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Важливі новиниВажливі новини  

е що сталося одного разу, більше 
не повториться ніколи, але те, що 
повторилось двічі, обов’язково від-
будеться втретє.  
 

Щоб не казати багато, розкажу про 
основне і найцікавіше – про організаторів, 
про учасників, про журі, про результати. 

1) Три роки тому з ініціативи Вікторії 
Антонівни було проведено перший еконо-
мічний турнір серед студентів факультету 
економічних наук. Ця чудова традиція роз-
повсюджується й сьогодні як серед «вете-
ранів» Турніру, так і серед дебютантів – 
студентів другого курсу (в ролі наймолод-
ших учасників), і студентів першого курсу 

(членів лічильної комісії). Й попри всі пере-
пони, невпевненість та інші негативні 
фактори, економісти з радістю й хвилю-
ванням чекатимуть на наступні інтелек-
туальні змагання! 

2) Учасниками Турніру є розумні сту-
денти-економісти, дуже розумні студенти-
економісти і, я б сказала, занадто розумні 
студенти-економісти (але розуму ніколи не 
буває багато). 

Всі – дуже яскраві й амбітні особистості. 
3) У чвертьфіналі Турніру більшістю 

членів журі були магістри ФЕНу. Цього року 
серед членів журі ми побачили минулорічних 
і позаминулорічних учасників Турніру, які, 
в свою чергу, відрізнялися від своїх попере-
дників тим, що при оцінюванні позабували 
геть про об’єктивність, неупередженість… 
Як наслідок, оргкомітет Турніру проводив 
чвертьфінальні змагання у 2 етапи, а пів-
фінали проведені взагалі не були. 

4) Переможцем Турніру стала єдина ко-
манда четвертого курсу – Thunders storm. 
Вони тричі брали участь у Турнірі. Але до 
перемоги доросли тільки на четвертому курсі. 

Вітаємо їх з 1-им місцем у Третьому 
Турнірі з економіки! 
Головне – не перемога, а гідно виступити. 

Антон Дубовик (капітан команди – 
переможниці) 

 
Олександра Чмєль, 

alexa.chmel@gmail.com 

ТТ  

ожен має право на помилку, а щоб 
кожний міг цим правом скори-
статися, проводять вибори. 

NN 
 
Подія серйозна. Посада студентського 

декана – відповідальна. Тому, звісно, ба-
жання прийти на вибори й проголосувати 
за гідного кандидата було природнім. І що 
ж міг побачити пересічний студент, особли-

во, студент факультету економічних наук? 
Цікаву картину. 

1. Наявність одного кандидата. З чого 
випливає пункт 2. 

2. Обмежений вибір. Відсутність будь-
якої альтернативи. 

3. Присутні: 40 % одногрупників єди-
ного кандидата – студенти другого курсу, ще 
25 % – студенти з потоку єдиного кандида-
та – безумовно, студенти (15 % другого 

курсу; 35 % – інші – студенти-економісти 
третього курсу, по 10 % – першого і четвер-
того курсів). 

4. Почесний гість – декан факультету 
економічних наук – Юрій Юрійович 
Верланов (щоправда, присутнім на вибо-
рах пробув недовго). 

5. Організація виборів – не на дуже 
високому рівні. Чому? – Наступні пункти. 

6. Низька проінформованість студентів 
факультету. 

7. Майже непомітна і невідчутна робота 
студентського декану і його команди за 
попередній період. 

8. Відсутність допомоги з боку Сту-
дентського колегії як координуючого орга-
ну управління, й таких процесів, як ви-
бори студентських деканів на факультетах, 
в тому числі. Член Студентської колегії від 
факультету економічних наук мав, швидше, 
особисту зацікавленість у заході, ніж пред-
ставляв інтереси Студентської колегії. 

9. Позитивний елемент – хто бажав, 
той прийшов. Свідомий вибір кожного при-
сутнього й усіх неприсутніх. 

10. Тривалість: вибори пройшли швидко, 
надто швидко. 

На останок додам, що так відбуватися 
мало б будь-де, тільки не в Могилянці, 
будь-де, тільки не на факультеті економіч-
них наук. 
Найкращий голос на виборах –голос розуму. 

Володимир Шамша 
 

Олександра Чмєль, 
alexa.chmel@gmail.com 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ТУРНІР ВЕКОНОМІЧНИЙ ТУРНІР ВТРЕТЄ!ТРЕТЄ!    
 
З З 11--го по го по 44--те березня відбувся захід, на який чекали цілий рік студенти те березня відбувся захід, на який чекали цілий рік студенти 
факультету економічних наук. Третій Турнір з економіки, що було організованофакультету економічних наук. Третій Турнір з економіки, що було організовано  
кафедрою економічної теорії та економетрії, а якщо бути відвертими, кафедрою економічної теорії та економетрії, а якщо бути відвертими, ––  
Вікторією Антонівною Палеховою.Вікторією Антонівною Палеховою.  

ПРО ВИБОРИ СТУДЕНТСЬПРО ВИБОРИ СТУДЕНТСЬКОГОКОГО  
ДЕКАНА ФЕНДЕКАНА ФЕНуу  

  
4 4 березня цього року пройшли вибори студентського декана факультету березня цього року пройшли вибори студентського декана факультету 
економічних наук. Новообраним студентським деканом став Роман Дурдук,економічних наук. Новообраним студентським деканом став Роман Дурдук,  
студент студент 212 212 групи.групи.  
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Дистанційне керування 
 
Керувати процесом створення 
газети з іншої країни важко, 
але реально. Отже цей номер 
створено саме так. Головний 

редактор у Німеччині, журналісти та 
дизайнер в Україні. І тут на допомогу 
приходить геніальний витвір людст-
ва – Інтернет. Саме завдяки цій гло-
бальній системі можна надсилати до-
дому електронні листи, які приходять 
за мить, розмовляти з людиною за до-

помогою відео зв’язку і бачити її на 
відстані. Інтернет звузив всі відста-
ні, світ тепер став близьким до лю-
дини, що має комп’ютер та доступ до 
Інтернету. Ми з вами одночасно твор-
ці та користувачі цієї глобальної ме-
режі. Тож бажаю вам максимально 
використовувати всі можливості, що 
відкриваються перед нами у сучасно-
му світі. 

 
З повагою, Євгенія Дулько 

Jane.dulko@gmail.com 

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА  
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орноморський державний універ-
ситет має ще коротеньку історію, 
але вона, мабуть, яскравіша та дина-
мічніша, ніж у інших навчальних 

закладів. Вже майже 15 років в Миколаєві діє 
потужна вища школа, що приваблює студен-
тів з різних куточків України та світу. 

Історію свого університету корисно зна-
ти кожному, кого він якимось чином торк-
нувся. Колись Леонід Павлович Клименко 
зауважив, що те, як з’явилась Могилянка в 
нашому місті, важливо знати нашим студен-
там, тож «Вагант» починає вести рубрику 
«До 15-річчя Могилянки», де кожен з тих, хто 
в далекі 90-ті починав створювати цей універ-
ситет, поділиться своїми думками, згадками 
та враженнями. Тому, власне, починаємо вже 
зараз. 

Андрій Лохматов, 
Літературний редактор Ваганту 

 
Як це було, або 15 років тому 

Ідея створення Миколаївської філії 
НаУКМа з’явилася влітку 1995 року серед 
викладачів Українського державного морсь-
кого технічного університету, які відчували, 
що тільки технічної освіти для регіону вже 
замало, незважаючи на те, що тут діяли педа-
гогічний інститут та філія Київського інсти-
туту культури. Попередні розмови про ство-

рення нового ВНЗ почалися у серпні цього ж 
року з тодішнім мером Миколаєва О.Я. Берд-
никовим, заступником голови облдержадмі-
ністрації А.Д.Ковалем, директором заводу 
ім. 61 комунара В.О. Лавриненком, головою 
Миколаївського крайового відділення Народ-
ного Руху України Ю.В.Діденком. Керів-
ництво міста, обласного управління освіти 
та облдержадміністрації підтримали ідею 
створення Миколаївської філії Національного 
університету «Києво-Могилянська Академія». 
Дав згоду на виділення приміщення під на-
вчальний корпус директор ДП «Завод 
ім. 61 комунара» Д.О. Черненко, призначе-
ний на посаду у серпні. 

30-31 серпня 1995 року з’явилися перші 
офіційні документи: лист управління освіти 
за підписом на той час його начальника 
Я.І. Журецького та заступника голови міськви-
конкому І.А. Мейжис до президента НаУКМА 
В.С.Брюховецького про створення філії. 

Був створений організаційний комітет 
з питань відкриття нового ВНЗ. Спочатку 
планувалося дати йому назву «Академія 
управління, економіки і права». До комітету 
на громадських засадах входили Л.П. Кли-
менко (голова), О.П. Мещанінов (заступник 
голови), Г.Л. Норд та Г.В. Коцюр. Робота 
почалася з вивчення конкретних потреб у 
кадрах підприємств міста та області, наяв-

ності кадрового потенціалу викладачів та 
спеціалістів. Робилося обґрунтування, пра-
цювали над статистичними матеріалами. 
Розробку бізнес-плану здійснив О.П. Меща-
нінов, маркетингову проробку – Г.Л. Норд, 
техніко-економічні розрахунки – М.М. Чор-
ний, усі роботи виконувалися безкоштовно, на 
громадських засадах. В січні-березні до роботи 
підключилися В.В. Драгомиров, В.М. Бандура, 
Ю.А. Батрак, Ю.Ю. Верланов, О.М. Трунов. 

17 січня 1996 року у НаУКМА відбулася 
Вчена рада, на якій розглядалося питання про 
створення Миколаївської філії, тут були 
присутні Л.П. Клименко, О.П. Мещанінов, 
В.В. Драгомиров. Вчена рада одностайно 
схвалила бізнес-план відкриття філії та її 
статут. На підставі ухвали Вченої ради пре-
зидент НаУКМА видав наказ від 17 січня 
1996 року про відкриття філії і призначив 
виконуючим обов’язки ректора Л.П. Кли-
менка. 31 січня Миколаївський міськвикон-
ком офіційно зареєстрував новий ВНЗ. 

Розпочалася підготовка матеріалів до 
ліцензування та до Постанови Кабінету 
Міністрів про відкриття філії. Велику роботу 
виконали декани факультетів Ю.А. Батрак, 
Ю.Ю. Верланов та В.В. Добровольський. 
Величезну допомогу в ліцензуванні та при-
йнятті постанови Кабінету Міністрів України 
надав народний депутат України В.М. Єме-
льянов. 13 червня 1996 року ДАК прийняв 
рішення про видачу МФ НаУКМА ліцензій 
з економіки, комп’ютерних наук та екології 
із загальним обсягом набору 175 осіб. 

3 липня 1996 року Кабінет Міністрів 
України прийняв постанову № 712 про ство-
рення МФ НаУКМА, Миколаївського коле-
гіуму НаУКМА та розробку регіональної 
програми «Миколаївський навчальний націо-
нально-культурний комплекс». Процес ор-
ганізаційного створення філії закінчився. 
14 липня відбулося вступне тестування. 

30 серпня відбулося урочисте відкриття 
Миколаївської філії. Український музичний 
драматичний театр підготував спеціальну 
програму посвячення в студенти. Головний 
режисер театру О. Ігнатьєв та його директор 
М. Берсон особисто керували подіями і брали 
участь у виставі. 

Анатолій Чубаченко 
chubachenko_anat@gmail.com  

За матеріалами офіційного сайту 
ЧДУ ім. Петра Могили www.kma.mk.ua 

ЧЧ  

ЯК ЦЕ БУЛОЯК ЦЕ БУЛО  
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о: Зимова студентська рес-
публіка (далі – ЗиСР) у 
форматі оргдіяльнісної гри. 

Хто: Студенти, молодь, 
бізнесмени, політичні консультанти, різні 
вікові групи. 

Де: Карпати, Івано-Франківська об-
ласть, селище Верховина, лікувально-
оздоровчий комплекс «Верховина». 

Коли: 24-28 лютого 2010 року. 
Для чого: Активізувати молодь і 

студентство. Можливі інші варіанти. 
Як: Захід проходив в режимі нон-стоп. 

Слово «відпочинок» майже за 5 діб в роз-
кладі зустрілося лише 1 раз (мабуть, ви-
падково). 

Проблемне завдання (ПЗ): «Опти-
мальна для українця модель соціальної 
взаємодії (громадські організації та по-
літичні партії нового типу)». 

Чому виникло дане ПЗ: зменшення 
громадського руху і його фінансування 
з боку держави, відсутність партій, які 
відстоюють інтереси великих соціаль-
них груп, з ідеологіями. 

 
Всім доброго здоров’ячка! Сьогодні і 

завжди Студреспубліка – країна, де збува-
ються мрії (на будь-який смак і колір). 

На другу ЗиСР з нашої рідної Могилянки 
вирушили двоє студентів Вова Логвиненко 
і Олександра Чмель (обидва – кореспонден-
ти Ваганту). Отож про захід зсередини. 

Працювати весь час. Продуктивно 
працювати. 

Для того, щоб отримати результат й 
досягти поставленої мети, потрібно докласти 
нелюдських зусиль. Систематично й ефек-
тивно працювати, щоб знайти відповіді на 
найскладніші питання. 

Особливості ЗиСР. 
В процесі гри застосовувалися ряд мето-

дів та інструментів, які дали змогу глибоко 
зануритися у проблематику. Тобто ніякого 
відпочинку (пленарне засідання – робота 
в групах – пленарне засідання – ..., з 
перервами на прийоми їжі), ніякого ал-
коголю, ніякої бездіяльності. І, як плану-
валося, було досягнуто ефект «повного 
занурення». 

Треба вміти перемагати, попри все. 
Тому що [Переможців не судять]. 

В кінці 4-ого дня існувало 3 групи: так 
звана «Студентська республіка», яка працю-
вала як мережева структура без керівного 
ядра, політична партія нового типу, «Фабрика 
думок» – група аналітиків, що допомагали 
працювати 2-ом попереднім групам. 

Хто б ви думали міг перемогти? – Сту-
дентська республіка, безумовно. 

Також нагороджували учасників, які 
зайняли по результатам гри найвищі пози-
ції в особистому заліку. Перше місце посів 
Максим Зевако (м. Чернігів), друге – Віра 
Андріюк (м. Івано-Франківськ), третє – Ми-
хайло Мінаков (м. Київ). 

А відпочинок-таки був. 
Традицією ЗиСР є «Зимовий бал» у класи-

чному стилі наприкінці заходу. Для того, щоб 
навчити учасників танцювати, проводилися 
релаксивні заняття (50 хв. на день). Не можна 
сказати, що то була релаксація в повному ро-
зумінні цього слова. Але організатори спробу-
вали надати учасникам хоч якусь розрядку. 

Висновок: Що таке ЗиСР, Ви можете 
відчути тільки в тому разі, якщо самі поїдете 
на неї наступного року. Бо словами цього не 
передати. Для тих, хто брав участь у Літній 
студентській республіці – ЗиСР зовсім не те, 
що ви бачили влітку. Головне – не боятися 
і бути адекватним. 

Висновок № 2: В хорошій грі виграє 
кожен учасник. 

[Тут збуваються заповітні мрії!  
Тут починається завтрашній день!] 

Олександра Чмєль, 
alexa.chmel@gmail.com 

ФестиваліФестивалі  

ЩЩ  
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ІніціативиІніціативи  

До мене нещодавно підійшло 
кілька студентів з різних факуль-
тетів з ідеєю про створення пар-

кування для велосипедів, – розповідає 
голова Студентського Самоврядування 
ЧДУ ім. Петра Могили Сергій Кочнєв, – 
Я зацікавився цією ідеєю, але не зміг 
чітко зрозуміти – якою вона повинна бу-
ти? Де вона може бути розташована? І 
одне з головних питань: Чи це є такою 
реальною проблемою для багатьох студе-
нтів?» 

Сергій поділився з нами першим його 
відношенням до цієї ідеї, і як результат, 
ми з вами бачимо на стінах, стендах та на 
головному вході університету аркуші з 
фотографією, де зображені велосипеди та 
купу вільного місця. Яка ж ціль цих пла-
катів? Знайти зацікавлених студентів, які 
теж бачать проблему у відсутності парку- 
вання для велосипедів при нашому 
навчальному закладі. Вільне 
місце на плакатах зроб- 
лено саме для зацікав- 
лених студентів, які 
100 відсотків під- 
тримують цю ідею 
про  створення  
місця «відпочин- 
ку» їх залізних 
коней. 

Залишилося 
почути вагому під- 
тримку могилянів- 
ців та можна почи- 
нати на таких засадах 
працювати над проект 

том створення велосипедного паркування, 
а також поділитися цією ідеєю з ректором 
нашого університету та отримати його 
підтримку. 

«Це класна ідея, на мою думку! Ве-
лосипед – це здорово, тому що це добре 
для здоров’я, а також можна економити 
свої гроші, якщо їздити в університет на 
своєму велосипеді», – зазначив Сергій 
Кочнєв. 

Найцікавіше ще попереду, бо пе-
ред всіма нами стоять такі важливі пи-
тання: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На якому місці створити парку-
вання? 
− Якою вона повинна бути? 
− Якою повинна бути її конструкція? 
− Хто надасть на це кошти та коли це 

буде можливим? 
− Чи реально багато буде велосипе-

дів на цьому майбутньому парку-
ванні? 
Тож, сподіватимемось, що ця стаття 

наштовхне як студентів зі своїми ідеями, 
як самоврядування зі своїми амбіціями, 

так і адміністрацію універ- 
ситету зі своїми можли- 
востями на перші реальні 
кроки. 

 
Ємєлєва Лідія, 

Lidusichka@inbox.ru 

««  
Чого бракує нашому університету? Що потрібно йому 
з приходом весни? Наразі студентам бракує в нашому 
університеті  спеціального місця для паркування велосипедів. 
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ПроблемноПроблемно  

ова Крикун + Іра Дарієнко 
Ми познайомились на лекції в 

4-404, коли я попросив у неї теле-
фон, а Руська почала вихвалятися 

по типу «мм.. таку музику як я мало хто слу-
хає і т.д.», просто вона думала що я такий собі 
клабер і мажоріна, а коли побачи-
ла у мене в телефоні тільки метал-
кор і норвезький блек метал, трохи 
очманіла. Всі викладачі, що в нас 
були, знають що ми разом, Вороб-
йова взагалі кличе нас «Шерочка 
з Машерочкою». В їдальні на тре-
тьому поверсі вже звикли що ми 
з Руською постійно беремо сосис-
ки в тісті і тепер нам завжди від-
кладають штук 5-6, якщо вони є. І 
коли ми ще не були знайомі, я на 
лекціях постійно діставав її, кида-
ючи папірці! В неї мало потрапля-
ло, а в тих хто поруч сидів – безліч! 
Ось ми і ходимо по універу вже 
більше 11 місяців тільки разом! 

Олег Ніколенко + Катя 
Крякунова 

Познайомились ми не в уні-
вері, але вже на першому побачен-
ні гуляли біля нього. Катя вчилася 
там вже рік, а я міркував куди 
вступати. І далеко не останнім 
фактором на користь Могилянки 
була саме вона. Я знав, було б 
дуже круто вчитися в одному уні-
вері. Так і сталося – і тепер уні-
вер це місце зустрічі № 1, в тому плані що я 
кожного ранку зайду за Катею щоб прийти 
разом, бачитися хоча б на перервах і потім 
провести додому. Могилянка все ж не абия-
ке місце займає в нашому житті. А ще 
прикольно сидіти на парах її колишніх ви-
кладачів і слухати поради щодо поведінки. 

Юля Свірідкова + Дмитро Кузнєцов 
Ми з Дімою вперше зустрілися 17 вересня 

2005 року, і відтоді число 17 мене переслідує 
всюди. Якийсь час вчилися в одній школі, 
жили зовсім поруч і не помічали один одного. 
Зараз, коли ми разом вже 4 роки і 4 місяці, 
і в мене немає людини, дорожче за нього, я 
просто не уявляю собі ЯК раніше можна було 
жити інакше. Одного разу ми зібралися до 
Криму, і за день до подорожі обставини 
змінилися і Діма змушений був залишитися 
в місті. Я поїхала з родичами та знала, що 
Діма приїхати не зможе. Але він приїхав, роз-
будив мене о сьомій ранку, і я не розуміла, сон 
це чи ні. Кожне свято він робить для мене 
особливим, і цим викликає море захвату та 
емоцій! Зараз ми вчимося разом, і це тільки 
позитивно вплинуло на стосунки. Кожен день 
поруч. Аврелій Августин казав: «У головному 
– єдність, у спірному – свобода, у всьому – 
любов» 

Олена Крячкова (незабаром – Гро-
мова) + Олександр Громовий 

Приблизно два роки тому ми опинились 
в одній компанії. Спочатку я не звернула на 

Сашка належної уваги, він зустрічався з моєю 
подругою, а в мене взагалі були інші турботи. 
Після тієї прогулянки він писав мені, посту-
пово розмови стали частішими і цікавішими 
для мене. Під час чергової тусовки Сашко 
проводжав мене і сказав, що хоче, щоб я 

стала його дружиною. Тоді я посміялася, але 
мабуть, все до цього й іде. Дуже приємною 
несподіванкою стало те, що ми опинилися 
в одному універі. Зараз ми обидва на другому 
курсі, разом вже рік і шість місяців і ми дуже 
щасливі! Бачимося майже кожну перерву. 
Щоправда, шкода, що вчимося на різних 
факультетах. Головне тепер позбавилися всіх 
боргів після сесії щоб нас не відрахували, 
бо що тоді буде?! 

Тетяна + Олексій 
«Ми познайомилися на другому курсі, але 

помітили одне-одного ще при складанні всту-
пних іспитів. (Олексій) Я тоді приїхав з татом, 
а Таня із мамою. Ми вже чекали на резуль-
тати у коридорі, як тато раптом штурхнув 
мене у бік і, лукаво підморгнувши, промовив, 
дивлячись на гарненьку абітурієнтку: «Глянь, 
яка добра дівчина, ще й дружина для тебе 
непогана б вийшла», на що я лише відмах-
нувся, бо думки мої були зайняті зовсім ін-
шим. Зрештою, і я, і Таня вступили на один 
факультет, але опинилися у паралельних гру-
пах. І що ви собі думаєте? Ми провчилися два 
роки, але лише на початку третього курсу 
почали зустрічатися. (Таня) Не завжди всі 
нормально реагували на парочку студентів, 
що не можуть намилуватися одне одним, тому 
траплялися й невеликі ексцеси, що зрештою 
вирішувалися, адже кожен міг зрозуміти наш 
стан ейфорії. Дуже скоро ми почали жити 
разом, а зараз у нас є донечка, якій вже майже 

рік. До речі, тоді, на вступних іспитах, моя 
мама теж не оминула увагою Олексія, заува-
живши, що він гарний парубок. Тож кохання 
в Могилянці є, і воно справжнє, воно заслу-
говує на те, щоб бути». 

Аня + Євген 
«А ми взагалі зустрілися за межами на-

шого університету. (Аня) Я працювала в дитя-
чому літньому таборі відпочинку, виявилося, 
що Женя теж там працює… Все сталося якось 
само собою і так раптово… Ми почали зу-

стрічатися, під час виготовлення 
сувенірів для дітей глибокої ночі… 
Виявилося, що навчаємося в од-
ному університеті, але на різних 
курсах і факультетах. Та для нас це 
зовсім не проблема, кожну вільну 
хвилинку ми намагаємося бути 
разом, також я «втягнула» Женю на 
гру «Мафія», і вже зараз він вмов-
ляє мене туди піти. Щодо реакції 
на нас викладачів та й інших сту-
дентів… Хм, наскільки я помічала, 
всі навпаки радіють і тішаться з 
так званих «парочок», адже це так 
приємно – знати про те, що є іще 
хтось, хто не залишить, підбадьо-
рить, заспокоїть. 

Настя + Дмитро 
«Це сталося так раптово, що ми 

і досі не віримо, що це трапилося 
саме з нами. Настя перша вирі-
шила почати знайомство, побачив-
ши мене на перерві, і, знайшовши 
мою сторінку ВКонтакті, просто 
мені написала. Ми спілкувалися 
ось так досить довго, бачилися 
мимохідь в коридорах але нічого 
більше. Це продовжувалося більше 

року. Та згодом наші зустрічі ставали дов-
шими, а розмови відвертішими. Нам дуже 
легко разом, ми просто один з одним такі, 
які є насправді, а це така розкіш у нас час – 
просто бути самим собою! У нас виявилося 
багато спільних інтересів як у навчанні, так 
і у спорті або в розвагах. Ми навчаємося на 
одному курсі, але, нажаль, нарізних факуль-
тетах, тому бачимося у Могилянці не так час-
то, як хотілося б (а хотілося б на багато часті-
ше!). Та ми зустрічаємося після навчання і 
вже тоді можемо від душі насолодитися при-
сутністю другої половинки. Не бійтеся 
зробити перший крок і бути не сприйня-
тими оточенням – це ваше життя, і лише 
вам вирішувати, як ним розпоряджатися. 
А щодо амурних справ… 

«Чи є кохання в Могилянці, чи його не-
має?» Відповідь на це питання є більш ніж 
однозначною – кохання у нашому Вищі існу-
вало, існує й існуватиме ще, щонайменше, 
поки тут є студенти. Не дарма Петро Могила 
вважається ще й головним Амуром нашого 
університету, адже, як кажуть, «Могилянка 
єднає серця» (і не тільки). Тож не будемо 
порушувати гарну традицію і керуватися у 
виборі тієї, єдиної і неповторної другої поло-
винки, лише власними почуттями, пристрас-
тями і емоціями. Ну і звісно, як кажуть наші 
викладачі: «Перш за все навчання», чи не так? 

Ксюша Демченко, ksynia@meta.ua 
Настя Нечитайло, simpompon.90@mail.ru 

ВВ  

АМУРНІ СПРАВИ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИАМУРНІ СПРАВИ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ  
Не варто нагадувати про значущість дня святого Валентина для наших студентів. В 
Могілянці це свято з року в рік святкується гучніше, ніж обидва дні студента разом. 
Отже, вітаємо Петра Могилу з присвоєнням статусу купідона і передаємо слово 
тим, хто пам’ятатиме його послуги ще довгі роки після закінчення нашого Вишу. 
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 знову всім, хто тримає цей інфор-
мативний та привабливий клап-
тик паперу, привіт! Ми зустрі-
чаємось з вами, як завжди, один 

раз на місяць і маємо до дюжини чор-
но-білих та кольорових паперів А4, аби 
дізнатись щось свіженьке та помірку-
вати про вже відоме, привітати один 
одного зі святом та посміятися разом з 
фотокарток святкування якихось подій. 

На цей раз тема нашої «розмови», 
так би мовити, сама знайшла мене. Наро-
дилась вона спонтанно, та й не дивно – 
у наш час скаженого ритму та прогре-
сивних комп’ютерних технологій. 

Вже, мабуть, з цих слів ви здогаду-
єтесь, про що буде йти мова. Отже, мої 
подальші оповіді будуть цікаві та кори-
сні тим «могилянцям» і «могилянкам», 
хто хоча б якусь частину свого життя 
проводить в Інтернеті. Чомусь мені 
здається, що це практично все «населення» 
нашої Альма матері. І це не дивно, за ста-
тистикою 2009 року із усього населення 
світу, що складає 6.767.805.208 людей, 
користувачів Інтернету – 1.733.993.741, 
до того ж, Європа посідає в цьому рей-
тингу друге місце. 

Отож, ближче до суті справи. Різно-
бічно розвинута особистість цікавиться 
зазвичай низкою різних речей. Причому 
це стосується різних сфер життя. Беручи 
до уваги тему Інтернету, з щирим сумом 
скажу, що сучасна молодь переважно 
сидить на якихось соціальних мережах, 
грає у дитячі іграшки чи ще щось, що 
зовсім не розширює кругозір, а навпаки 
його приземлює та віддаляє від реальної 
дійсності. Нажаль, мало хто використо-
вує цю потужну всемогутню Павутину 
в максимальному обсязі через обмаль 
часу чи обмеженість знань, чи просто 
лінощі. 

А все ж таки Інтернет містить багато 
пізнавального та легкодоступного, весе-
лого і водночас кмітливого, і ще довго-
довго може тягнутися цей перелік… 

Поділюся з вами декількома сайтами, 
які, сподіваюсь, привернуть вашу увагу, 
а може, стануть одними з улюблених. 
Беручи до уваги те, що ми частіше від-
відуємо російсько- та українськомовні 
сайти, то з метою урізноманітнення вашої 

«інет-діяльності» запропоную амери-
канські, бо ж англійську мову всі ви-
вчаємо (до того ж мовна практика не 
завадить). 

Першим згадаю оцей: www.learn 
somethingeveryday.co.uk. Пояснити сло-
вами, що ви можете там зустріти, буде 
трохи недоречно, але натякну: це сайт, 
де кожного дня викладають цікавий факт 
з ілюстрацією. Кажу зразу: факти – 
правдиві, і ще запам’ятовуються пре-
красно завдяки оформленню. Ось, як 
приклад: «Новонароджене кенгуру може 
поміститися у ложку», або «Зуби бобрів 
ніколи не перестають рости». Іноді 
можна прочитати якісь такі речі, про 
які навіть не задумуєшся або які зда-
ються неймовірними. 

Другий у черзі сайт www.college 
humor.com. Він є одним із найшанов-
ніших сайтів американського гумору. 
Чи погодитесь ви з цим твердженням – 
подивимось, але іноді він справді підні-
має настрій саме тоді, коли треба. 

Наступний сайт – просто замилуван-
ня, бо головними його героями є коти, а 
це, як ви знаєте, творіння кумедні та 
час від часу непередбачувані. Творці 
icanhascheezburger.com справді поста-
рались: тут коти мають свою власну мову, 
що навіть у порівнянні з якимось аме-
риканським діалектом «Кокні» (Сockney) 

може позмагатися! До речі, для люби-
телів собак, там теж є, на що подиви-
тись! 

Ще один кумедний блог theoat 
meal.com містить дуже смішні комікси 
авторського створення. Тут можна зайти 
неперевершені відповіді на різні не-
стандартні запитання, пройти комічний 
тест на водія, навіть отримати корисні 
поради. Легко, весело та продуктивно – 
оцими трьома словами я б охарактери-
зувала той час, коли занурюєшся в 
читання. 

www.break.com Цей сайт пропонує 
найкращі і свіжі відеоролики, які чудо-
во піднімають настрій та обов’язково 
стануть темою для обговорення насту-
пного дня з одногрупниками. 

І наприкінці сайт фото та відео 
пародій на тему спорту і новин – www. 
theonion.com/content/index. Він чимось 
нагадує «Велику різницю», якщо ви 
дивились таку російську програму паро-
дій. Ось, будь ласка, знайомтесь з аме-
риканською версією для порівняння. 

Звісно, ще є такі цікаві європейські, 
британські сайти, що теж варті уваги. 
Але всього і зразу не напишеш, не пере-
дивишся, не прочитаєш. Отже, почне-
мо з малого. 

Ольга Спиця 
semperinmotu@mail.ru 

ІІ  
БУДЬТЕ В КУРСІ І У ГБУДЬТЕ В КУРСІ І У ГАРНОМУ НАСТРОЇАРНОМУ НАСТРОЇ  

МожливостіМожливості  
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 1 лютого по 14 березня у стінах 
ЧДУ ім. Петра Могили було про-
ведено чемпіонат міста Миколаєва 
зі спортивної версії брейн-рингу. 

В іграх Вищої ліги брали участь вісім най-
кращих команд нашого міста, дві з яких 
безпосередньо відносяться до Могилян-
ки: «Асгард» та «Bestіарій». Перша з них є 
чинним віце-чемпіоном України, а друга – 
дебютантом змагань вищого рівня та пе-
реможцем минулорічної Першої ліги. 

Поєдинки між командами проходили 
у три етапи. Стартовий ігровий день, який 
припав на 1 лютого, одразу затвердив 
перевагу «Асгарду» – гранди миколаївсь-
кого брейну виграли всі п’ять своїх зу-
стрічей та заслуговано посіли проміжне 1 
місце. «Bestіарій», як новачок у турнірах 
такого рівня, довго «запрягав», але завдя-
ки двом виграшам (в тому числі над сріб-
ним призером молодіжного чемпіонату 
України командою «Fen-X») і ряду нічий-
них результатів зміг закріпитись у сере-
дині таблиці. 

Багато в чому вирішальним став дру-
гий етап, що відбувся останнього дня 
лютого. Головною сенсацією стала гра 
«Bestіарія», який виграв 4 із 6 боїв (зокрема 
у майбутнього срібного призера «Ніки» з 
рахунком 4:1). Тоді ж стався і єдиний 
скандал турніру. Зустріч «Асгарду» і 
«Bestіарія» закінчилась на користь остан-
нього – 3:4, але, з-за помилки ведучого 
змагань, апеляційне журі прийняло неод-
нозначне рішення переграти одне з пи-
тань бою. Це рішення було явно на ко-
ристь «Асів». Деморалізований несправе-
дливістю, «Bestіарій» зазнав поразки більш 
досвідченим супротивникам. Після цього 
етапу змагань «Асгард» остаточно закрі-
пився на вершині турнірної таблиці, а 

«Bestіарій» вийшов на попередню другу 
позицію. 

Остаточно розставив все на свої місця 
третій ігровий день. «Аси» продовжили 
гарну традицію перемог та достроково 
завоювали звання чемпіонів. Команда 
«Ніка», завдяки блискучому виступу на 
останньому етапі, змогла впевнено по-
тіснити з другої сходинки «Bestіарій». 
Головна боротьба розгорнулась за третє 
місце, але «Каісса» так і не наздогнала 
своїх опонентів. Серйозні баталії відбу-
лись і знизу турнірної таблиці. «Біла 
Ворона», «ТНТ» та «Артеміда» виявили 
серед себе «слабку ланку». Нею стали 

«ворони», які, проте, продемонстрували 
змістовну та яскраву гру. 

Тож дві могилянські команди здобули 
відповідно золоті та бронзові нагороди 
чемпіонату. Щодо «Асгарду», то ця вікто-
рія стала для них не першою, а от виступ 
«Bestіарія», безперечно, можна віднести 
до однієї з сенсацій цього сезону. 

Підсумкові результати розіграшу Вищої 
ліги Чемпіонату міста Миколаєва з брейн-
рингу наступні. Перше місце посів «Асгард» 
(22 пункти), друге – «Ніка» (19), третє – 
«Bestіарій» (15), четверте – «Каісса» (14), 
п’яте – «Fen-X» (12), шосте – «ТНТ» (11), 
сьоме – «Артеміда» (10), восьме – «Біла 
Ворона» (9). Остання вилетіла до Першої 
ліги. У стиковому бої за право участі у 
Вищій лізі наступного сезону зійшлись 
«Артеміда» та команда «27». З рахунком 
4:1 перемогли шанувальники давньогрець-
кої міфології. 

До складу команд Могилянки входили 
такі гравці, як «Асгард»: Антоненко Олек-
сандр (капітан), Кухта Вікторія, Зозуля Анна, 
Граматик Андрій, Оксана Євзікова, Грі-
щук Андрій та Гріщук Світлана. «Bestіарій» 
виступав наступними персонажами: Ри-
жанов Кирило (капітан), Богданов Вадим, 
Алієв Андрій, Фомічов Олександр, Багда-
сарян Володимир, Чевдар Сергій, Голобо-
бов Сергій, Кордіна Діна та Риженко Ігор. 

Призери цих змагань отримали право 
на участь в Чемпіонаті України, який пройде 
27-28 березня, знову ж таки у приміщенні 
ЧДУ ім. Петра Могили. Найкращі ерудити 
зі всіх куточків нашої країни з’їдуться до 
стін нашого університету. Запрошуються 
всі бажаючі. А ми про це обов’язково роз-
повімо в наступному номері Ваганту. 

Вадим Богданов 
Merkuzio233@mail.ru,  

ЗЗ  

Bestиарий 

Асгард 

ТРІУМФ МОГИЛЯНСЬКОГО ІНТЕЛЕКТУТРІУМФ МОГИЛЯНСЬКОГО ІНТЕЛЕКТУ  
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уху акторів, руху камери, руху 
думки. Слово «кіно» з грецької 
мови перекладається саме як рух. 
Лише здається, що дивлячись 

фільм, навіть найпримітивніший, ми си-
димо (стоїмо, лежимо, висимо, кому як 
зручніше). У будь-якому разі розум охоче 
споживає чергову порцію обраної самим 
собою їжі, і водночас вирушає слідом за 
подіями далеченько від місця свого спо-
чинку. Це саме той випадок, коли рухатися 
під час їжі не тільки бажано, а й необхідно – 
інакше попросту не вийде. В нашому уні-
верситеті безліч різноманітних «столовок», 
або буфетів для мозку. На правах культу-
рної пропаганди радимо завітати до кіно-
клубу, могилянської домівки неформатних 
кінотворінь. 

Ідею створення кіноклубу ще давно 
підтримав декан факультету іноземної 
філології О.В. Пронкевич. Перші клубні 
«засідання» проходили багато років тому, 
коли ми всі ще не навчалися в Могилянці. 

Потім після тимчасової перерви цю справу 
взяли на себе Андрій Лопаков та Олена 
Горбатко. «Відродженням» клубу став показ 
фільму «Між небом і землею» в березні 
2005 року. «Тоді майже рік всі покази про-
ходили через проектор в актовій залі, – зга-
дує Олена Горбатко. – Ми хотіли привер-
нути та запросити на показ якомога більше 
людей, розвісили оголошення, і в залі майже 
не було вільних місць». Відтоді кіноклуб 
збирався більш-менш стабільно. З часом, 
коли сформувалася певна «тусовка» кіно-
манів, вони перебралися в затишну аудито-
рію з телевізором, щоб було зручніше діли-
тися враженнями і обговорювати фільми 
після перегляду. «Іноді до нас приходила 
наша знайома, Надія, аспірантка, що вивча-
ла культурологію, – додає Олена. – Вона 
проводила глибокий аналіз сюжету фільмів, 
закладеної в них символіки. Спочатку ми 
обирали масові фільми і більш-менш відомі 
жанри, щоб привернути увагу і зібрати 
людей, та поступово перейшли на арт-хауз, 

як і планували з самого початку». Показ 
кожного фільму передує коротка розповідь 
про режисера, акторів, значення стрічки для 
всесвітнього кінематографу. Асортимент 
доволі широкий – обираються творіння як 
і відомих кіномайстрів, таких як Альфред 
Хічкок, Девід Лінч, Емір Кустуріца, так і 
зовсім нових в історії кіно режисерів. Ці 
фільми змушують подивитись на світ трохи 
по-новому, вони відрізняються від голлі-
вудських бойовиків і комедій з хепі-ендами. 
Така собі альтернатива нашим «Батьківщи-
нам» та «Мультиплексам». З початком нового 
року кіноклуб переїхав до аудиторії 11-303 
і збирається щоп’ятниці о 17-00. Приєд-
нуйтесь, дізнавайтеся і рухайтеся! Рух, тим 
паче рух мозку – яскравий покажчик життя. 

 
Ксюша Демченко 

ksynia@meta.ua 
 

Окреме привітання Олені Горбатко і 
Славі Власову за надану інформацію 

РР  

КІНОКЛУБ ЧДУКІНОКЛУБ ЧДУ  
АБО НАШЕ БАЧЕННЯ АБО НАШЕ БАЧЕННЯ 

РУХУРУХУ  
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азета «Вагант» провела експери-
ментальне наближення до викла-
дачів шляхом знайомства з їх 
смаками до музики та кінематог-

рафу, що є актуальним на сьогодні. Три 
викладачі з зовсім різних факультетів по-
годилися розповісти студентам про свої 
смаки та вподобання. ГГ  

Від викладачаВід викладача  

««СМАКИСМАКИ» » НАШИХ ВИКЛАДАЧІВ.НАШИХ ВИКЛАДАЧІВ.  
КІНО ТА МУЗИКАКІНО ТА МУЗИКА  

Хто ж саме наші викладачі? На це питання буде багато відповідей, це ми чітко 
знаємо. Але вони теж, як і студенти, слухають музику, дивляться кіно. Іноді ми 
замислюємося над тим, «а на скільки далекі від нас наші викладачі? чи ми від них?» 

Діордієва Альона Вікторівна, викладач кафедри англійської мови 

1. Яку музику ви обираєте для себе? І 
чому? 

Тут тонше – не я її, а вона мене! Років 
у 16 була затятою бітломанкою, запоєм слу-
хала російський рок – «Алісу», «Наутілус», 
«Пікнік», «Колібрі». Зараз віддаю перевагу 
джазу, люблю негритянський соул з про-
никливим жіночим вокалом, сміливі ритм-
енд-блюзівські та рок-н-рольні аранжування 
композицій класичної музики. Мені цікаво 
відкривати для себе нову музику. 

2. А щодо кінематографу? 
Принципово не люблю відповідати на 

такі питання, оскільки у двох словах таке не 
розкажеш. Мабуть, як і всі я маніакально 
шукаю «своє» кіно. Нажаль, його майже не 

показують у кінотеатрах. У мене нема спе-
ціальних критеріїв відбору – «правильний» 
фільм може виявитися дітищем російського 
кінематографу, мексиканського, датського, 
південнокорейського, власне якого завгодно. 
Страшно називати якісь імена – пізніше 
обов’язково жалкуватиму, що не назвала 
той чи інший фільм чи ім’я режисера. 

3. Який фільм є вашими найулюбленішим? 
Немає улюбленого, занадто багато є гар-

ного кіно, особливо такого, якого мені ще 
не вдалося для себе відкрити. Але якщо треба 
якісь назви – то це «The Price of Milk» 
Гаррі Сінклера, «Fille sur le pont» (Дівчина 
на мосту) Патріса Леконта, «Прогулка» 
Олексія Учителя. 

4. Шо ви порадите обов’язково поди-
витися й прослухати нашим студентам? 

Завжди раджу щось тільки конкретній 
людині. Якби я й досі не знала про існування 
певних шедеврів, я б хотіла, щоб мені пора-
дили таке кіно – «Como Agua Para Chocolate» 
(Як вода для шоколаду), екранізація роману 
Лаури Есківель, за стилем дуже схожого на 
світи Маркеса, «Айсберг» Фіони Гордон та 
Домініка Абеля, а з музики – безперечно 
Musica Nuda – це просте і вишукане поєд-
нання контрабасу Феруччо Спінетті і опер-
ного голосу Петри Магоні, що виконують 
джазові кавери на найвідоміші пісні мину-
лого століття. 

Осипов Анатолій Олександрович, викладач кафедри філософії 

1. Яку музику ви обираєте для себе? І 
чому? 

Я людина ретроградна. Обираю класичну 
музику, а саме Моцарта та Баха. Сучасна 
музика – це добре, але тоді, коли людина 
знає історію становлення музики, її шедеври, 
трансформування і таке інше. Сьогодні 
феномен фонограми, як технічної форми 
застосування музики для мене є зовсім 
неприйнятним. Звісно із розвитком суспіль-
ства і розвивається мистецтво. Масова 
культура намагається видавати за мисте-
цтво те, що можна просто показати на паль-

цях, лише на середньому рівні. Це дуже 
сумно, коли люди не бачать і не відчува-
ють цього. 

2. А щодо кінематографу? 
Вже так давно я не дивився хороших 

фільмів. На телеекрані принципово високого 
рівня фільмів не показують. А я віддаю пере-
вагу психологічним фільмам. Для мене дуже 
важлива гра акторів, тому що не завжди 
Людина може передати усі переживання, 
емоції та відчуття словами. Ось в такі хвили-
ни дуже важлива майстерна та талановита 
гра актора. 

3. Який фільм є вашими найулюбленішим? 
Отак одразу не зможу вам відповісти. 

З останніх добрих фільмів дивився «Титанік», 
який мені дуже подобається, як і грою, так 
і сюжетом. Це і є мистецтво. Також люблю 
передивлятися «Майстер і Маргарита». 

4. Що ви порадите обов’язково поди-
витися й послухати нашим студентам? 

Раджу бачити студентам те, де є мис-
тецтво, а не відбиток масової культури. 
Раджу те, що мені подобається – обов’язково 
познайомитися з класичною музикою та про-
дивитися «Тітанік» та «Майстер і Маргарита». 

Бронніков Віктор Дмитрович, викладач кафедри політології 

1. Яку музику ви обираєте для себе? І 
чому? 

Віддаю перевагу класичній музиці. Ще 
в студентські роки відвідував часто різні 
цікаві концерти, ще коли жив у Дніпропе-
тровську. Подобалось слухати Володимира 
Крайнєва, Григорія Гороляна та інші ан-
самблі. Сьогодні із сучасної музики слухаю 

Лару Фабіан (Lara Fabian), Лучано Пава-
ротті, Хосе Карераса. Мені дуже подоба-
ється музика симфонічного оркестру, а саме 
музика органу. 

2. А щодо кінематографу? 
Кінематограф – це мистецтво (як і музика 

власне). Тут треба вірити, або ні. Тому я не 
можу остаточно виділити жанр фільмів, яким 
я віддаю перевагу. 

3. Який фільм є вашими найулюбленішим? 
Вражають фільми Вісконті, Тарковського 

та Йоса Стеллинга, який відвідував наше 
місто нещодавно та наш університет. Тоді я 
був в Мультиплексі на його фільмі «Душка», 

який вразив мене і дуже сподобався. Також 
надаю перевагу російському кінематографу – 
«Москва сльозам не вірить», «Доживемо до 
понеділка» (дуже любив дивитися в студент-
ські роки) та інші. 

4. Що ви порадите обов’язково подиви-
тися й послухати нашим студентам? 

В мистецтві треба йти за покликом 
серця, як і у житті. Бажаю бачити справжнє 
мистецтво та більше розвиватися духовно. 
Не тільки слухати класичну музику, диви-
тися гарні фільми, а й відвідувати виставки, 
ходити до театру та самому розвивати свої 
таланти. 

Такими різними та цікавими є наші 
викладачі. Тепер в кожному номері будемо 
спілкуватися з викладачами, щоб зблизити 
студентів та викладачів. Теми інтерв’ю ви 
самі зможете обирати самі, а також наступ-

них викладачів, чиї думки вам цікаві. Для 
цього треба відправити своє побажання на 
електронну пошту автора цієї статті. 

Ємєлєва Лідія, 
Lidusichka@inbox.ru 
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іографічна довідка. Автор відомої 
«Марії» Улас Олексійович Сам-
чук (20.2.1905 – 9.7.1987) наро-
дився у с. Дермані Рівненської 

області у селянській родині. Закінчив гім-
назію у Кременчуці, продовжував навчання 
у Бреславському університеті та в Українсь-
кому вільному університеті у Празі. Перше 
оповідання «На старих стежках» (1926) 
опублікував у варшавському журналі «Наша 
бесіда». Письменник співпрацював з ук-
раїнськими періодичними виданнями – 
«Літературно-науковим вісником», «Дзво-
нами» (Львів), «Самостійною думкою» 
(Чернівці), «Розбудовою нації» (Берлін), 
«Сурмою» (Берлін – Каунас). У 1941-
1943 рр. – редагував газету «Волинь», 
що виходила у Рівному. Улас Самчук про-
тягом кількох десятиріч силою обста-
вин знаходився в епіцентрі українського 
та європейського громадсько-політичних 
процесів. У літературній творчості Сам-
чук був літописцем змагань українсь-
кого народу протягом сучасного йому 
півстоліття. Понад 20 книжок, серед яких 
дві трилогії – «Волинь», «Ост», і факт 
висунення його в 1982 р. на здобуття 
Нобелівської премії ставлять Уласа Сам-
чука в ряд найзначніших українських про-
заїків. 

20 лютого цього року – 105 річниця 
від дня народження видатного українсь-
кого письменника XX століття Уласа 
Самчука. На думку студентів-перекладачів, 
найкращим способом ушанувати пам’ять 
письменника є ознайомитися з його твор-
чим спадком, поринути в його власні 
думки через його твори. Саме це й нама-
галися зробити студенти 244 та 245 груп 
під час студентської літературної конфе-
ренції, що відбулася за ініціативи доц. 
кафедри української філології та світової 
літератури Руслової В.М.. «Така форма 
засвоєння навчального матеріалу дуже 
зручна, адже у живому спілкуванні запа-
м’ятовуєш більше, ніж просто записуючи 
лекцію», – зізнаються студенти. Справді 
ми вперше спробували такий вид роботи: 
кожен обирає собі завдання сам, відповід-
но до своїх інтересів, відшуковує інфор-
мацію та презентує її як лектор, таким 
чином тренуючи власні навички публіч-
ного виступу. Крім усних доповідей були 
наявні фотоматеріали, а також із усіх 
міських бібліотек дівчатам вдалося добути 
видання творів письменника для виставки. 
Але на цьому справа не завершується, 
адже усі бажаючі можуть задати питання 
виступаючим. Навколо деяких фактів біо-
графії та творчості навіть розпочалися 
жваві дискусії, що свідчить про неабияку 
зацікавленість студентів. А це ж найголо-
вніше, коли людина працює не лише на 
бали, але й заради власного задоволення! 

Позднякова Валерія 

ББ  

НагадатиНагадати  

УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТОПИСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІТОПИСЕЦЬЦЬ  
МИНУЛОГО СТОЛІТТЯМИНУЛОГО СТОЛІТТЯ  
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березня відбулися змаган-
ня з настільного тенісу, що 
стало стартом для Спар-
такіади серед студентів 

вищих навчальних закладів, які проживають 
в гуртожитках, яка включає в себе зма-
гання з настільного тенісу, шахів та гирьо-
вого спорту. 

Метою цього нововведення є елемен-
тарне впровадження фізичної культури в 
повсякденне життя студентів. «Така нова 
ідея проведення Спартакіади є гарною, тому 
що є студенти, які не входять до загальної 

команди, наприклад, настільного тенісу, але 
вони майстерно грають і хочуть розвива-
тися далі в такому ж напрямку. Тим паче 
студентам з гуртожитків тепер буде чим 
зайнятись при великому бажанні проявити 
себе», – зазначає викладач фізичної куль-
тури та просто кращий гравець в настіль-
ний теніс, Дзюбан Оксана Володимирівна. 

18 березня на території НУК ім. адмі-
рала Макарова серед п’яти вищих навчаль-
них закладів наша могилянівська команда 
з настільного тенісу серед студентів, що 
проживають в гуртожитках, отримала 

2-е місце. Команда складалась з трьох хлоп-
ців та двох дівчат: Фалько Євген, Холод 
Сергій, Шевченко Наталія, Бородіна Єв-
генія, Літвінов Олександр. 

25 березня відбудуться змагання серед 
гравців у шахи, а 22 квітня – з гирьового 
спорту. «Я вперше брала участь в таких 
змаганнях. Мені подобалась атмосфера, яка 
була не ворожою, а навпаки дружньою та 
веселою. Це добре, що створюють такі 
заходи спеціально для студентів з гурто-
житків», – розповідає одна з учасниць зма-
гань, Шевченко Наталія. 

А ми тим часом будемо чекати на кращі 
результати від студентів ЧДУ ім. Петра 
Могили! 

Ємєлєва Лідія, 
Lidusichka@inbox.ru 

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ЗМАГАНРЕЗУЛЬТАТИВНІ ЗМАГАННЯНЯ  
З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУЗ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ  

СпортСпорт  

1818  

Сьогодні проводяться змагання з таких спортивних ігор, як настільний теніс, шахи 
та гирьовий спорт і серед тих, хто не є офіційним членом команди з того чи іншого 
спорту. Учасником таких змагань можна стати, якщо ти студент, живеш у гуртожитку 
та вмієш грати, наприклад в настільний теніс. 
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амисліться на хвилинку та дайте 
відповідь на просте запитання: 
чим славне наше місто? Звичайно, 
Миколаїв відомий своєю промис-

ловістю, університетами та красивими дів-
чатами. Але, крім цього, до ряду відзнак 
міста корабелів входить і баскетбол. Це 
виражається не тільки у гарній та змістов-
ній грі, а й у талановитих спортсменах, які 
здобувають міжнародне визнання. 

До гравців, які відмітились за останні 
два-три роки належить Сергій Гладир. 
Вихованець МБК «Миколаїв», він вже у 
19 років став основним захисником збірної 
України. У матчах за рідний клуб він вирі-
знявся яскравою грою у нападі та приро-
дженим снайперським талантом. Ці якості 
не залишились непоміченими. Гладир звер-
нув на себе увагу скаутів найсильнішої 
баскетбольної ліги світу – НБА. Завдяки 
цьому, Сергій отримав право участі у мину-
лорічному драфті (церемонія обрання нових 
гравців до команд заокеанської Асоціації). 

У червні 2009-го Гладиря, під загальним 
49-им номером драфту, до своїх рядів обрав 
клуб «Атланта Хоукс» (Atlanta Hawks). Але 
почасти невисокий номер обрання, почасти 
молодий вік (20 років), а найголовніше – 
жорстка конкуренція, змусили Сергія шукати 
іншого продовження своєї кар’єри. З цим 
погодились і менеджери «Атланти» і від-

дали його в оренду до іспанської ACB-ліги 
в команду «Манреса». 

Іспанський чемпіонат на даний момент 
є чи не найсильнішим у Старому світі. Але 
ця каталонська команда ніколи не була 
грандом найвищого дивізіону – Прімери. 
До її досягнень належать тільки титул чем-
піона сезону 1997/1998 та Кубок Короля 
1996 року. При цьому «Манреса» є гарним 
«трампліном» для молодого гравця, який 
хоче зарекомендувати себе у Європі. 

І наш земляк цим фактом намагається 
користуватися на повну. Звичайно, не все 
виходить одразу, але молодий українець 
сподобався іспанським вболівальникам. 
Відверто провальних матчів на його рахун-
ку всього два чи три. А загалом він показав 
себе в ролі вдалого «джокера», який завжди 
може підсилити гру команди, виходячи на 
заміну. Поки що особистий рекорд Сергія – це 
22 пункти у матчі проти «Гран Канарії». Щодо 
ігрового часу, то тренерський штаб довіряє 
Гладирю проводити у грі від 15 до 25 хвилин, 
що є гарним результатом для новачка. 

Ось що сказав про свого колишнього 
баскетболіста Валентин Берестнєв, головний 
тренер МБК «Миколаїв»: 

«Гладир поїхав за кордон за прогресом, 
а не за грошима. Сергій – це дуже талано-
витий гравець, який ще заявить про себе на 
європейському рівні. Але йому потрібен час. 

Думаю, що він заграє стабільно та по-
справжньому якісно на свій третій сезон в 
Іспанії». 

Найкращий матч Сергій провів проти 
визнаного європейського «кита» – мадридсь-
кого «Реалу». У жорсткій боротьбі він нама-
гався допомогти своєму нинішньому клубу 
здобути перемогу, але столична команда 
виявилася сильнішою. Попри поразку після 
матчу фани «Манреси» стоячи вітали Гла-
диря, який став найкращим в той вечір. 

Але у середині лютого, у матчі проти 
«Аліканте» Гладир травмував руку. Ушко-
дження зап’ястя позбавило його можливо-
сті грати два наступні місяці. Проте нещо-
давно він вже повернувся до тренувального 
процесу, а повернення Сергія на паркет 
очікується в середині квітня. Крім цього, 
влітку, тобто у час, коли заокеанські ко-
манди будуть підбирати нових гравців, у 
нашого земляка з’явиться можливість по-
вернутися у НБА. Далеко не один амери-
канський клуб потребує непоганого снай-
пера. Проте все буде залежати від здоров’я 
та якості гри самого Гладиря. 

Тож, як ми бачимо, завдяки своїм здіб-
ностям, працьовитості та характеру можна 
добитися успіху, і приклад Сергія Гладиря 
є тому яскравою ілюстрацією. 

Вадим Богданов 
Merkuzio233@mail.ru 

СпортСпорт  

ЗЗ  

СЕРГІЙ ГЛАДИР СЕРГІЙ ГЛАДИР ––  
ДОРОГА ДО ЗІРОКДОРОГА ДО ЗІРОК  
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рохи більше, ніж за пів години. 
Але цього ніхто не помітив – 
настільки студенти нашого (і, що 
ще приємніше, не тільки на-

шого) університету були захоплені висту-
пом миколаївських поетів та музикантів 
на творчому вечорі 26 лютого, що отри-
мав назву «Полчаса до весны». Подібні 
вечори в Могілянці вже проводилися, і 
з влаштування останнього минуло вже 
добрих півроку. Саме те, що треба в 
напівтеплу, напіввесняну п’ятницю. Всі 
присутні потрапили «в свою тарілку», 
адже ідея та ініціатива проведення твор-
чого вечору належить самим могилян-
цям-поетам, які виступали поряд з ін-
шими миколаївськими арт-зірками. Це – 
організатор заходу Саша Холод, Настя 
Кривошея, «вагантівець» Сергій Война-
лович та Володимир Греков. Неабиякою 
емоційністю відрізнилися виступи і 
наших гостей – Олександра Балашова, 
Євгена Уманова, і музичних гуртів VCD 
та НемаНiDе. «Сама я за організацію 
не взялаcя б ніколи, – зізнається Саша 
Холод. – Але менш ніж за тиждень до 
п’ятниці Настя змотивувала мене, і ми 
почали приготування. Список виступаю-
чих змінювався навіть в останній день. 
Шкода, що не змогли прийти та пораду-
вати своєю творчістю Дмитро Казаков і 

Мітя Фєнєчкін. Проте всі виступаючі 
(окрім мене – про себе промовчу) були 
просто дуже класні, відкриті й різні, ство-
рилась особлива атмосфера, коли відчу-
валось, що слухачі небайдужі, їм справді 
цікаво. Найприємніше – бачити їхні очі і 
розуміти, що ми зробили цей вечір не-
дарма. Величезна подяка поетам і музи-
кантам, глядачам, окремо Лебединце- 
вій Н.М. за її допомогу і підтримку в 
організації та Пашковській Світлані». 

Що ж, залишається тільки 
ще раз поаплодувати 
Організаторам 
і вико- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

навцям за подарунки. І сподіваємось отри- 
мати ще хоч трохи 

раніше, ніж за 
Півгодини 

до літа. 
 

Ксюша 
Демченко 
ksynia@ 
meta.ua 

ТТ  

ече вода в кранах, річках і в 
організмах, а тепер вона штор- 
мує і рве всі 
норми і на- 

лежності .  Як  ми  
звикли до всього 
пр а вил ьно г о  і  
стандартного .  
П е ч и в о  м а є  
бути солодким ,  
сніг – холодним, а 
музика – тради- 
ційною… А якщо 
н а в ажи т и с ь  і  
нарешті зруйну- 
вати стереотипи? 
Рис  можна  не  
тільки їсти, а ще 
й  т в о р и т и  ним  
музику, воду можна 
не тільки пити, а 
ще й слухати. 

У к р а ї н с ь к и й  
гурт «В.О.Д.А.» – це 
той НЕстандарт, повернення 
до справжності. Це жива музика і 
щирі емоції, це переливи дзвіночків і 
бульбашків. 

Цією ідеєю природності переймаються 
учасники луцького гурту: 

Оля (Водянова) Орловська – юна 
вокаліста, яка пише музику , тексти  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пісень та акомпанує на клавішних. 
Барабанщик – Вова (Водянов) Купрі-
ков, гітарист – Сергій (Воданаєв) Мі-
наєв. Перша хвиля «В.О.Д.И.» захли-
снула нас на шоу «Україна має талант». 

Легкістю і щирістю вони заполонили 
серця журі та глядачів. Але це був не 

перший їх виступ «на 
публіку» – гурт вже 
брав участь в таких 
ф е с т и в а л я х  я к  

«Тарас  Бульба»,  
«Чиста  пляма» ,  
«Апфест 2008», «Я 
і  г і т а р а  2 0 0 8 »  
(гран прі), «Творча 
Валіза» (переможці 
фестивалю) та ін. 
Вода має дуже 

просту формулу – 
H2О, і гурт створює 
теж на перший пог- 
ляд прості  звуки,   
але  в простоті  й  
справжності – і є 
сама чарівність. 

Більш детальну 
інформацію знай- 

дете на http://vkontakte.ru/ 
club4277535, офіційний сайт  гурту  
http://www. vodaband.com.ua. 

В нашому організмі 80 % води, а 
інші 20 % заповнить музика… 

Катерина Савєта, 
mislitelka@meta.ua 
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На цей раз було важкувато. Важ-
ко було знайти фільм достатньо 
сильний та гарний, щоб він був 
вартий уваги. На цей раз не хоті-

лося ані драм, ані трагедій. 
 
«Та, що танцює у темряві « – стрічка 

сильна, але після неї жити не хочеться. 
Стрічка, після якої ти маєш прожити, не 
розкриваючи очей бодай один день, інак-
ше ти не зможеш жити далі. Боязко і 
соромно буде тобі. За свій дар бачити. За 
своє прокляття бачити. 

 
«Вавилон» – фільм, що пояснює взає-

модію між різними верствами, між різ-
ними країнами, а якщо бути абсолютно 
чесними – між різними поверхами та 
частинами Вавилонської Вежі. Бо той, 
хто скаже тобі, що її не збудували, той 
збреше. Чим тобі наш сучасний світ не 
така сама вежа? І камінь , що випав з 
вікна на одному поверсі не може не заче-
пити всіх інших поверхів, що під ним, 
невпинно, невблаганно збільшуючи цей 
каменепад подій. 

 
«Сніданок у Тіффані» – старе добре 

ретро. З Одрі Хєпберн у якості головного 
призу. Якщо комусь це допоможе, то це 
вона грала головну роль у Римських Кані-
кулах... Ця стрічка була рекомендована 
мені всіма. Всіма дівчатами. Тож і сподо-
бається, я вам скажу чесно, переважно 
жіночій аудиторії (хіба що ти – романтик, 
або вважаєш, що Одрі Хепберн – найча-
рівніша жінка в світі). А так всі компо-
ненти, з яких варять «милодрами», тут 
наявні. Хоча, якщо б всі мелодрами були 
б такими… 

 
Не цього, не цього хотілося мені. Ме-

ні заманулося чогось такого, після чого 
захотілося б жити. Як сказала одна зна-
йома: «Найкраще цієї весни вдалася зима». 
Тож для підняття мого життєвого тонусу 
було конче необхідно подивитися щось 
таке. На зразок… 

 
Назва фільму: «Переписуючи Бет-

ховена» 
Режисер: Агнешка Холланд 
В головних ролях: Дайан Крюгер, 

Ральф Райч, Метілок Гіббс, Ед Харріс 
Цей фільм – не романтична стрічка, 

не історично-документальна реконст-
рукція. Я не можу підібрати правильних 
слів для того, щоб описати жанр. Та і 
чи потрібно це тобі? Але лишень уяви 
собі, що ти побуваєш у Відні початку 
XIX століття, хоча це зовсім не головне, 
ні, це як раз другорядне. Як би це пояс-
нити… 

Ну от у самому фільмі був такий ко-
ротесенький епізод. Де жінка поверта-
ється до квартири Бетховена і зустрічає 
стару, його сусідку, яка живе в маленькій 

кімнаті без вікон, і через те, що її геніаль-
ний сусід постійно грає, короткий час 
його прогулянки – єдиний період, коли 
вона може впустити світло до кімнати. 
Але чи жаліється вона на своє життя? Де 
там! Їй заздрить увесь Відень, адже вона 
сусідка самого Людвіга Вана Бетховена! 
Вона чує усі його твори раніше за всі 
прем’єри. 

Так от після перегляду цього фільму 
ти відчуєш себе на місці цієї старої, ти 
відчуєш себе сусідом Бетховена… (за-
тамували подих) 

Але не варто думати, що геній – це 
ангел у подарунковій упаковці. Все у 
цьому світі взаємопов’язано, тому Людвіг 
Ван Бетховен – це «звір», людина, яку 
важко витримати більше 5 хвилин, яка 

може стерти вашу зарозумілість на порох. 
Він має упереджене ставлення до жінок, 
він не поважає сучасних композиторів, 
він може мати претензії навіть до Бога. 
Але якщо вам вдасться довести йому, що 
ви хоч чогось варті, що ви чесні та щирі, 
що ви можете йти до кінця, то він схи-
лить перед вами голову. 

Відчуття причетності до чогось вели-
кого та прекрасного – ось те, що я відчу-
вав протягом перегляду. Бо, можливо, це і 
є головна мета генія. Він – той, хто ро-
бить цей світ краще, і за це людство або 
стирає його ім’я з історії, або аплодує 
стоячи. 

Тож… Браво, Маестро! 
Войналович Сергій, 

radovar31@rambler.ru 
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