гр.): 
Робота планується і радує те, що за спеціа-

льністю. 
Анастасія Мулик (445 гр.): 
Роботи не має, планую поїхати до іншої 

країни покращувати знання іноземної мови, 
яку вивчала в університеті 4 роки. 

Світлана Беркань (445 гр.): 
Наразі серйозної стабільної роботи не-

має, а питання чи буду я працювати за спеці-
альністю – це таємниця, покрита мороком, що 
залишається невідомою навіть мені самій. 

З якими проблемами випускники нашо-
го університету зустрічаються? 

Сергій Чевдарь (431 гр.): 
Дивлячись і відчуваючи велику кількість 

позитивів, негативів не помічаєш. Ніколи не 
міг зрозуміти чому у викладачів виникають 
стереотипи на кшталт: ти спортсмен значить 
тобі вистачить трійки (хоча більшість моїх 
знайомих спортсменів мають здібності та 
жагу до знань не менше інших). Важливою 
проблемою є все ж таки зрозуміти принцип 
роботи світлофору біля нашого університету. 

Світлана Базулько (541М гр.): 
Проблема мабуть одна – знайти роботу, 

довести, що ті роки навчання в університеті 
не пройшли даремно, і ти можеш порекоменду-
вати себе на ринку праці, адже на сьогодні 
це надзвичайно важко, важко знайти роботу 
з гідною зарплатою і яка б була до душі. 

Світлана Беркань (445 гр.): 
Звичайно, по закінченні університету до 

голови лізуть вже дорослі питання: А що ж 

робити далі ? Чи йти до магістратури або ж 
починати працювати ? Якщо працювати, то 
куди податися? На кожне з цих питань усі 
знаходять власні відповіді. 

Ви би хотіли повернутися на перший 
курс та щось змінити (якщо так, – то що)? 

Катерина Криничная (451 гр.): 
З першого і до четвертого курсу не змі-

нила б нічого, не через відсутність недолі-
ків, а вони завжди будуть, а через величезну 
особисту цінність цих років... 

Анастасія Мулик (445 гр.): 
Можливо я спробувала б поступити на 

іншу спеціальність. 
Світлана Беркань (445гр.): 
Що-що, а от на перший курс хотілося б 

повернутися, бо, як на мене, він був найкра-
щим: все нове залишає яскраві враження. 
Якщо повернулася б – обов’язково стала 
членом якогось гуртка, або ж організації – 
їх у нас так багато в університеті! 

Розкажіть нашим студентам щось 
таке, що на ваш погляд їм буде цікавим 
прочитати? 

Катерина Криничная (451 гр.): 
Просто хочу побажати кожному окремо-

му студенту і одночасно всім разом стати 
творцями своєї унікальної історії, а універси-
тет обов’язково організує локацію і цікавих 
персонажів цього неповторного дійства... 

Сергій Чевдарь (431 гр.): 
Хотів би звернутися до студентів, які 

випускаються і процитувати слова Іоана 
Павла ІІ який сказав «Йдучи залишайте двері 
відчиненими», і для студентів, які ще навча-
ються, слова тієї ж людини «Якщо б я знав 
що стану Папою я б вчився набагато краще». 

Світлана Беркань (445 гр.): 
Багато чого було дійсно класного – святку-

вання різноманітних свят, Дня факультету, 
костюмованого екватору, успішного завер-
шення сесії, веселі посиденьки у бібліотеці 
до сьомої вечора, участь у проектах, завдяки 
яким ми побували у різних країнах та багато 
чого іншого. Ех, студентські роки. 

Ось такі різні та надзвичайно чудові 
наші випускники. Побажаємо їм успіхів та 
творчого натхнення! 

Лідія Ємєлєва, 
Lidusichka@inbox.ru 

КК  

СТУДЕНТСЬКЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТСЬКЕ НАВЧАННЯ 
ОЧАМИ ВИПУСКНИКІВОЧАМИ ВИПУСКНИКІВ  

Ця стаття присвячена випускникам нашого університету та просто студентам, яким 
цікаве враження тих, хто пройшов вже студентське життя та відчув на собі усі 
радощі та проблеми справжнього студента. 
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онкурси – це завжди добре. А 
конкурси краси це взагалі супер. 
Їх проводять багато де. Винят-
ком не став і наш університет. 

Тому що завжди цікаво оцінювати дівчат. 
Хоча всі дівчата красиві, що не кажи. 

І переможницею цього феєричного 
дійства, цього конкурсу краси стала най-
краща (найкрасивіша, найпривабливіша 
та найрозумніша) дівчина Могилянки – 
Дарина Свиргун, студентка 232 групи. 

На звання найкрасивішої дівчини було 
9 претенденток. Дівчата представляли 
факультети політичних наук, еколого-
медичних наук, юридичних наук, інозем-
ної філології. 

Дівчат оцінювали за 4 виходами: 
візитна картка, конкурс ерудиції, дефіле 
та конкурс талантів. 

Ведучими дійства були Анна Тулуб’єва 
і Андрій Лохматова (він же Пріблуда). 
Також під час конкурсу краси присутні 
мали можливість побачити танцювальні 
номери й вокальні виступи. 

Саме головне, це хто ж оцінював кон-
курсанток, а то завжди суперечки з при-
воду достатньої об’єктивності журі. 

Отже, журі складалося із наступних 
людей: 

Перший Проректор із навчальної та 
виховної роботи Олександр Миколайович 
Трунов. 

Голова Студентської колегії Максимов 
Максим. 

Голова Первинної профспілкової орга-
нізації студентів ЧДУ ім. Петра Могили 
Ольга Васковець. 

Заступник декана факультету полі-
тичних наук Ольга Михайлівна Гайдай. 

Студентський мер м. Миколаєва 20-
09-2010 Сергій Кочнєв. 

Дарина, яка здобула перемогу у номі-
нації Міс ЧДУ, майже в усіх конкурсах 
отримувала максимальну кількість балів 
серед учасниць і з результатом 97 балів із 
100 здобула титул і визнання. 

Крім того, серед красунь були обрані 
«Міс Посмішка», «Міс Чарівність», «Міс 
Артистизм», та «Міс глядацьких симпа-
тій». 

Що цікавого у цьому конкурсі, це те, 
що «міс Глядацьких симпатій» і Віце-
Міс – одна дівчина – Яна Желдак. В той 
же час титул Друга Віце-Міс отримали 
одразу 3 дівчини: Вероніка Луньова, 
Олександра Кальченко, Яна Сипко. Отакі 
дива! 

Можна не сумніватися, що перемож-
цями стали всі. Нікого не залишили без 
призів від Студентської колегії і Первин-
ної профспілкової організації студентів 
ЧДУ ім. Петра Могили. 

Побажаємо красуням успіхів і пере-
мог (не тільки в конкурсах краси). 

Олександра Чмєль 
alexa.chmel@gmail.com 

Міс ЧДУМіс ЧДУ  

КК  
3 червня у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили 9 дівчат 
боролися за корону «Міс ЧДУ». Перемогла студентка факультету політичних наук 
Дарина Свиргун, що навчається на 2-му курсі. 

МІС ЧДУМІС ЧДУ  
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експір завжди був і буде 
самою значущою фігурою в 
історії англійської літерату-
ри. У всі часи його п’єси 

мали величезний успіх, не залежно, на якій 
мові їх ставили. «Ідея створення Ренесан-
сного театрального клубу прийшла якось 
сама, – признається керівник клубу 
К.Є. Сінкевич. – Я ось вже як 9 років 
займаюся шекспірознавством і мене не-
мало захоплює практика британських уні-
верситетів вивчати літературу Відро-
дження так би сказати «у дії». Тільки в 
русі тіла текст починає набувати форму 
і фарби». 

Першою постановкою стала «12 ніч» 
В. Шекспіра в перекладі М. Рильського, 
прем’єра якої відбулася 05.06.09 в актово-
му залі ЧДУ, за участю 19 чоловік (з яких 
17 студентів ЧДУ: представники різних 
курсів факультетів іноземної філології, 
соціології і політичних наук). 

«Працювати над спектаклем було 
складно, але дуже цікаво. Акторський 
склад за час підготовки змінився повніс-
тю. Деякі заміни робилися практично за 
пару днів до прем’єри. В зв’язку з цим я 
дуже вдячна Богдану Жамкову, який бук-
вально врятував спектакль, взявшись за 
тиждень вивчити роль Тобіо. Він не лише 
вивчив увесь текст, якого, повинна зізна-
тися, було немало, але і відмінно зіграв, 

вписавшись до акторського складу. Дуже 
добре грали дівчатка: Ганна Шолтоян 
(Віола), її сестра Галя (Себастьян), 
Маша Шустова (Марія). Нам у виставах 
бракує жіночих ролей, але дівчата від-
мінно справляються і з чоловічими ро-
лями. Тому прикладом є Ганна Косарева, 
в ролі Мальволіо, котра запам’яталась 
глядачеві понад усе не лише дивовижним 
гримом, але і своєю приголомшливою 
грою». 

Додаткову складність представляв 
український текст п’єси. «Так, я пам’я-
таю цю наболілу тему вконтакті «Як 
навчитись говорити українською, щоб 
не звучати як останній москаль?!» Пе-
реживання Маші і дуже закордонний 
акцент Олександра Вікторовича. Але сві-
доцтвом того, що це усе було не даремно, 
стала гаряча вдячність Ясиной мами, 
якій було не лише радісно бачити свою 
дитину на сцені, але і чути як її дочка – 
з російськомовної сім’ї та оточення – 
чисто, красиво і з легкістю говорить на 
українською. 

Цього року ми поставили «Гамлета» 
за версією Б. Акунина. Не скажу що дуже 
вдало – позначилися уривчасті репетиції, 
та якось минулого разу склад був більше 
зіграний. До того ж текст Акуніна до-
сить складний в плані гри, тут потріб-
ний досвід і серйозна робота над кожним 

словом і рухом, а на це в студентсько-
му театрі не завжди є час і настрій. 
Під час виступу не обійшлося, звичайно, 
без курйозів, в топ-листі яких виявився 
Богдан в ролі Привиду. Ці п’ять хвилин 
за його участю – найбільш епізод відео-
запису». 

Стати частиною самої п’єси – це неймо-
вірно прекрасно. Коли приміряєш на себе 
образ Олівії («Дванадцята ніч») або Герт-
руди («Гамлет»), входиш в роль, тільки 
тоді повною мірою усвідомлюєш усю 
суть, яку Шекспір вкладав в ці образи, їх 
психологізм і проблематику. 

Постановка п’єси займає велику кіль-
кість часу і вимагає багато сил та енергії, 
але ті емоції, які отримуєш на сцені, кош-
тують усього цього. Найяскравіші момен-
ти виступів залишаються в пам’яті надов-
го і стають предметом багатьох жартів, 
особливо коли вони пов’язані з казусами, 
що сталися на сцені. Було не мало хви-
люючих моментів, наприклад, коли хтось 
забував або плутав текст. Але завжди 
залишалася впевненість та відчуття, що 
ми – команда, і як би там не склалося, 
один прийде на допомогу іншому, підіг-
рає і підкаже. Ренесансний театр став 
частиною мого життя, і хотілося б, щоб 
залишався нею завжди. 

 
Яся Горбач 

ШШ  
ШЕКСПІР В ЧДУШЕКСПІР В ЧДУ  
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-17 квітня на базі Еконо-
міко-правового факульте-
ту Одеської національної 
юридичної академії в місті 

Сімферополі відбулася II Міжнародна нау-
ково-практична конференція «Держава і 
право в умовах глобалізації: реалії та перс-
пективи», в якій ми, студентки третього 
курсу юридичного факультету, Ключко Ва-
лерія і Ібрагімова Анастасія, приймали участь. 

Вступним етапом вище згаданої кон-
ференції було ознайомлення в загальних 
рисах з життєдіяльністю Економіко-правового 
факультету Одеської національної юридич-
ної академії. Крім того не залишилися без 
уваги такі питання як навчальна дисциплі-
ни, виховна робота, науково-дослідна діяль-
ність науково-педагогічних працівників і 
студентів Економіко-правового факультету. 

У конференції брали участь фахівці 
у сфері теоретичної юриспруденції, співро-

бітники судових і правоохоронних орга-
нів, представники органів державної вла-
ди та органів місцевого самоврядування 

України та інших держав, наприклад, Росії, 
Казахстану. 

За результатами конференції було ви-
дано збірник, у якому знайшли своє вті-
лення основні тези доповідей учасників 
цього наукового заходу. 

Ми вважаємо, що використання 
конкретних пропозицій та рекоменда-
цій щодо удосконалення чинного зако-
нодавства та практики його застосуван-
ня, питання про розвиток юридичної 
доктрини, що мали місце на цій конфе-
ренції, будуть свідчити про результати-
вність та ефективність проведеної Між-
народної науково-практичної конферен-
ції. 

Ключко В.О., 
Ібрагімова А.А., 

352 гр 

1616  
КОНФЕРЕНЦІЯКОНФЕРЕНЦІЯ  

««ДЕРЖАВА І ПРАВО ДЕРЖАВА І ПРАВО В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇВ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»»  

о святкування 65-ої річниці пере-
моги у Великій Вітчизняній Війні 
(1941-1945), науковим това-
риством студентів та аспірантів 
історичного факультету КНУ 

імені Тараса Шевченка було вирішено 22-
23 квітня провести ІІІ Міжнародну науко-
во-практичну конференцію молодих уче-
них «Дні науки історичного факультету – 
2010». 

У конференції поточного року взяли 
участь студенти та аспіранти з університетів 
Польщі, Росії, Білорусі, Угорщини, Азер-
байджану, Узбекистану. Україну представля-
ли на конференції студенти з університетів 
Маріуполя, Донецька, Кам’янець – Подільсь-
кого, Львова, Тернополя, Луганська, Ніжина, 
Харкова, Чернігова, Кривого Рогу, Черкас, 
Одеси, Переяслава – Хмельницького та Ми-
колаєва. 

Миколаїв представляли студенти Чор-
номорського державного університету ім. 

Петра Могили та Миколаївського держав-
ного університету ім. В.О. Сухомлинського. 

Учасники конференції працювали у та-
ких секціях: «Давня та нова історія України 
(до 1917 року)», «Новітня історія України

(1917-2010), «Нова та новітня історія зару-
біжних країн», «Історія міжнародних від-
носин», «Історія стародавнього світу та серед-
ніх віків», «Історія Росії», «Історія слов’ян», 
«Археологія», «Архівознавство та спеціаль-
ні галузі історичної науки», «Етнологія та 
краєзнавство». 

Студенти факультету політичних наук 
ЧДУ ім. Петра Могили, Горбатюк Костянтин 
та Косов Микита працювали в секціях «Давня 
та нова історія України (до 1917 року)» та 
«Історія стародавнього світу та середніх віків» 
відповідно з доповідями «Виникнення та 
розвиток суднобудування у Миколаєві (1788-
1854 рр.)» та «Законодавча діяльність Солона 
(VI ст. до н. е)». 

Горбатюк Костянтин, 
234 гр., 

Косов Микита, 
134 гр. 

ДД  
««ДНІ НАУКИ ДНІ НАУКИ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ––  2010»2010»  

ругий тур Всеукраїнської сту-
дентської олімпіади з політо-
логії-2010 , як і минулого року, 
проходив у Острозі. Дякуючи 
нашому університету, який опла-

тив поїздку, ми змогли побачити ці ма-
льовничі краєвиди та достойно виступити 
на студентській олімпіаді. 

Острозька академія зустрічала делега-
тів із різних навчальних закладів в цілому 
привітно, однак проблеми з організацією 
тих чи інших заходів все ж виникали. 
Власне, проведення олімпіади з політоло-
гії цього року відзначилось низкою особ-
ливостей, як наприклад, зміна формату 
теоретичних і практичних завдань, що ви-
явилося відвертою несподіванкою для бага-
тьох учасників конкурсу. Особливо заці-

кавив зміст завдань, які складалися ви-
кладачами з Острозької академії та нале-

жали до кола їхніх наукових інтересів, і 
стосувалися вузько досліджуваних напря-
мків політичної науки.  

Надзвичайно оригінальною була «не-
упередженість» оцінювання. Цього року, 
як і минулого, перше та ще декілька при-
зових місць посіли винятково студенти 
Острозької академії. Цікаво, чи є зв’язок 
між тим, що питання обиралися їхніми ви-
кладачами і результатами закладу в цілому? 

Проте, незважаючи на всі перипетії, 
нам вдалося достойно виступити. А сту-
дентка 4-го курсу факультету політичних 
наук Невядомська Юлія здобула грамоту 
«За творчий підхід до виконання практич-
ного завдання». 

Ось такими були пригоди могилянців 
у Острозі. І все ж, повернувшись після манд-
рів, розумієш «В гостях добре, а вдома краще». 

Штевіна Альона, 
Фатьянова Ірина 

ДД  
ССТУДЕНТСЬКАТУДЕНТСЬКА  ОЛІМПІАДАОЛІМПІАДА  З ПОЛІТОЛОГІЇЗ ПОЛІТОЛОГІЇ  ––  20102010  
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14 по 16 квітня у місті Харкові 
відбулася Всеукраїнська студентсь-
ка олімпіада з історії на якій були 
присутні учасники із понад 48 вузів 

нашої країни. Там же змагалися і представ-
ники ЧДУ імені Петра Могили – студенти 
234 групи факультету політичних наук – 
Сабалдашов Віктор та Ярошенко Сергій. 

Вже стало доброю традицією проводити 
олімпіаду з історії в Національному педаго-
гічному університеті імені Г.С. Сковороди. 
Вона була організована на високому рівні: 
студентів забезпечили комфортними умо-
вами проживання, хорошим харчуванням. 
Було проведено екскурсії містом та похід 
до краєзнавчо-історичного музею. 

Водночас, варто підкреслити і недоліки 
даного заходу. Завдання олімпіади не відпо-
відали студентському рівню підготовки, 
навчальним програмам та курсу історії у 
вищих навчальних закладах. Замість звично-
го «шахматного» порядку, учасників по-
садили усіх разом, що збільшувало можли-
вість списування. Фактично, відсутнім був 
і контроль за порядком та дисципліною під 
час роботи – задні ряди могли вільно корис-
туватися і літературою, і допомідним ма-
теріалом. Заздалегідь визначені контролюючі 
не слідкували за процесом роботи. Було по-
рушено і порядок відкриття змагань – не 
було представлено комісію, самі завдання не 
були поміщені у заклеєний пакет з метою 

унеможливлення доступу до нього сторон-
ніх осіб. 

Тому у такій ситуації та атмосфері дуже 
важко було посісти призове місце. Та й на-
віть переможців нагородили абияк: два пла-
кати, грамота, фотографія... Студента, який 
посів останнє місце взагалі відверто осо-
ромили, вручивши грамоту «За волю до 
перемоги»! 

Загалом же студенти ЧДУ ім. Петра 
Могили успішно взяли участь в олімпіаді, 
набралися досвіду, який використають у 
майбутньому. 

Сабалдашов Віктор Вікторович 
Ярошенко Сергій Олександрович 

234 гр. 

ЗЗ  
ХАРКІВСЬКА ОЛІМПІАДА: ХАРКІВСЬКА ОЛІМПІАДА: ««ЗАЗА» » І І ««ПРОТИПРОТИ»...»...  

ОлімпіадиОлімпіади  

ДО КДО КИЄВА НА ОЛІМПІАДУИЄВА НА ОЛІМПІАДУ  
квітня два студенти четве-
ртокурсники факультету 
економічних наук спеціаль-
ності «Фінанси» Калинка 

Дмитро та Коваль Марія, а також викладач 
кафедри фінансів, обліку та аудиту Туркоман 
Лариса Сергіївна чекали на вечірній поїзд 
Миколаїв – Київ. Настрій був чудовий, тому 
що на них чекала поїздка до Києва аж на 
чотири дні. Адже з 13 по 16 квітня у місті 
Києві на базі Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка повинен 
був проходити другий етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі спеціальності 
«Фінанси» для студентів вищих навчальних 
закладів України освітньо-кваліфікаційних 
рівнів бакалавра та магістра. 

Тринадцятого квітня, після реєстрації, 
студентів та викладача проводили до місця 
їх поселення. Це був один із корпусів гурто-
житку КНУ ім. Тараса Шевченко, в якому в 
комфорті розмістились студенти з Китаю, 
Ірану та інших країн. Однак, знайомитись з 
іноземцями учасникам олімпіади було суворо 
заборонено. 

Залишок дня був вільним для огляду око-
лиць міста, прогулянки у парку імені Максима 
Рильського навколо мальовничого озера, 
поїздки до фабрики «Рошен», поряд з якою 
знаходився магазин з досить привабливи-
ми цінами на цукерки та печиво. 

Наступний день був важкий. Почався він 
з відкриття олімпіади у актовій залі економіч-
ного факультету. Головою оргкомітету олім-
піади був професор, член-кореспондент НАН 
України Базилевич В.Д., автор підручників 
«Історія економічних вчень», «Економічна 
теорія», «Страхова справа», тощо, якими ко-
ристуються й студенти ЧДУ ім. Петра Могили. 

Після відкриття олімпіади учасники вико-
нували розрахункові завдання та тести. Рі-
вень складності завдань був досить високим, 
тому що потребував знань поза межами 
навчальної програми. 

Ввечері учасники олімпіади мали вільний 
час і могли відвідати вистави київських 
театрів, або ж прогулятись вулицями міста, 
насолодитись архітектурою столичних буді-

вель, купити сувеніри друзям. 
П’ятнадцятого квітня був найвідповідаль-

ніший день, оскільки студенти повинні були 
написати завдання творчого характеру, за 
який можна було отримати найбільшу кіль-
кість балів. Завдання для бакалаврів торка-
лись дисциплін «Місцеві фінанси», «Фі-
нанси», для магістрів – «Фінанси». 

Наприкінці дня більшість учасників свят-
кували закінчення олімпіади, ті, хто ще не 
встиг познайомитись, обмінювались телефо-
нами, розповідали про міста, з яких приїхали, 
обговорювали олімпіаду, і, звичайно, отриму-
вали насолоду від спілкування. Так як гурто-
житок закривався в одинадцятій вечора, усім 
прийшлось проти бажання прощатись і роз-
ходитись по кімнатам. 

16 квітня в актовій залі економічного 
факультету відбулось урочисте закриття олім-
піади, на якому було нагороджено перемож-
ців олімпіади. Так, більшість переможців 
були студентами Донецького національного 
університету, Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка. Калинка 
Дмитро зайняв тринадцяте місце і отримав 
грамоту за високі показники виконання 
завдань олімпіади. Всього учасників олімпіа-
ди за освітньо-кваліфікаційним рівнем бака-
лавра було 84. 

Коваль Марія, 
411 гр. 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ОЛІМПІВСЕУКРАЇНСЬКА ОЛІМПІАДААДА  
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ««СОЦІАЛЬНА РСОЦІАЛЬНА РОБОТАОБОТА»»  

опулярність спеціальності соціаль-
на робота підвищується з кожним 
роком, яскравим доказом чого є 
проведення Всеукраїнської олім-

піади зі спеціальності «Соціальна робота» 
на базі Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка. Зважаючи на 
престижність даного заходу, студенти спе-
ціальності «Соціальна робота» Чорноморсь-
кого державного університету імені Петра 
Могили не могли залишитися поза увагою. 
Тому цього року наш університет предста-

вляли студентки 5-го курсу Жилєнко Світ-
лана та Поляк Євгенія. 

Цьогорічна Всеукраїнської олімпіади зі 
спеціальності «Соціальна робота» проводи-
лася у м. Києві із 22 по 24 квітня. Протягом 
даного часу ми не лише захищали свої 
науково-дослідницькі роботи, доводили вмін-
ня та навички із практичної соціальної ро-
боти, проявляли творчість у вирішенні соці-
альних проблем, а й мали можливість поспіл-
куватися із студентами різних університетів 
України, адже у II етапі Всеукраїнської олім-

піади приймали участь понад 60 осіб. Кож-
ний із яких представляв власний соціальний 
проект, більшість з яких заслуговує стати 
інновацією у галузі соціальної роботи. 

Тому бажаємо всім майбутнім соціаль-
ним працівникам брати участь у подібних 
заходах, оскільки це можливість не лише 
збагатити свій рівень знань та досвіду, а й 
отримати нові емоції та знайомства. 

Поляк Євгенія, 
Жилєнко Світлана,  

561-М гр. 

ПП  

1212  
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травня 2010 року до ЧДУ 
ім. Петра Могили на запро-
шення декана факультету 
комп’ютерних наук Олек-

сандра Петровича Гожого завітав Філіп Слю-
саллек (Philipp Slusallek) – професор німець-
кого університету в Саарбрюкені (Saarbrücken). 
Візит до України планувався вже давно, і, 
нарешті, плани здійснилися! Приїхав профе-
сор не сам, а зі своїм студентом Сергієм Бє-
лозьоровим, випускником Миколаївської 
гімназії № 2 та бакалавром НТУУ «КПІ», 
який зараз навчається у Німеччині. 

О 10 годині відбулася зустріч нашого 
ректора Леоніда Павловича Клименка з Філі-
пом Слюсаллеком. Загалом бесіда пройшла в 
дуже теплій, сімейній атмосфері, адже у нас 
завжди радо вітають іноземних гостей. На-
приклад, факультет іноземної філології вже 
давно співпрацює з університетом Саарле-
нду, чимало разів їхні представники приїж-
джали до нас на різноманітні конференції, 
так, і наші студенти їздили до них у гості. 
Відтепер студенти й інших факультетів мати-
муть можливість відвідати Німеччину, або 
навіть поїхати туди на навчання. Під час 
бесіди обговорювались теми обміну студе-
нтів, співробітництва між університетами в 
різних галузях науки, культури, спорту. І як 

закріплення домовленості, Філіп Слюсал-
лек запропонував Леоніду Павловичу завіта-
ти до Саарленду, а наш ректор, у свою чергу, 
запросив гостя на Ольвійський форум. 

О 14 годині в аудиторії 5-105 проходила 
лекція-презентація нашого німецького гостя. 
Пощастило студентам комп’ютерних наук та 
всім, хто слухав презентацію, адже вони 
мали можливість першими дізнатися про 
новинки, які незабаром будуть впроваджені 
в мережу Інтернет. Вже давно ні для кого не є 
дивиною фільми в 3D форматі. Сьогодні у 
кінотеатрах їх мабуть більше, ніж у 2D. А от 
Філіп Слюсаллек з групою студентів центру 
досліджень DFKI розробляє проект, метою 
якого є впровадження 3D графіки в систему 
Інтернет. Отже, незабаром браузери FireFox 
та Google Chrom нададуть нам нові приго-
ломшливі можливості отримання інформа-
ції. До того ж, професор висловив побажан-
ня щодо приєднання українських студентів до 
розробки даного проекту! 

Але це ще не все. Професор розповів, що 
університет Саарбрюкена чекає на наших сту-
дентів для навчання на різних спеціальностях. 
Потрапити туди не дуже важко, аби було тільки 
бажання! Отримавши диплом бакалавра в 
Україні, за два роки ви можете закінчити магі-
стратуру в Німеччині та вступити на PhD. Для 

отримання інформації про вступ на PhD Pro-
gram завітайте на сайт www.imprs-cs.de. 

Підводячи підсумки, зазначу, що наміри 
нашого університету та університету Саарлен-
ду доволі схожі: обидва зацікавлені в обміні 
студентами та навчальними кадрами, а також у 
спільних проектах, що неодмінно призведе до 
ще більшого співробітництва та появи но-
вих можливостей. 

І сподіваймося, перша подорож до України 
Філіпу Слюсаллеку запам’ятається надовго! 

P.S. Більше інформації про центр дослі-
джень DFKI ви можете знайти тут: www.dfki.de. 

Ольга Спиця, 
semperinmotu@mail.ru 

2828  

ро те, що таке Всеукраїнська студе-
нтська рада (ВСР), її роботу в рам-
ках нової ініціативи міністра освіти 
Табачника та про те, чим Рада може 

буде нам корисною, ми дізнаємося з розмови 
з членом колегії ВСР, студентом четвертого 
курсу факультету економічних наук Онещу-
ком Романом. 

Всеукраїнська студентська рада – це кон-
сультативно-дорадчий колегіальний орган при 
Міністерстві освіти і науки України, який яв-
ляє собою добровільне об’єднання органів 
студентського самоврядування з усієї України, 
метою якого є сприяння розвитку студентсь-
кого самоврядування, більш повного врахуван-
ня інтересів студентської молоді при вироб-
ленні та реалізації політики України у сферах 
вищої освіти, соціального становлення та розви-
тку студентської молоді, налагодження конс-
труктивної взаємодії між органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування і 
органами студентського самоврядування на-
вчальних закладів України. 

Особливої ваги рада набула після приходу 
нового міністра освіти Табачника. За словами 
Романа, пан Табачник за декілька місяців 
провів більше зустрічей зі студентським акти-
вом, ніж його попередник за весь термін 
перебування на посаді. 

Одна з таких зустрічей відбулася 28-
30 травня у Києві. Зустріч було присвячено 
п’ятиріччю ВСР. Міністр освіти Дмитро Табач-
ник та його заступник черговий раз зустріли-

ся зі студентством, урочисто вручали грамоти. 
Зокрема Романові Онещуку було вручено 
схвальну грамоту за досягнення у громадсь-
кій діяльності. 

Проте Роман відвідував урочистий захист не 
тільки заради святкування. Як єдиний пред-
ставник Миколаївської області у колегії ВСР 
вручив пану міністру листа від імені мико-
лаївського студентства з проханням поспри-
яти завершенню процесу надання змоги ЧДУ 
ім. Петра Могили готувати спеціалістів та 
магістрів зі спеціальності фізична реабілітація. 
Суть справи полягає в тому, що процес ліцен-
зування призупинено через відсутність згоди 
губернатора Миколаївської області. Через те 
студенти не мають змоги отримати якісну вищу 
освіту у повному обсязі. Пан міністр пообіцяв 
допомогти у вирішенні цього питання. 

Останнім часом ВСР стає дедалі впливо-
вішим органом, який може забезпечити ефек-
тивне спілкування студентів з міністром освіти. 
Студентська рада допоможе студентам вирі-
шити проблеми хабарництва в системі освіти. 
Проте, на щастя, в нашому ліберальному та 
демократичному ЧДУ проблеми хабарництва 
відсутні. Звісно, не можна стверджувати, що 
такі проблеми відсутні повністю, проте пос-
тійні анонімні анкетування студентів з питань 
хабарництва та якості освіти слугують ефек-
тивним інструментом у боротьбі з цими 
проблемами, до того ж, наприклад, автору цієї 
статті за чотири роки навчання у ЧДУ жодного 
разу не пощастило зіткнутися з хабарництвом, 

що, насправді, дуже і дуже тішить. 
Тож навіщо нам, студентам ЧДУ, допомо-

га ВСР? Відповідь проста – підтримка ва-
ших ініціатив. Деякі питання, як, наприклад, 
внесення змін до навчальних планів, органі-
зація обміну студентами, фінансування певних 
студентських заходів та проектів не повністю 
належать до компетенції університету. Тому з 
деякими ініціативами можна звертатися до 
ВСР, керівні органи якого підтримують пос-
тійний зв’язок з міністром та проводять з ним 
регулярні зустрічі. 

Для того, щоб зв’язатися з ВСР потрібно 
відвідати їх офіційний сайт за адресою 
http://www.vsr-mon.org.ua або ж зустрітися 
особисто з Ромою Онещуком, якого досить легко 
знайти у соціальній мережі «В Контакте». 

Володимир Логвиненко, 
vchk@i.ua 

ПП  
ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА РАДАТСЬКА РАДА  ––  

ТВІЙ ЗВ’ЯЗОК ЗІ СТРАТОСФЕРОЮ ОСВІТОЮТВІЙ ЗВ’ЯЗОК ЗІ СТРАТОСФЕРОЮ ОСВІТОЮ  

ЯКНАЙСКОРІШЕ ЯКНАЙСКОРІШЕ 3D 3D ПРОСТІРПРОСТІР  
ЗАПОЛОНИТЬ УСІ СФЕРИ НАШОГО ЖИТТЯ!ЗАПОЛОНИТЬ УСІ СФЕРИ НАШОГО ЖИТТЯ!  
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червня у нашій галереї мистецтв 
відкрилась фотовиставка, прис-
вячена Дню захисту дітей. Авто-
рами представлених фотографії 

виступили Володимир Лисенко (до речі, 
студент нашого університету) та Наталя 
Тіунова. 

На фотографіях зображені вихованці 
Миколаївського будинку дитини. Тобто 
діти, позбавлені, на жаль, батьківської 
турботи. І хоча на фото можемо побачити 
лише дітей, які ще можуть бути прийняті 
до нових сімей, але їх, знов-таки, нажаль, 
буде меншість. 

Кольорових фотографій ви тут не 
побачите. І не через те, що автори вистав-
ки прагнули підкреслити самі лише труд-
нощі дітей, що опинилися поза родинами. 
А через те, що чорно-біле фото – це фото 
контрастів, фото, на якому якнайкраще 
відображаються риси людини. І тут ми 
можемо бачити різних дітей з різними 
емоціями. Але й треба пам’ятати, що час-
то головним є нестача спілкування, немо-
жливість відчути себе рідним для когось, 
потрібним. Матеріальні питання можна 
вирішити, і матеріальна сторона їхнього 
побуту зараз покращується. Але жодними 
грошима не можна виміряти радість прос-
того людського спілкування. 

Студенти нашого університету беруть 
активну участь у волонтерській роботі, 
пов’язаній з піклуванням про дітей, поз-
бавлених батьківської опіки, що організо-
вується як університетом, так і громадсь-
кими організаціями. І всі учасники цієї 
роботи, з ким мені доводилось спілкува-
тися, кажуть про те, що з усіх подарунків 
для дітей найбільш цінним є просте душе-
вне спілкування. Цим ми, до речі, зобо-
в’язані й наявністю нинішньої виставки. 
Фотографувати дітей часто є непростим 
завданням через те, що вони побоюються 

фотографа, не довіряють 
йому. Для цих же дітей 
дорога будь-яка людина, 
що звертає на них увагу, 
а тому вони з довірою і 
радістю фотографуються. 

Не будьмо байдужими 
і пам’ятаймо про тих, кому 
потрібна наша допомога! 

* * * 
А з 24 червня двері 

галереї відчиняються для 
виставки «Древо життя». 
Це є виставка одеського 
графіка та живописця Ми-
хайла Пархоменка. Проте 
також у ній будуть пред-
ставлені роботи його ви-
хованців. 

Назва для виставки 
обрана не випадково. Мо-
жна казати про творчу ди-
настію Пархоменків. Бать-
ко митця, Іван Іванович 
Пархоменко – відомий 
художник. І до складу кар-
тин, що можна побачити 
на виставках сина, часто 
входять й роботи батька, 
наприклад, живописні порт-
рети. Серед вчителів Ми-
хайла Пархоменка можна зустріти багатьох 
іменитих діячів мистецтва, зокрема й таких, 
що заслужено носять звання «народного». 
Але й сам він вже багато років вчить мо-
лоде покоління митців, і роботи учеників 
також входять до складу експозиції. В 
основному це скульптури, а це – важли-
вий елемент виставки. Бо картини, фо-
тографії, хоча й зачаровують наше уяв-
лення, але є «двомірними», і є виходять 
за рамки стін А от скульптури створюють 
просторову картину, і допомагають на-

шим думкам відірватися від стін у прямо-
му та переносному значенні. 

Наявність учеників означає визнання 
звершень майстра. І у випадку з Михайлом 
Пархоменком це підтверджується. Окрім 
усього, він є творчим керівником митець-
кого об’єднання «Спокуса», що об’єд-
нує художників з усієї України, а також з 
Росії, Польщі, Словаків, Туреччини, Аб-
хазії. До речі, роботи учасників цього об’єд-
нання регулярно експонуються у нашому 
місті, кожного року проходить виставка 
їхніх робіт й у нашому університеті. Се-
ред них були й роботи Пархоменка, але 
персональної його виставки у нашому 
місті ще не було. 

Суттєвою рисою, що впливає на твор-
чість Михайла Пархоменка, є його при-
страсть до мандрів. Як він часто каже, «легше 
сказати, де я не був»: високогірне озеро 
Тітікака, руїни загадкового міста Мачу-
Пікчу, пам’ятники індійської цивілізації, 
що налічують не одну тисячу років, Афри-
ка, Європа, Північна Америка – які тільки 
ще місця, до яких здавна тягнулися у по-
шуках натхнення митці, чи, навпаки, які 
тільки-но відкривають перед нашими очи-
ма панораму чарівного, не відвідав він! 

Отже, перед тим, як піти зі стін уні-
верситету на заслужений відпочинок, не 
забудьте дати перепочити й душі, та від-
відайте виставку у галереї мистецтв на-
шого університету! 

Рижанов Кирило, 
ryzhanov_90@list.ru 
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кось один знайомий сказав: 
«Одна людина не може бути 
всім водночас». До концерту 
Сергія Бабкіна увага цю (не)

заперечну істину чомусь обходила. Зірка 
вітчизняного арт-року, раніше відома учас-
тю, нажаль, не існуючому гурті «5’Nizza», 
завітала до Миколаєва 4 червня. Пода-
рувала нам цю подію концертна агенція 
«Сергія Демченко». На розігріві грала 
молода група VCD, яка нагадує стиль 
Бабкіна, але має свої відмінності. 

«Людина – все», – крутилося в голо-
ві майже кожного присутнього на цій 
музикальній виставі після концерту. Як 
один виконавець може бути цілим гур-
том: співати, грати, переключати гітарні 
ефекти, задавати «барабанний» ритм по 
корпусу гітари та при цьому ще й влаш-
товувати справжній перфоманс?! 

«Слухати – задоволення, а при цьо-
му ще й бачити – та бачити не тільки 
творення музики, а й неперевершену 
акторську гру – справжній естетичний 
політ», – емоційно розповідає студентка 
нашого університету Ксенія. 

«Це було неймовірно, купа почуттів, 
переживань після концерту, які я відчу-
вав протягом всього концерту. Коли 
уявляєш, що всю цю виставу робила 

одна людина, то не хочеш кінця, а на-
впаки хочеться чути, і чути надалі»,- з 
яскравими та блискучими очима розпо-
відає студент Дмитро. 

«Я був на концерті Бабкіна в ми-
нулому році, тоді він приїжджав з гру-
пою. На концерт я йшов що б «освіжити» 
відчуття і, чесно, не чекав чогось особ-
ливого. Я помилився! Бабкін один 
«запалює» – ого-го! Як він викладається, 
не шкодує себе жодного разу! Драаайв!».  

У Бабкіна є особливість, він грає не 
лише на гітарі, а грає як актор. Мені 
дуже подобається його артистизм. Він 
грає особою, голосом, жестами. Кожна 
пісня перетворюється на виставу», – із 
захопленням згадує студент Віталій. 

Ксюша Демченко, 
ksynia@meta.ua ЯЯ  

иколаївська молодь щороку ди-
вує своєю активністю, результа-
том якої є безліч цікавих моло-
діжних проектів, акцій, концер-

тів та великих фестивалів. Своє професійне 
свято молодіжні громадські організації орга-
нізовують якнайкраще. 19 червня до Дня 
молоді в Домі творчості «Космос» пройде 
Благодійний музичний фестиваль «Rock 
Home-3», організатором якого є Спілка 
Миколаївського Студентства, а особисто 
студенти нашого університету Андрій Лох-
матов та Ксенія Демченко. Великим щорі-
чним фестивалем «Студентська республіка» 
традиційно відзначається День молоді, і в 
цьому році він пройде 26-27 червня біля 
Каштанового скверу, де окрім виступів 
миколаївських творчих колективів та власне 
конкурсу серед університетів Миколаєва, 

пройдуть безліч субфестивалів: фотокон-
курс, бодіарт-фест, турнір зі стріт-болу, 
спортивні змагання тощо. Велика подяка 
Миколаївському молодіжному муніципа-
літету за велику роботу в організації цього 
яскравого молодіжного фестивалю. Також 
в Російському академічному драматичному 
театрі 15 червня вже пройшов щорічний 
конкурс «Перша леді». 

І найголовніше – на всю молодь Ми-
колаєва очікує великий святковий концерт 
«День молоді-2010», який пройде саме в 
день святкування головного молодіжного 
свята 27 червня о 18:00 на площі Леніна. 
В цьому році на концерті, на великій сцені 
виступлять найкращі миколаївські музичні 
рок та джаз-гурти, творчі колективи, тан-
цювальні студії. Новинкою цього року 
будуть виступи Студії сучасного танцю 

«МО», фіналіста Всеукраїнського шоу-
проекту «Україна має талант», миколаїв-
ця, Романа Болдузєва та ще багато нових 
та цікавих проектів. 

Тож святкуємо своє свято разом, і 
редакція «Ваганту» в свою чергу вітаю 
всіх студентів та молодих викладачів Мо-
гиляки з Днем молоді та бажає успіхів, 
творчої наснаги та нових можливостей! 

Андрій Лохматов, 
andrey.pribluda@gmail.com 

УНІВЕРСАЛЬНА ОСОБИСТУНІВЕРСАЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ?ІСТЬ?  
ВИСТАВА ОДНОГО СПІВАВИСТАВА ОДНОГО СПІВАКАКА  

ММ  

ДЕНЬ МОЛОДІДЕНЬ МОЛОДІ--2010. 2010. ЩО БУДЕ?ЩО БУДЕ?  
Кожного року серед всіх літніх свят найпершим нас зустрічає День молоді, який в 
Миколаєві традиційно святкується великим концертом на площі Леніна, де 
виступають творчі колективи нашого міста та зірки українського шоу-бізу. 

Сергій Бабкін, колишній соліст гурту «5Nizza», відіграв свій сольний концерт на 
сцені Миколаївського Палацу культури. Той, хто виходив після концерту, 
обов’язково емоційно щось розповідав та посміхався… Що ж особливого 
відбувалося на сцені? 



1111  

Життя іде і все без коректур…» 
напрочуд часто слова видатних 
письменників і поетів стають кри-

латими виразами. А життя дійсно йде… і так 
іноді буває складно відшукати свою стежи-
ну серед цього безмежного поля, так важко 
спрямувати свій кораблик у потрібному 
напрямі. Хтось пускає все на самоплив і 
живе, тонучи з кожним днем у рутині бу-
денності та стереотипності. А хтось шу-
кає інших стежок, виходить за межі мож-
ливого… 

Все це передмова до моєї статті про 
незвичайний людей, про їхню допомогу 
молодим людям у пошуках себе, про Мо-
лодіжний психологічний клуб «Positum». 

Так, 18 лютого в нашому місті був від-
критий Молодіжний психологічний клуб 
«Positum», місце, де бурхливий рух світового 
простору зупиняється, де барви життя набу-
вають нових колоритів, де вчать знімати 
рожеві окуляри та маски… 

Але краще про свою діяльність та роботу 
клубу нам розповість Гусак Вікторія – спів-
засновник і керівник клубу. 

Коли прийшла до Вас ідея створити 
клуб такого зразка? 

Під час вивчення психологічних дис-
циплін в університеті ми закохувались у 
психологію. Особливо захопили курси «Пси-
хологічне консультування» та «Конфлік-
тологія», при викладанні яких Л.Г. Захарова 
використовувала інтерактивні форми та 
методи навчання. Тоді з’явилося бажання 
організувати простір і час, в якому студенти 
могли б зростати, бути справжніми. 

Як все почалось, як формувалась 
команда? 

Навчаючись на старших курсах, ми 
реалізовували проект «Наставник»: це були 
тренінги для першокурсників, які сприяли 
їх соціально-психологічній адаптації до умов 
університету. Через рік ми закінчили Базовий 
курс з позитивної психотерапії. Так була ство-
рена коуч-група «Level-up». Любов до сту-
дентів вилилась пізніше у проект для сту-
дентської молоді міста, який почав реалі-
зовуватись 18 лютого цього року. Дуже 
подобається спостерігати за особистісним 
зростанням людей і при цьому усвідомлю-
вати свою участь у такому зростанні. 

Чому «Positum»? 
Positum (з лат.) означає «даний», «дійс-

ний», «реально існуючий», «той, що є на-
справді» і наголошує на цілісному сприй-
нятті природи людини з урахуванням всіх її 
проявів та складових – як прогресивних так 
і регресивних. Для нас важливо зібрати ра-
зом молодих людей, яким не байдужий влас-
ний особистісний розвиток. 

Ми усвідомлюємо та цінуємо той вели-
чезний потенціал та внутрішні ресурси, які 
має сьогоднішній студент, тому прагнемо 
створити місце, куди кожен може прийти, 
щоб бути щирим перед собою, отримати 
розуміння, прийняття та підтримку, підви-
щити рівень власного життєвого благопо-
луччя та відчуття задоволеності, здобути 
навички психологічної самодопомоги. 

Що будете робити для того, щоб клуб 
існував довго, адже теми тренінгів мо-
жуть вичерпатися? 

Будемо змінювати формат, працювати 
по запитам учасників, починати довготри-
валі тренінгові та психотерапевтичні про-
екти, наприклад, вести енкаунтер-групи (де 
можна говорити лише про почуття). Теми 
закінчитися не можуть. 

Який Ваш улюблений крилатий ви-
слів? 

«Любиш кататись – люби і катайся!» 
Ваше побажання читачам «Ваганта». 
Дозволяйте собі більше справжності, 

виходьте за власні межі, робіть цей світ 
кращим! Як казав Н. Пезешкіан: «Неможливо 
додати днів у своє життя, але можна до-
дати життя у кожен із днів». 

 
Ось так людям допомагають знайти шлях 

до свого «Я», подружити свою душу з розу-
мом. Від себе хочу додати, що кожний тре-
нінг у клубі – це щось незабутнє, неймовірне 
(епітетів і порівнянь не вистачить в літера-
турі). З кожного заняття у клубі ти виносиш 
такий дар, такий шматочок теплоти і сонця. 
Причому кожен тренінг абсолютно не схо-
жий на попередній, все це завдяки фахівцям-
професіоналам: Татенко Юлії, Гусак Вік-
торії, Яцюк Олені, Кавецькій Олександрі, 
Пишній Ірині, Козубу Олегу. 

Отож, не зволікайте, приходьте у пси-
хологічний клуб, який знаходиться за адре-
сою вул. Мала Морська, 1 (ріг Адміраль-
ської) Миколаївський молодіжний центр; 
змінюйте свій світогляд і своє ставлення 
до оточуючих. 

Степаненко Ольга, 
good_girl125@mail.ru 

««  

КлубКлуб  

НЕМОЖЛИВО ДОДАТИ ДНІНЕМОЖЛИВО ДОДАТИ ДНІВ У СВОЄ ЖИТТЯ,В У СВОЄ ЖИТТЯ,  
АЛЕ МОЖНА ДОДАТИ ЖИТТЯ У КОЖЕН ІЗ ДНІВАЛЕ МОЖНА ДОДАТИ ЖИТТЯ У КОЖЕН ІЗ ДНІВ  
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к відомо, в Миколаєві професійно 
діють три театри: Миколаївський 
художній академічний російський 
драматичний театр, Український 

театр драми та музичної комедії та Міський 
театр ляльок. Але крім них активно розви-
ваються і аматорські колективи. Серед лю-
бителів акторського ремесла завжди виді-
лявся відданістю своїй справі Народний моло-
діжний театр «Парадокс». Так, лише за мину-
лий рік, двічі була поставлена драма Гри-
горія Горіна «Королівські ігри» та з десяток 
менших за розмахом вистав. І найголовніше, 
театр «Парадокс» отримав гран-прі в цього-
річному Шостому міжнародному театра-
льному фестивалі в Миколаєві «Південні 
маски-2010». 

А у вівторок, 25 травня, на сцені Облас-
ного палацу культури відбулась довгоочіку-
вана прем’єра. На мотиви п’єси-комедії Мар-
ка Камолетті була створена постановка 
«Граємо в дружну сім’ю». І в цей раз під-
твердилася гарна традиція «парадоксівців» – 
збирати повний зал. Практично всі місця 
були зайняті, так що можна привітати колек-
тив з черговим аншлагом. 

У декількох фразах слід описати сюжет 
комедії. Бернард та Жаклін, молода фран-
цузька пара, щасливо живуть у шлюбі ось 
вже кілька років, що не заважає мати їм зв’я-
зок, так би мовити, «на стороні». Але рап-
том, в один прекрасний день, нормальний 
ритм життя порушується. До подружжя 
приїжджають на вечірку їх коханці (спочатку 
Робер, а трохи пізніше і Сюзанна). В такій 
ситуації Жаклін і Бернард намагаються 
приховати один від одного факт «інших» 
стосунків. По ходу дійства в цю гру вияв-
ляються вплутаними навіть дуже кмітлива 
кухарка Сюзетта, викликана для приготу-
вання святкової вечері, а також її швидкий 
на розправу чоловік Жорж. Пройшовши крізь 
низку комічних ситуацій, сварок і взаєм-
них докорів, герої п’єси згадують стару і 
знаходять нову любов. 

Перш за все, хотілося б акцентувати увагу 
на прекрасній грі акторів. Вихід на сцену кож-
ного окремого персонажа зустрічався бурхли-
вими оплесками. Взяти, наприклад, хоча б 
появу на початку п’єси персонажа на ім’я 
Робер, чи один із виходів Жаклін наприкінці 
вистави. Зал зустрічав акторів гучними оплес-
ками та морем доброго настрою. Вміло розіг-
рані діалоги, приправлені дотепними жарта-
ми, змогли принести публіці неймовірне есте-
тичне задоволення. Деякі особливо комічні 
моменти змушували глядачів сміятися декіль-
ка хвилин поспіль. Оригінально та дотепно 
виглядали майже постійна гра слів та яскрава 
міміка акторів. Слід відзначити і відмінну 
режисерську роботу Лілії Гупало. Завдяки її 
вмілому керівництву і максимальній самовід-
дачі акторського складу, власне, і відбулася 
прем’єра. Підготовка вистави велася далеко 
не один місяць. Заслуга в її успіху належить 
всьому творчому колективу театру. Судячи із 
висловлювань глядачів безпосередньо після 

прем’єри, їм не тільки сподобалась комедія – 
вони були просто в захваті від неї. Про успіх 
постановки яскраво свідчать і майже десяти-
хвилинна овація після закінчення дійства, і 
численна черга людей, що несли квіти на сцену. 
З цим пов’язаний доволі смішний епізод. В 
фіналі комедії персонажі, за задумом режисе-
ра, розкидають речі по всій сцені. Одна із «фа-
наток», жіночка вже в літах, вирішила пода-
рувати свій букет найпершою, але потрапила 
під імпровізований дощ із одягу. Тим самим 
вона, не усвідомлюючи цього, доповнила 
малюнок прем’єри. До речі, в образах Жаклін 
та Сюзанни перед публікою виступили сту-
дентки ЧДУ ім. Петра Могили. 

Ролі виконували: 
Бернард: Євген Христосенко; 
Жаклін: Катерина Цукаленко; 
Робер: Станіслав Лішневський; 
Сюзетта: Анастасія Глухіх; 
Сюзанна: Юлія Зайнутдінова; 
Жорж: В’ячеслав Зіньковський. 
Ось що сказали в інтерв’ю нашому видан-

ню одні з головних дійових осіб того вечора. 
Євген Христосенко: «Нам подобається 

те, що ми робимо і реакція публіки є найкра-
щим підтвердженням успіху нашої сьогод-
нішньої вистави. Чесно кажучи, не очікував, 
що буде настільки бурхлива реакція, а тому 
був приємно здивований. Нас багато питають 
про плани на наступний театральний сезон. 
Про майбутні постановки поки що нічого не 
зможу сказати. У нас вони з’являються зазви-
чай за півтора місяці до прем’єри наших 
показів. Ось такий парадокс!». 

Катерина Цукаленко: «Вперше Народний 
молодіжний театр «Парадокс» поставив коме-
дію. Ми дуже переживали: чи впораємось ми 
із таким завданням? На мою думку, нам вдало-
ся передати публіці атмосферу гумору. Зі 
сцени відчувалася позитивна енергетика зала, 
яка давала нам сили і наснагу на роботу. 
Дякую тобі, наш дорогий глядач!». 

Вадим Богданов, 
merkuzio233@mail.ru 

ТеатрТеатр  

ЯЯ  
ТРІУМФАЛЬНА ПРЕМ’ЄРА ТЕАТРУ ТРІУМФАЛЬНА ПРЕМ’ЄРА ТЕАТРУ ««ПАРАДОКСПАРАДОКС»»  
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бращением к народу, 
Защитить хотим природу, 
Берегите Землю нашу, 
И любовь и жизнь всю вашу. 

 
Вы ж все люди, человеки, 
Приоткройте шире веки, 
Посмотрите – что мы чудим? 
Мы же сами себя губим!!! 
 
Мы всё пилим и крушим, 
Мы лишь благом дорожим, 
Подороже, повкуснее, 
Покомфортней, помоднее. 
 
Разве к этому стремились? 
Наши предки торопились, 
Нам привить любовь к добру, 
И слова: «Я берегу!» 
 
Вы задумайтесь ребята, 
Надо ль нам проклятье ката, 
Лучше ж нам цветы садить, 
И природу всем любить 

Соловьева Анастасия, 
421 група 

 
Спочатку, згадайте зараз всі ваші: 

«хочу», а тепер уявіть, що людство 
і природа – це дві різні особисто-
сті. І є час, який накопичувався 
у мільйонах років і впливав 
на розвиток цих особисто-
стей. 

Час існування особи-
стості людства, на при-
кладі «власного я» в 
житті однієї людини: 

1 рік – «дай»; 
5 років – «хочу»; 
18 років – «я 

хочу все»; 
25 років – «у 

мене все обов’язко-
во буде»; 

35 років – «я 
хочу все і побіль-
ше»; 

50 років – «у 
сусіда є – і я хочу»; 

60 років – «все 
дітям і онукам»; 

80 років – «у мене 
все було, але мало ці-
нувалось». 

«Власне я» особисто-
сті природи: 

I етап – беру все, що 
можна взяти; 

II етап – створюю; 
III етап – накопичую; 
IV етап – створюю; 
V етап – з’явились люди – віддаю; 
VI етап – віддаю; 
VII етап – віддаю; 

VIII етап – знову віддаю; 
IX етап – немає чого дати; 
XI етап – беруть самі; 
XII етап – беруть; 
XIII етап – беруть; 
XIV етап – немає чого взяти; 
XV етап – руйную; 
XVI етап – беру все, що можна зіб-

рати; 
XVII етап – накопичую; 
XVIII етап – створюю… 
Отже, ці дві особистості мають різний 

світогляд. Перша – споживацький, інша – 
гармонійний. 

А оскільки, існування людства зале-
жить від гармонізації відносин з приро-
дою, ваше «хочу» має змінитись на : 
«мені необхідно лише…» 

Якубовська Ольга, 
421 група 

 
Сонце, Земля і Місяць – це система 

життя, три силь-
ні ланки, 
які 

взаємодіючи між собою, забезпечують 
нашу планету необхідними умовами для 
еволюції і розвитку. 

Земля, повітря, вогонь і вода – це 
чотири стихії землі, а людина – в XXI – 
це п’ята руйнівна стихія. 

Головна дилема економіки: потреби 
безмежні, а ресурси обмежені, – про це 
відомо всім. Але ніхто не обмежує свої 
потреби, навіть не збирається. Тобто, в 
майбутньому – все, що можна добу- 
ти, переробити, використовувати закін-
читься. 

Отже, головною проблемою – є пот-
реби людства. Потреби є двох видів: ті, 
що мотивуються необхідністю, і такі, що 
викликані бажанням. Загрозу для на-
шої планети становлять саме не моти-
вовані бажання. Саме для них викорис-
тання природних ресурсів більше, ніж 
треба. 

Тому, починати зміну світу потрібно 
зі своїх бажань. Задумайтесь над 

цим! 
Ковлєва Ксенія 

421 група 

ЕкологіяЕкологія  

ВІД СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬВІД СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУТЕТУ  
ЕКОЛОГОЕКОЛОГО--МЕДИЧНИХ НАУКМЕДИЧНИХ НАУК  

ОО  
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цьому капіталістичному світі ви, 
працюючи на одній роботі, навіть 
не маючи освіти, можете запросто 
платити по рахунках і навіть раз на 
місяць балувати себе дорогими 

речами. Що виключено в умовах нашого 
пострадянського суспільства. Багато хто 
починає працювати у віці 15 років. Хто збирає 
кошти на коледж, хто на дорогі покупки. 
Батьки відмовляють своїм чадам в надмірнос-
тях, стимулюючи їх тим самим до праці. Тут це 
нормально. Коли мої колеги по ресторану 
дізналися, що я отримав свою першу зарпла-
тню тільки в 19 років, то дуже здивувались. 
Першим питанням було – на що я міг зана-
пастити стільки вільного часу. А дійсно, на 
що? 

Британська Колумбія – краще місце для 
вивчення англійської мови. Швидше за все, 
що через расове різноманіття. Для того, щоб 
китаєць міг зрозуміти з якою саме рибою цей 
індус хоче японський суші, населенню довело-
ся відточити розмовні навики до досконалості. 
У місті «мільйон» різних закладів, в яких ви-
кладають мову. У одній з таких шкіл вчився і 
я. Кращі і найцікавіші люди приїздять туди з 
різних країн: Бразилії, Молдови, Росії, Польщі, 
Словаччини, Японії і звичайно ж України. 
Коледж, сам по собі, розрахований на людей, 
що приїхали з метою повчитися мови у її носіїв. 
Абсолютно не для того, щоб заробити грошей 
і залишитися в Канаді всілякими способами, як 
це робить багато хто. Мені здається, що саме 
через нездійснені очікування з приводу заро-
бітку, ви можете бачити безліч негативних відгу-
ків про програму і English Bay College в Інтер-
неті. Особисто мені уроки вимови допомогли 
надзвичайно. На цих заняттях викладач без-
жально тикав пальцем на помилки під час 
учбових діалогів і монологів, властиві нашому, 
слов’янському, акценту. 

Після академічного компоненту програми 
слідує практичний. Мається на увазі: ‘пора 
відбивати гроші за програму’. Тут кому як 
повезе, як мовиться, хто на що вчився. У вас 
є два шляхи. Перший – поїхати в інше місто на 
пропоновану школою сезонну роботу про-
давати гарячий чай в будці за 8-9 доларів за 
годину. Другий – залишитися у Ванкувері на 
повному самозабезпеченні. Зарплати тут вищі, 
але є шанс не знайти роботу взагалі, і із-за браку 
коштів на існування, змінивши квиток, полеті-
ти додому. Ванкувер, як і Москва, сльозам не 
вірить. Потрібно тверезо оцінювати свої сили 
і нарікати тільки на себе, тут допомогти нікому. 

Сказати чесно, те, що в Канаді повинна 
була проходити Олімпіада, стало вирішальним 
чинником у виборі програми. Я мріяв побачити 
змагання по бобслею і хокею. Але хто ж знав, 
що квитки були розкуплені ще за рік до від-
криття Олімпійських ігор. Можна було купити 
квиток у перекупників, але він би коштував, в 
кращому разі, в 5 разів дорожче, при касовій 
ціні в 100 доларів. Бідному студентові тут особ-
ливо не розігнатися. Але щоб відчути олім-
пійський дух, як виявилось, не обов’язково 
так розкошелюватися. Можна поїхати увечері 
в Даунтаун, від якого я живу в 10 хвилинах їзди 
на автобусі. І ось центр подій: вуличні концерти 
у виконанні молодих, маловідомих, канадських 
музикантів, бродячі артисти, що розважають 
туристів своїми, вигостреними до досконалості, 
уміннями. Місто прикрашене в стилі індіансь-
ких племен, що жили на території Ванкувера: 
скульптури орлів, вігвами, приголомшливі, 
абсолютно психоделічні, тотемні стовпи, що 
горять яскравими, насиченими барвами, 

Кожен свідомий житель Ванкувера пора-
хував своїм боргом купити хокейну футболку 
національної збірної. Це теж стало, декорацією 
міста. Уявіть собі вулицю, заповнену багатоти-
сячною армією уболівальників, одягнених в 
червоно-білі кольори, оформлені в кленовий 
лист. Але більше всього вражав навіть не стільки 
барвистий натовп, скільки атмосфера емоцій-
ного підйому. Ось, наприклад, коли Канадська 
хокейна збірна обіграла потенційних претен-
дентів на золото – Росію. Того вечора промай-
нула перша хвиля божевілля по місту. На відміну 
від Англії, де футбольні уболівальники пере-
вертають машини і громлять всі навколо, в 
Канаді перехожі, абсолютно незнайомі люди, 
поздоровляють один одного, радіють, цілуються, 
обнімаються, кричать, свистять, співають пісні. 

Друга хвиля була, коли, за словами газети 
«24Нours» люди не вийшли на роботу вранці 
після перемоги Канади над США, через ниючий 
біль в зап’ясті, оскільки багато хто, в перемож-
ному азарті, роздав по 100 «Давай п’ять» за вечір. 

Прошу відмітити, що всі святкування відбу-
валися абсолютно не на тлі сумісного вжи-
вання гарячливого. Якось в газетах написали 
про інцидент з групою туристів з Німеччини, 
заарештованих за вживання спиртних напоїв 
прямо в центрі Даунтауна. Наступного ж дня 
в мерії було ухвалено рішення про перенесення 
часу закриття крамниць, продаючих спиртне, 
з 23:00 до 19:00. 

– «Ми тут не побухати зібралися, друзі! 
Девіз «швидше, вище, сильніше» не варто 

плутати з «п’яніше, потворніше, свиноподібні-
ше», так що будьте ласкаві!» – читалося про-
між рядків. В підсумку, олімпіада пройшла 
в атмосфері дійсної загальної тверезої любові. 

Кожна нація представляла свою культуру 
національним «хаузом». В усіх охочих була 
можливість познайомитися з культурою тієї або 
іншої країни, зайшовши у відповідний «бу-
динок». Німецький будинок – пиво і сосиски. 
Український будинок – вареники і гопак. Най-
більшою популярністю цього року користував-
ся «російський будинок», внаслідок того, що 
він презентувався вперше. Щоб подивитися на 
матрьошки, балалайки і народні хорові співи 
потрібно було простояти в черзі від 2 до 5 годин. 

Взагалі, у Ванкувері в ці дні можна було 
запросто зустріти дуже відомих людей просто 
на вулиці. Мій колега по ресторану хвалився, 
що після програшу Росії Канаді випивав в пабі 
з Олександром Овечкиним, монстром світового 
хокею. Приїжджав потримати олімпійський 
вогонь і губернатор Каліфорнії, Арнольд Швар-
цнеггер, викликавши своїм візитом неслабкий 
ажіотаж. 

Приходжу якось на роботу в магазин, до 
речі, один з найбільших в світі з продажу тканин. 
Там моя бос розмовляє з чоловіком середніх 
років. Побачивши мене, покликала, представила 
гостю і попросила супроводжувати та перекла-
дати, хоча чоловік сам міг легко пояснитися з 
персоналом. Вперше за весь час перебування в 
Канаді я почув чистісіньку, українську мову від 
незнайомої мені людини. Не поспішаючи, про-
гулюючись по магазину, ми душевно спілкува-
лись на рідній мові. Поділилися враженнями від 
міста, олімпіади, я розповів про себе, якою долею 
в Канаді. Мій співрозмовник, у свою чергу, пові-
дав мені про його майбутню трансляцію на 
телебаченні і про шанси України на параолім-
пійськіх іграх. Після екскурсії він вручив моєму 
босові візитку. На ній було написано: «Надзви-
чайний і Повноважний Посол України в Канаді 
Ігор Осташ». Пан Ігор по-батьківськи, потиснув 
руку занімілому мені і поїхав на трансляцію. 

Місцеві українці жартують: «справжній 
українець дуже любить Україну... але з Кана-
ди». Хоча, всі вони знають, що чужі гори не 
замінять українцеві свої рідні, а безкрайній 
степ і поготів. Що ніякий біфштекс не раду-
ватиме шлунок так само, як червоний борщ з 
салом і часником! Що ніколи не назве українець 
чужину Батьківщиною! І сльози потечуть по 
щоках тільки від пісень про Неньку і її красу! 

Задирака Олег 
zadiraka@gmail.com  

УУ  

ЯКЩО НЕ СИДИТЬСЯ УДОЯКЩО НЕ СИДИТЬСЯ УДОМАМА  
(продовження)(продовження)  
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сть в этом мире человек. С виду он 
такой же, как и все. Но он абсолютно 
иной. Вокруг него много людей, но 
он совершенно одинок. Он со мно-

гими общается и умеет красиво говорить, 
но его никто не понимает на сто процен-
тов. Этому человеку в тягость осознавать то, 
что никто не разделяет его взглядов на жизнь 
и не поддерживает в его начинаниях. Но он, 
ведомый мечтой, продолжает следовать своей 
цели. Ему тяжело понять остальных, эту се-
рую массу, что его окружает. Но он никогда 
не станет таким как они. Никогда. Его душа 
желает парить там, где рождаются звезды 
и летают кометы, где на какой-то планете 
только-только появилась жизнь. Его манят 
пески Марса и кольца Сатурна. Он хочет 
увидеть темную сторону Луны и пройтись 
по Млечному пути. Неисправимый мечтатель 
и романтик. Он страдает, когда осознает, что 
никому не нужен и его никто не любит. Его 
жизнь монотонна и пуста. И каждый новый 
день похож на предыдущий. Единственная 
отрада для него – это природа. Рассветы и 
закаты, осень и весна… Он любит прика-
саться к густому как молоко туману, гулять 
под дождем, слушая раскаты грома, и наблю-
дать, как молния в одну секунду рассекает 
небо. Для него нет ничего приятнее, чем 

услышать пение птиц, а шум прибоя ми-
лейшая для души музыка. Парень никогда 
не упускает возможности, чтобы воссоеди-
ниться с природой. Но, к сожалению, такое 
бывает очень редко. 

Этот человек понимает, что в мире есть 
кто-то, кто создан для него – его вторая 
половинка. Она обязательно полюбит его 
всем сердцем. Рядом с ней он забудет, что 
такое грусть и страдания, одиночество и 
непонимание. И идя по улице, парень вгля-
дывается в лица. Но ничего не видит. Чув-
ство одиночества, с каждым днем все сильнее 
и сильнее одолевает его. А грусть съедает 
его душу изнутри. Для него все не в радость 
и все тяжелее выживать в этом сером и одно-
образном мире. Но он продолжает кого-то 
искать, сам не зная кого. И так день за днем. 
Парню кажется, что он плохо ищет, и он 
решается на отчаянные шаги. Но даже это не 
дает ровным счетом ничего. Жизнь препод-
носит неожиданные сюрпризы, испытывает 
и мучает его. С каждым разом ему все тяже-
лей переносить всю эту боль одному. Он 
все больше страдает и перестает верить в то, 
что мир может быть прекрасным и что вооб-
ще надо жить… 

В этот день шел дождь. С самого утра не 
переставал ни на минуту. В такую погоду 

обычному человеку хочется сидеть дома и 
пить горячий чай, забравшись под теплое 
одеяло. Но он не любит смотреть на дождь 
сквозь окно. Ему приятнее ощущать, как 
дождевая вода сбегает по его волосам, а 
капли разбиваются о его лицо. Парень нико-
гда не следит за временем, когда ноги несут 
его куда-то по мокрым улицам родного горо-
да. Может гулять так часами на пролет. Тем 
более сегодня – под теплым летним дождем. 
На каком-то перекрестке, в ожидании зеле-
ного, задумался о чем-то. Он не сразу понял, 
что это: вокруг идет дождь, а он этого уже 
не чувствует... Подняв голову, увидел край 
зонтика, что нависал над ним. Эти нарисо-
ванные созвездия показались ему забавными. 
Парень посмотрел по сторонам. Но никого 
нет рядом с ним. Лишь повернувшись назад, 
он увидел девушку. Именно ей и принад-
лежит зонтик, эта миниатюра звездного неба. 
Она нежно улыбнулась, а в ее небесно-
голубых глазах было что-то таинственное 
и необъяснимое. Парень не мог сказать ни 
слова, только смотрел на нее. И лишь одна 
мысль в его голове: «Вот она». А ведь 
девушка тоже его искала… 
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* * ** * *  

 пришел к себе домой я был в 
печали и не в радости но чувст-
вовал мечту потому что пришла 
весна красна какая она была 

красивая безмятежная я представлял это 

чувство радости и вдохновение как будто 
бы я осуша руки прекрасной красивой 
девушки небывалой красоты как будто 
бы она одна только одна а я один следи 
листвы как один тюльпан ждал этой 

прекрасной весны весны и как этот 
прекрасный тюльпан ждал этого счастья 
среди прекрасных тюльпанов которые 
окружали меня 

Сергей 
ЯЯ  

сі ВИ – бусинки і я – нанизую 
ВАС на СЕБЕ. Я збираю ВАС 
потрошки, виколупую КОЖНУ 
з щілин, наздоганяю тих ХТО від-

котився від мене, розсипався, загубився. 
Я відшукую ВАС : різнобарвних і прозорих, 
прямокутних, кругленьких, тонесеньких, 
в форму бублика і в формі сливки, і вза-
галі без формені шматочки пластику, дере-
ва, заліза і ще казна чого. Я пролажу в 
ВАС, надягаю на себе, НАНИЗУЮ ваші 
емоції, почуття, погляди, думки. Нанизую 
ВАШІ всі обличчя, кожну емоцію і кожен 
порух брови. Я переглядаю кожен ВАШ 
виступ, прем’єри з повними залами людей 
і квітами в ВАШОМУ волоссі й в антракт, 
коли ВИ самі і втомлені, чимось засму-

чені, чимось вражені, спустошені і такі… 
прості... малюєте нові декорації, нові мас-
ки лампічете з старих елементів, змінює-
те одні балетки на інші, блюз на джаз, рок 
на поп, поп на фолк, але сунете нові диски 
в старий магнітофон. 

Я кажу часто: «Якби в мене був ви-
бір….». А справді, от просипаюсь я завтра 
абсолютно гола... Гола від обов’язків, стра-
хів, стереотипів… Все прекрасно, все чудо-
во. Я йду туди куди я хочу до того кого я 
хочу і ми лягаємо на спини серед прос-
торого поля злаків на ковдру, і дивимось 
в небо. От та хмарка схожа на слона, а та 
на фазана, а ти дивишся на неї і бачиш 
там індика чи і взагалі щось, що не має 
назви. І ми заводимо довгі суперечки що 

ж то було, аж доки не темніє. Зірки по-
вибігали подивитись на нас, диваків, смі-
ються і перешіптуються, і я соромливо 
відвертаюсь від тебе, кладу руки долонька 
до долоньки і під щічку. Ти певний час 
вовтузишся там щось собі. Сопеш і поп-
равляєш ковдру. Я посміхаюсь і підморгую 
зіркам. Торкаю тебе за плече і показую всім 
тим блискучим Штучкам язика... да-да! 

Я не самозакохана і не пихата. Я готова 
полюбити кожного з вас, ЛЮДИ, тільки 
будь те ЗНАЧИМИ для мене. Люблю ВАС 
глибоких і не дуже, рівненьких і кривих, 
в радості і печалі. 

Амінь. 
Катерина Савєта 

mislitelka@meta.ua 
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се, що має хоч якусь цінність потра-
пляє до рук зазвичай випадково. 
На жаль, а може і на щастя, рідко 
коли вдається самому добитися 

чогось дійсно вартісного. Частіше за всього 
такі речі – подарунки долі. Як ви вже зрозумі-
ли, цей фільм я подивився випадково. Проте 
доля завжди дарує вчасно. І цього разу теж. 

Взагалі подібні фільми ніколи нестають 
популярними, не отримують великих касових 
зборів, не мають колосальної рекламної кам-
панії попри відомих та талановитих акторів, 
неперевершену музику та, що найголовні-
ше, глибокий зміст. Це «скромні» фільми. 
Яскравим прикладом такого фільму є «Ха-
тіко», який, я сподіваюся, вам вже знайомий. 

Стрічка «Сім життів» не підходить до га-
ласливої компанії з чіпсами та поп-корном, 
коментарями та жартами з сюжету. Цей фільм 
треба дивитися самому. Ввечері. В спокої. 

Так легше думається. Так легше шу-
кається. 

Сюжет фільму доволі простий, але розу-
міння його простоти приходить в кінці. Він 

схожий на розмальовану стрі-
чку, з якої вирізані окремі 
елементи, а тому малюнок 
видається неповним. І елемен-
ти, яких не вистачає віднай-
дуться лише в кінці. Лише 
тоді стане зрозуміло чому, для 
чого і навіщо. «Чого ж так 
все заплутано?», – спитаєте 
ви. А в житті хіба буває по-
іншому? 

Протягом фільму голов-
ний герой робить різні вчин-
ки: добрі та погані, егоїстичні 
та ті, що викликають відразу. 
Дивне мереживо його дій не 
піддається поясненню, а на-
прикінці фільму ви дізнаєтесь, 
що ім’я головного героя, до 
якого ви власне звикли, не є 
його справжнім ім’ям. І хто 
всі ці люди, яким він допо-
магає, кого він провокує, його 
сни, його робота, його пос-
тійне відвідування лікарні, 
його роман з дівчиною, яку 
він майже не 
знає, його по-
гляди, слова, 
що змушують 
його замовча-

ти та замислитися. Все, все 
це – окремі грані надсклад-
ної людської душі, яку не 
осягнути людським оком, 
яку важко осягнути та зро-
зуміти протягом усього жит-
тя. Але за допомогою цього 
фільму ви зможете хоч трохи 
наблизитися до цього. 

Оригінальна назва філь-
му українською звучить як 
«Сім фунтів», але ця алюзія 
занадто складна для пересіч-
ного глядача, і тому перек-
лад звучить більш прозаїчно 
«Сім життів». Хоча це теж 
алюзія на сім життів, які 
головний герой загубив, та ті 
ж сім життів, які йому до-
ведеться спокутувати. А 
сама ідіома «сім фунтів» 
перекладається, як «душа». 
Хоча судячи з англомовних 
відгуків щодо цієї назви 
багато хто з носіїв мови 
теж не здогадується по гли-
боке значення назви фільму. 

А тепер найголовніше! 
Навіщо дивитися цей фільм? 

Навіщо витрачати свій час? В наші часи, коли 
півтори-дві години це дійсно багато часу? І я 
можу відповісти вам на це запитання дуже 
лаконічно: для того, щоб знайти себе. Бо ми 
теж стрічки з кольоровим візерунком, але 
ми самі не можемо осягнути всього візе-
рунку, і тому треба шукати себе по части-
нах, доповнюючи ті фрагменти, що знаєш, 
тими, про які ти ніколи не здогадувався, 
допоки ти не станеш цільним, або точні-
ше цілісним. Єдиним. І в цій єдності буде 
твоя сила. Чи ні?... 

Ні. Бо цей візерунок – це не тільки ти, 
не тільки різнобарвна мозаїка душі, але й 
те, що ти робиш, які сліди ти залишив в 
житті людей: яскраві малюнки щастя або 
чорні плями горя. І дуже рідко коли в 
тебе буде шанс перемалювати ці плями, і 
ти можеш тільки здогадуватися наскільки 
велика буде ціна за цю можливість. 

Тож і залишається варіантів зовсім 
небагато. Знайти себе в собі самому не так 
вже й важко, віднайти себе в інших складні-
ше. Змінити себе ось що майже неможливе. 

Войналович Сергій, 
radovar31@rambler.ru 
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