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16 по 18 квітня делегація Чорномор-
ського державного університету імені 
Петра Могили на чолі з ректором 
Леонідом Павловичем Клименком 

стала почесним гостем міжнародної кон-
ференції – «Глобальна ініціатива – універси-
тет», яка відбувалась в університеті Маямі 
(штат Флорида, США). 

Конференція була організована Фон-
дом Білла Клінтона, 42-го Президента США, 
відомого американського політика та соціаль-
ного діяча. 

У 2005 році Білл Клінтон створив Клін-
тонівську Глобальну ініціативу (КГІ), метою 
якої стало «залучення видатних лідерів між-
народного рівня з бізнесу, урядової сфери, 
громадянського суспільства заради пошуку і 
втілення на практиці конкретних дій, що полег-
шують найгостріші проблеми сучасності». 
За час свого існування КГІ втілила в житті 
1700 проектів на суму 57 млрд доларів, щоб 
покращити життя 220 мільйонів людей, що 
мешкають у різних країнах світу. З 2007 року 
КГІ розпочала співпрацювати з вищими на-
вчальними закладами. Результатом стало ство-
рення глобального проекту, головне завдання 
якого – виховати наступну генерацію лідерів 

з тих, хто навчається сьогодні. До роботи над 
проектом були залучені студенти, ректори 
університетів, неурядові організації, які бажа-
ли розв’язати гострі проблеми сучасності. 
Конференція – є одним із важливих спосо-
бів на шляху досягнення поставленої мети, 
адже на форумі зібралося понад тисячу учасни-
ків з усіх континентів, переважно молодь. 

Робота конференції була організована 
таким чином: «секції не зводилися до простого 
вислуховування доповідей, а нагадували спра-
вжній мозковий штурм, де молодь спільними 
зусиллями знаходила перші обриси майбутніх 
визначних проектів. Центральними подіями 
конференції були виставка вже реалізованих 
задумів, а також спільний виїзд до «будинку 
безхатченків», де проживає понад 500 осіб 
і родин. Учасники конференції на чолі з пре-
зидентом Клінтоном взялися до фізичної праці 
й зробили свій внесок у будівництво футболь-
ного поля, розчищення землі під сади і городи, 
облаштування грального майданчика, фарбу-
вання стін, а також встановлення флагштоку 
перед помешканням ветеранів». 

Ці дії доводять життєве кредо учасників 
конференції і майбутніх лідерів світу, що не 
варто чекати, поки Вам дадуть гроші. «Треба 

роздивитися навколо себе, запалити свою со-
ціальну уяву і, використовуючи те, що ви вже 
маєте, братися за брудну роботу». 

Недарма саме представників ЧДУ ім. Петра 
Могили було запрошено на конференцію таких 
глобальних масштабів, адже багато з того, що 
тепер вважається чимось звичним, було вперше 
започатковано саме викладачами і студентами 
ЧДУ імені Петра Могили, наприклад, рух 
«Що? Де? Коли?», або традиція збирати гроші 
на допомогу дітям і ще чимало подібних соціа-
льних проектів на користь людям. Одним сло-
вом, внесок ЧДУ ім. Петра Могили в розви-
ток суспільства отримав високу оцінку з боку 
міжнародної університетської спільноти. Отже, 
не випадково, 2007 року ЧДУ ім. Петра Моги-
ли приєднався до глобальної Таллуарської ме-
режі, яка об’єднує університети з усіх конти-
нентів, що зобов’язуються виконувати місію 
добровільного служіння суспільству. Саме 
тому і Білл Клінтон прислав запрошення Лео-
ніду Павловичу Клименку взяти участь у ро-
боті міжнародного форуму у Маямі. 

Перебуваючи в університеті Маямі, деле-
гація ЧДУ ім. Петра Могили мала змогу зустрі-
тися з багатьма керівниками американської 
освіти, студентами-активістами з різних країн 
світу і поспілкуватися з засновником ініціативи 
Президентом Біллом Клінтоном, який, у свою 
чергу, зізнався, що любить Україну і незабаром 
візьме участь у Ольвійському форумі в червні 
2010 року. Отже, у багатьох студентів ЧДУ 
ім. Петра Могили з’явилась можливість по-
знайомитись і поспілкуватись із засновни-
ком однієї з найвпливовіших та найбільш 
значимих міжнародних організацій світу. 

Ольга Спиця, 
semperinmotu@mail.ru 

 
На основі матеріалу декана факультету 

іноземної філології, 
доктора філологічних наук 

Олександра Вікторовича Пронкевича 
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ажаль, небагато зі студентів знає, 
чим дійсно займається студентська 
колегія. Отже далі про те, що ми 
робимо як студенти для студентів. 
 

Студентське самоврядування – форма 
управління, за якої студентство має право само-
стійно вирішувати питання внутрішнього управ-
ління, або виборна установа, що здійснює таке 
управління; право студентства самостійно 
вирішувати питання внутрішнього управління, 
а також мати свої керівні органи. 

(с) Вікіпедія 
 
Насправді ж студентська колегія, як голо-

вний ОСС у нашому вузі займається такими 
питаннями: 
− Без нашої згоди студентів не можуть ні 

зарахувати, не відрахувати з університету. 
− Переведення з держзамовлення на контракт, 

та навпаки. 
− За нашої згоди відбувається поселення/

виселення із студентських гуртожитків. 
− Нарахування стипендії також не відбувається 

без підпису голови студентської колегії. 

− Не забувайте також, що саме ми проводимо 
у нашому університеті концерти, вечірки, 
конференції. Тому, якщо ви маєте цікаві 
ідеї – реалізуємо їх разом! 
Студентська колегія – це ті студенти, 

яких обрали саме ви. Вони мають на меті захи-
щати саме ваші права та інтереси на рівні 
університету. Отже, якщо ви маєте якісь пробле-
ми з адміністрацією, у гуртожитку, навчаль-
ному процесі чи хочете допомогти у реаліза-
ції різних заходів – звертайтеся до нас! 

Де нас знайти: 
Кабінет 4-316 
http://vkontakte.ru/club6999076 
studkolegiya@mail.ru 
 
Студентським соціологічним клубом кафе-

дри соціології було проведено опитування серед 
студентів щодо того, щоб ви хотіли змінити в 
нашому університеті. Отже, маємо таке: 

Що б ви хотіли змінити у нашому 
університеті? 

1. Ремонт 10-го копусу. 
2. Зміна триместрів на семестри. 
3. Встановити радіо. 

4. Ще одна їдальня. 
5. Збільшити кількість бібліотечного 

фонду. 
Зменшити черги в їдальні, збільшити 

канікули, навчальний план на комп’ютерному 
факультеті, ставлення деяких викладачів до 
студентів, зробити відкриту спортивну пло-
щадку, каналізаційну систему біля 4-го кор-
пусу, озеленити територію, зменшити ціни в 
їдальні, розширити можливості самоврядуван-
ня, персонал в їдальні, відкрити музичний гур-
ток, запрошувати спеціалістів з різних сфер 
на пари, більше ксероксів, більше культурно-
масових заходів. 

Що пройде в університеті у червні: 
− Мультифестиваль «Студентська респуб-

ліка» (27.05). 
− Квест на території Могилянки. 
− Міс ЧДУ (03.06). 
− Суботник (5.06). 
− Чемпіонат з гри «Мафія» (09.06). 
− Навчальний бар-кемп «Як вижити після 

сесії» (6.06). 
Макс Максимов, голова студколегії 

kolonkin@email.ua 

НН  
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Вже зовсім трішки 
 

акінчилась весна і зовсім-
зовсім спекотно. Навчання, 
пари, сесія, все дуже швидко. 
Але є те, що мов би гріє ду-

шу – літні канікули. Ось-ось, і ми 
вже будемо на морі, лежати під сон-

цем і думати лише про відпочинок. 
Це так необхідно після тривалого і 
важкого року навчання. Тому все буде 
гаразд. Хтось успішно здасть сесію, 
хтось диплом і госи. Тож вже зовсім 
трішки, ми на фінішній прямій.  

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

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА  
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родовжуючи дану рубрику, в по-
шуках матеріалу я звернувся до 
Олександра Павловича Мещаніно-
ва, від якого почув цікаву розпо-

відь. Проте попереджаю відразу, ви не 
прочитаєте певну історію про те, як ство-
рювався наш університет. А розповідь буде 
саме про основні засади, які дали і дають 
змогу нашому університету не лише функ-
ціонувати на високому рівні, а й ще роз-
ширювати свої можливості. Отже, до вашої 
уваги, розповідь, яку я почув від проректора 
з наукової роботи ЧДУ ім. Петра Могили та 
одного з засновників нашої Альма-матер. 

– «Чому саме такий успіх університе-
ту?» – може виникнути питання. Просто 
ми відчули тоді проблему, що поставала 
все більше. Випускникам кораблебудівного 
університету не було де працювати. Освіта 
мала моно спрямований характер на суд-
нобудування. І стало зрозуміло, що Ми-
колаєву потрібен класичний університет, 
де люди отримуватимуть фундаментальну, 
базову освіту, не вузько спрямовану. Завдя-
ки створенню нашого університету вища 
освіта в нашому регіоні отримала певну 
збалансованість і це стало одним із наріж-
них каменів успішності нинішнього ЧДУ 
ім. Петра Могили. 

Дуже важливо, щоб наші випускники 
були людьми нового рівня світогляду. Щоб 
вони не просто мали певний обсяг тради-
ційних знань. Тому що темпи нарощування 

інформації настільки змінилися, що ніколи 
суми надбаних знань не вистачатиме. В ООН 
прийняли новий канон «learning long life» – 
навчання впродовж всього життя, це ос-
новний концепт. Не треба пам’ятати безлічі 
дрібниць, треба знати де і що взяти, щоб 
розв’язати певну проблему. І тому побу-
дова нашого університету повинна відпо-
відати не просто системі передачі того, що 
знає викладач, а треба навчити міркувати, 
як шукати знання, як розв’язувати нові скла-
дні задачі, яких раніше не було. І на, мій 
погляд, ми до цього вже наблизилися і це 
принципово відрізняє нас від інших. Це 
досягається участю наших студентів у різ-
номанітних грантах, програмах. Якщо люди-
на перемагає в конкурсі, вона звикає жити в 
змагальних умовах і це приносить їй успіх. 

Наступний аспект, це те, що розуміння 
класичного університету дещо змінилося 
з часу першої появи такого закладу. Тоді 
такий навчальний заклад поєднував в собі 
широкий профіль дисциплін. Сьогодні ж ми 
намагаємося поєднати і залучити фахівців 
різних спеціальностей в одному ВНЗ, таким 
чином роблячи наш університет класичним, 
в якому можна отримати фундаментальну 
освіти. 

Також важливим є те, що ми започат-
кували використання мантій. Тому що в 
Середньовіччі лише 3 групи осіб мали мож-
ливість носити мантію: церковнослужите-
лі, судді та професори, і це було ознакою 

довіри. І ми на конвокацію, одягаючи ман-
тію, організовуючи ходу, таким ненав’яз-
ливим кроком на власному прикладі про-
суваємо цю ідею в нашому регіоні. 

Ще однією нашою заслугою є те, що ми 
виступили ініціаторами створення Асоціа-
ції університетів України. У всьому світі 
існують різноманітні об’єднання, спілки. 
Ми ж вирішили об’єднати університети будь-
якої форми власності і будь-якого спряму-
вання, нікого не обмежуючи. Крім того, ця 
спілка відкрита для всіх інституцій, напри-
клад музеїв. Договір про участь підписали 
уже 23 університети України і 3 світові. Ця 
Асоціація має свою специфіку. Ми підготу-
вали вже 3 важливі документи: Хартію Уні-
верситетів України, Ольвійську Декларація 
Університетів, Рамки пріоритетних дій та 
Статут Асоціації Університетів України. І 
завдяки Асоціації ми продовжуємо впли-
вати на університети не лише нашого регі-
ону, але й всієї України і це місія нашого 
університету. А університет, це не лише 
ректорат і керівництво, а і викладачі зі 
студентами, і допоміжний персонал. 

– Дякуємо Вам Олександр Павлович 
за цікаву розповідь. Бажаємо вам подаль-
ших успіхів у ваших намаганнях. 

Дуже шкода, що далеко не всю розпо-
відь ми можемо опублікувати на шпаль-
тах нашої газети, через брак місця. 

Чубаченко Анатолій, 
chubachenko.anat@gmail.com 

ПП  

ЯК ЦЕ БУЛОЯК ЦЕ БУЛО  
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оли мені дали завдання напи-
сати про діяльність факульте-
тів та студентських деканатів, 
працювати прийшлось неба-

гато, бо факультет юридичних наук 
надав інформації стільки, що висвіт-
лити події про будь-який інший фа-
культет не вистачило б місця. Тож, 
новини від юрфаку та його студент-
ського декану Альбіни Кальченко з 
252 групи. 

Олімпіада в Одеській національ-
ній академії 

Барсук Олександр Ігорович 
16-18 квітня 2010 року відбулась 

Всеукраїнська студентська олімпіа-
да за спеціальністю «правознавство», 
яка традиційно проводиться у місті 
Одеса. Відповідно до наказу Мініс-
терства освіти і науки України від 
20 грудня 2009 року «Про проведення 
Всеукраїнської студентської олімпіа-
ди 2009/ 2010 навчального року» цей 
захід уже третій рік поспіль організо-
вується в Одеській національній юри-
дичній академії. 

Олімпіада проходила у дружній 
обстановці, що сприяло знайомству 
та зближенню між студентами-прав-
никами різних міст, регіонів, актив-
ному обміну досвідом між ними. Так, 

зокрема, для всіх учасників олімпіа-
ди була можливість відвідати міську 
першість з КВК, спектаклю «Дежавю» 
у виконанні студентського театру «Ча-
родії» Одеської національної юридич-
ної академії, на достойному рівні бу-
ло організоване проживання та харчу-
вання учасників. 

Цього року в олімпіаді взяли 
участь 207 студентів із 69 різномані-
тних університетів, академій та інсти-
тутів юридичного профілю нашої дер-
жави. З Миколаєва на змагання при-
їхали студенти двох університетів – 
Чорноморського державного універ-
ситету імені Петра Могили та Націо-
нального університету кораблебуду-
вання імені адмірала Макарова. Кожен 
навчальний заклад представляли три 
його студенти, які й складали відпові-
дну команду. Від нашого університе-
ту взяли участь Барсук О.І. (451 гр.), 
Кринична К.В. (451 гр.) та Ремезов Д.А. 
(552 гр.). Вся олімпіада складалась з 
двох турів: командного та індивідуа-
льного. Усі учасники олімпіади були 
розміщені по трьом аудиторіям таким 
чином, щоб представники однієї ко-
манди були в різних аудиторіях. 

В результаті всіх етапів команда 
учасників нашого університету за-

йняла 8-е місце серед інших вищих 
навчальних закладів, чим варто за-
вдячувати професіоналізму наших 
викладачів, належно організованій 
підготовці до олімпіади, а також на-
полегливій роботі учасників. Лише 
на одну позицію випередив нас На-
ціональний університет «Києво-Мо-
гилянська академія», зайнявши сьоме 
місце за результатами командного 
заліку, а Національний університет 
кораблебудування ім. адмірала Ма-
карова посів 22-е місце у цій «олім-
пійській боротьбі». 

Могилянівські студенти – керів-
ники 

Студенти Могилянки були обрані 
до керівних органів Всеукраїнської 
організації «Студентська платформа». 
Сергій Кочнєв та Альона Дачевська 
10 квітня взяли участь у конференції 
«Молодь за справедливі ВГО», яка 
була організована вище зазначеною 
організацією. Сергій та Альона, взяв-
ши активну участь в обговоренні 
структурних планів на рік з питань 
захисту прав студентів, також були 
обрані членами Правління організації. 
Альона Дачевська, в свою чергу, ста-
ла також Міжнародним секретарем 
СтудПлатформи, на що вона була від-
верто здивована. 

Вітаємо наших студентів з просу-
ванням в громадському середовищу 
та бажаємо їм творчої наснаги! 

Дружній футбольний матч 
Юридичний факультет, намагаю-

чись своєю активністю об’єднати всі 
факультети, організував 15 квітня дру-
жній футбольний матч, в якому взяли 
участь команди з усіх факультетів 
університету. Грали в парку 61 кому-
нару, в результаті чого перемогла ко-
манда… юридичного факультету! На-
жаль, інформації було надано замало, 
тому всіх охочих дізнатись подробиці 
прохання розхотіти їх дізнатись! 

На цьому все, далі дивіться про-
гноз погоди та чекайте на наступні 
новини! 

Андрій Лохматов, 
andrey.pribluda@gmail.com 

ЮРИСТИ РВУТЬ РЕЙТИНГЮРИСТИ РВУТЬ РЕЙТИНГИИ  

КК  
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17 по 23 квітня був оголошений 
всеукраїнський збір коштів на 
придбання обладнання в обласні 
дитячі лікарні. Тисячі волонтерів 

з міст і селищ об’єднались навколо благо-
родної мети акції. Збір коштів проводився 
у різноманітних організаціях і установах: 
у школах, ліцеях, університетах, магази-
нах, у супермаркетах, на підприємствах і 
фірмах. Наш університет теж не залишився 
осторонь проблем новонароджених. 

На підтримку акції в п’ятницю, 21 травня, 
починаючи з великої перерви, протягом 
двох годин, в холі ЧДУ був організований 
ярмарок hand-made, зібрані кошти від якого 
були перераховані у фонд акції «Від серця 
до серця». На ярмарку були представлені 
різноманітні прикраси : сережки, браслети, 
кулони, заколки для волосся, аксесуари до 
мобільних телефонів. Вибір матеріалу теж 
просто вражав: бісер, буси, нитки, паєтки, 
кульки вовни. Але родзинкою були вироби 
із полімерної глини. Це не просто прикраси – 
це мистецькі вироби. Пройти повз ярмарку 

було неможливо: яскраві деталі привертали 
увагу не тільки дівчат, а й хлопців, які 
поспішали робити подарунки своїм коханим. 
Купити вироби можна було від символічних 
15 до 80 грн. Митцями, які представили свої 
роботи були: Аня Пономаренко – випуск-
ниця університету культури по спеціаль-
ності перукар, Аліса Кленіна – художниця 
по тканинам з університету культури, Марина 
Івоніна – журналіст телекомпанії НИС-ТВ, 
Настя Крижановська і Юля Щедромирська – 
студентки ЧДУ ім. Петра Могили факуль-
тету філології. 

23 травня відбувся збір коштів в головних 
центрах міста. Цей день для волонтерів став 
найнапруженішим. Адже саме сьогодні від-
булося спілкування з сотнями перехожих, 
які мають різні думки і настрої. Волонтер 
повинен вміло звернутися до кожної окремої 
людини, розповісти їй про акцію і захопити 
благородною метою допомогти дітям. У 
пригоді стали набуті знання, які волонтери 
отримали на тренінгах, що були влашто-
вані на лоні природи у парку Перемоги 15 

і 16 квітня. Але, зрозуміло, що переживання 
залишалося перед кожним новим звер-
ненням. Зі спогадів Катерини, студентки-
волонтера ЧДУ: «Коли люди щиро цікави-
лись акцією, погоджувалися допомогти і по-
сміхалися наостанок, то відчувався великий 
приплив щастя і сил для подальшої праці». 
Враження від акції Олександра, студента-
волонтера НУК: «Коли отримав перший 
внесок у скриню, то зрозумів, що не так вже 
і важко – бути волонтером. Також навчився 
краще спілкуватися з незнайомими людьми, 
навчився бачити і розуміти погляди». 

Але є моменти під час волонтерської 
роботи, які, безумовно, засмучують. Це неба-
жання певної частини населення навіть ви-
слухати волонтера. Є такі люди, які відма-
хуються і проходять повз. Вони завжди 
були і будуть. Але як же хочеться, щоб їх 
було якомога менше. Авжеж, легше зробити 
вигляд, що ти нічого не помітив і не почув. 
Так, просто листя на деревах зашурхотіли. 
Таким особам немає діла до чужих проблем, 
до проблем врятування ще зовсім крихітних 
малят. Але чи можна так жити, так обмежено, 
так закритися від усього світу, піклуючись 
про себе? Чи не егоїзм це чистої води? 

Не можуть не викликати бурю пози-
тивних емоцій діти, які теж були залучені 
до акції. В різних куточках були змонтовані 
ігрові майданчики, на яких були влашто-
вані ігри з дітьми. Важко описати емоції 
від побаченого. Але почуття дитячого щастя, 
яке діти переживали під час тієї чи іншої гри, 
охоплювало всіх оточуючих: посміхались 
батьки, споглядаючи за своєю дитиною, 
отримували нове натхнення волонтери. 
Адже такий здоровий і щасливий дитячий 
сміх вартий докладених зусиль. Так не-
від’ємною складовою програми цього дня 
був боді-арт – створення на шкірі малюнків 
фарбою, від якого малеча отримувала море 
задоволення. Якась особлива атмосфера щи-
рості панувала навколо дітей, яка переда-
валась волонтерам і перехожим. 

Ось і закінчили своє завдання волонтери. 
З посмішками на обличчях вони прямують 
у відділення «Кредобанку» здавати свої 
скриньки. Багато за день було емоцій, але 
радість за зроблену тобою добру спільну 
справу вище всього. Хочеться відмітити той 
факт, що волонтери під наглядом співро-
бітників банку самостійно рахували гроші 
зі своєї скриньки. Після цього гроші пере-
давались касиру, який перераховував їх 
вдруге і надавав чек. З банку волонтери 
виходили щасливими і гордими за свій 
особистий внесок у цю благодійну акцію. 
А після важкого напруженого дня можна 
і відпочити. На головній вулиці міста, у 
Каштановому сквері, був влаштований 
заключний гала-концерт в рамках акції 
«Серце до серця». 

За попередніми результатами в Мико-
лаєві зібрано більше 100 тис. гривень. 

Чернозуб Анастасія, 
esmeralda051@rambler.ru 

Савета Катерина, 
mislitelka@meta.ua 

ЗЗ  

СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯСЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ  
П’ятий рік поспіль благодійна акція «Від серця до серця» гуртує навколо себе 
небайдужих людей до таких проблем як дитячі хвороби і дитяча смертність. Адже 
сьогодні в Україні високим залишається показник смертності немовлят у віці 
до 1 року. Гостро постає проблема недоношених дітей, так як майже 70 % з них 
помирають ще в лікарні. Саме тому цьогорічний захід «Серце до серця» присвячений 
допомозі новонародженим. 
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редставництво ЄС разом із 
посольствами країн-членів ЄС, 
партнерськими організаціями 
та місцевою владою у відпові-

дних містах організовує святкування Дня 
Європи: 15 травня – у Києві, 22 травня – 
у Херсоні, 29 травня – у Маріуполі. 

В Миколаєві же 23 травня проходив 
європарад, основними учасниками якого 
були студенти, школярі та взагалі мо-

лодь (з Могилянки у заході брало участь 
7 осіб, економісти та політологи, най-
активніші і найвідповідальніші). Свят-
кова хода пройшла по Радянській. В 
той же час по радіо «Рідна вулиця», по 
якому ми щодня чуємо музику, розпо-
відали про історію створення ЄС, його 
розвиток, різні цікаві факти. По завер-
шенню європараду учасників нагоду-
вали обідом, подякували і відпустили 

по домівках. Незадоволених не лиши-
лося. 

Про святкування Дня Європи в Херсо-
ні і наших дівчат-волонтерів з факуль-
тету іноземної філології. На День Європи в 
Херсоні було збудовано невеличке місте-
чко: сцена, кінотеатр, намети посольств 
країн ЄС, намети європейської кухні, творчі 
майстерні, прес-центр, мовні школи, намет 
публічних дебатів… Хто ж працював у 
цьому європейському містечку? – Воло-
нтери, переважно з південних міст Укра-
їни. Веселі хлопці та дівчата, серед яких і 
були наші чарівні філологи. Вдень – пра-
цювали, по закінченню трудового дня – 
відправилися знайомитися з представни-
ками європейських країн, фотографува-
тися. До дому ж привезли купу літератури 
про ЄС, аксесуарів та позитивних емоцій! 

Свято відбулося. Свято як символ 
країн європейського єднання, відкритос-
ті, широкої співпраці і взаєморозуміння. 
Хто хотів, той прийшов і все побачив і 
почув, ще й задоволення отримав! 

Кругла дата: Цього року відзнача-
лася 60-та річниця Декларації Шумана, 
яка заклала основу створення Європей-
ських Співтовариств, а пізніше – Євро-
пейського Союзу. Процес євроінтеграції 
забезпечив мир, економічне процвітання 
та покращення добробуту громадян ЄС 
протягом десятиліть. 

Олександра Чмєль, 
alexa.chmel@gmail.com 

ПП  

ДНІ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ ДНІ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ ––  20102010  

Восьмий рік поспіль Україна святкує День Європи по всій країні. Ця дата збігається 
з Днем Перемоги (8 травня у країнах Західної Європи), 65-річчя якої у 2010 році 
вшановує весь світ. Тому День Європи – свято єднання і свято надії: повага і 
декларування спільних цінностей, спільної історії і, що найголовніше, спільного 
мирного майбутнього! 

самого початку Київ зустрів 
нас теплим сонцем і майже без-
вітряною погодою. Ледве ступи-
вши на Київську землю, ще сон-

ні, ми вже були налаштовані на актив-
ний відпочинок. 

Протягом двох днів відвідали низку 
цікавих місць нашої столиці – майдан 
Незалежності, Європейську площу, Парк 
Пам’яті, Києво-Печерську лавру, Бота-
нічний сад з магноліями, багато інших 
визначних місць. І, звичайно ж, пока-
талися на метро та фунікулері. Також 
ми завітали до нашої alma-mater Києво-
Могилянської академії. 

Наступного дня вирушили до Ніжи-
на, що знаходиться у Чернігівській об-
ласті. Все, що ми знали про це місто до 
нашого візиту до нього, що воно сла-
виться найкращими огірками та у XVII ст. 
близько нього відбулася Чорна Рада. 
Під час нашої екскурсії ми дізналися, 
що Ніжин був рідним для Марії Зань-
ковецької, і тим містом, де навчався 

Микола Гоголь, а також був важливим 
поштовим центром колишньої Російсь-
кої Імперії. У Ніжині ми відвідали му-
зей історії книги та книгодрукування, 
унікальну картинну галерею при уні-
верситеті ім. М. Гоголя. Також ми по-
знайомилися з цікавою людиною – екс-
курсоводом та викладачем журналісти-
ки Онищенко Надією Петрівною. Після 
всього цього кожен з нас відчував при-
ємну втому. 

Багато хто їде за новими враження-
ми за кордон, вважаючи що їх знання 
про Україну є повними, але будьте пев-
ні, вам не вистачить й усього життя, 
щоб відвідати всі видатні пам’ятки 
історії України, мальовничі місця та 
усякі цікавинки. Тож закликаємо і вас 
до активного пізнання нашого історич-
ного минулого у рідному краї. 

 
Панасенко Юлія 

Пархоменко Ганна 
Михайлицький Микола 

ЗЗ  

ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ  
Виснажені останньою сесією, ми пішли на по-справжньому заслужений відпочинок. 
Під час довгоочікуваних канікул збірна група філологів з нашого університету та 
університету ім. В.О. Сухомлинського, відвідали Київ і Ніжин. Метою нашої подорожі 
було долучення до видатних пам’яток української та світової культури. 
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травня в стінах ЧДУ імені 
Петра Могили пройшов 
черговий чемпіонат міста 
Миколаєва і Миколаївської 

області з гри «Ерудит-квартет» (далі «ЕК»). 
Організатором події виступив Миколаївсь-
кий обласний клуб інтелектуальних ігор. Для 
людей, що не мають відношення до даної 
сфери змагань, варто пояснити, що «ЕК» 
є командною, спортивною версією «Своєї 
гри». Саме спортивної, яка дуже відрізняєть-
ся за своєю специфікою від телевізійної 
версії. До складу команди входить 4 людини, 
які по черзі беруть участь у грі. Бали, набрані 
кожним знавцем окремо, підсумовують в 
загальну «скарбничку». Команда, що набрала 
більше за інших залікових пунктів, оголошу-
ється переможцем. 

Всього на чемпіонат заявилися вісім 
колективів. На жаль, на півфінальному етапі 
напруженої боротьби не вийшло. У першій 
групі «Каісса» з самого початку взяла ініціа-
тиву в свої руки, відірвавшись від суперни-
ків. «Шанс», навіть при непоганій грі не зміг 
їх наздогнати. Таким чином «Каісса» прой-
шла в фінал, а «Нопперапон» і «Шанс» від-
правилися грати стиковий поєдинок. Схо-
жою була ситуація і в другій підгрупі. 
«Bestіарій» (команда-представник ЧДУ) легко 
заволодів перевагою і вийшов у фінал, а 
«Fen-X» наламав дров, пропустивши в стико-
вого раунд дебютантів – «Артеміду» і «Чорну 
кішку». Додаткова гра була призначена для 
виявлення ще двох фіналістів. Ними стали 
«Шанс» і «Нопперапон». Маститі команди не 
дозволили розігратися новачкам. Очікувалося, 
що фінал стане бенефісом «Каісси», але її зі 
сцени потіснив «Bestіарій». Саме ці два коле-

ктиви у напруженій боротьбі, розв’язка якої 
наступила лише на останньому питанні, 
і вирішили долю чемпіонства. З перевагою в 
70 очок переміг «Bestіарій». Третє місце за-
йняв «Шанс», обігравши в додатковій «пере-
стрілці» «Нопперапон». Миколаївську область 
можна привітати з новим чемпіоном! Перше 
місце завоювала команда Могилянки. Нагоро-
дою золотим призерам стало право виступити 
на Чемпіонаті України восени. Склад коман-
ди «Bestіарій»: Рижанов Кирило (к), Богданов 
Вадим, Алієв Андрій, Граматик Андрій. 

А 20 травня в актовій залі ЧДУ ім. Петра 
Могили пройшов фінальний етап Універ-
сіади – чемпіонату з гри брейн-ринг. Ці 
змагання, за традицією, завершують насиче-
ний і напружений сезон. Крізь сито внут-
рішніх відборів і додаткових кваліфікацій, 
плей-офф, у фінал Універсіади пробилося 
вісім команд. Однак, з-за внутрішніх негараз-
дів, відразу два колективи не змогли взяти 
участь у звітній грі – команди «Дієз» і «Люди 
Зед», які раніше старту турніру знялися зі 
змагань. Попередні змагання серед моги-
лянських команд виграв «Bestіарій». Друге 
місце посіла команда «Нуль», яка, проте, 
не змогла подолати перепону плей-офф. 

У підсумку шість команд розбили 
на дві підгрупи по три колективи в кожній. 
У першу групу потрапили «Bestіарій», 
«Вконтакте» (університет «Україна») і «Тарас 
Тарасович» (університет імені В. Сухомлин-
ського). Явним фаворитом виглядала збірна 
Могилянки, але після упущеної перемоги 
в матчі з «ТТ» і поразки від «Вконтакте» 
шансів на продовження боротьби не зали-
шилося. Дві інших команди, зігравши між 
собою внічию, вийшли до півфіналу. 

Друга група зібрала у своєму складі 
минулорічного чемпіона «Нопперапон» 
(НУК ім. Адмірала Макарова), «Артеміду» 
(МДАУ) і ще одну команду і з колишньо-
го МКІ – «Мадагаскар». Сенсацій не ста-
лося, і останні опинилися за бортом зма-
гань. Мабуть позначився більший досвід 
«Нопперапона» і «Артеміди». У першому 
півфіналі зійшлися «Вконтакте» і «Артеміда». 
Університет «Україна» зміг вирвати перемогу 
важкому поєдинку, правильно відповівши 
на друге додаткове питання – 4:3. Другий бій 
за право зіграти у фіналі пройшов між «ТТ» 
та «Нопперапоном». Представники НУК ви-
явилися сильнішими – 4:1. Регламентом 
змагань передбачав і бій за третє місце. У 
ньому «Артеміда» залишила в програші «ТТ». 
Цікавим вийшов і фінальний поєдинок. І 
торішній чемпіон, і «Вконтакте» не бажа-
ли поступатися один одному, а тому доля 
кубка зважилася на останньому питанні. 
Колектив з НУК зберіг за собою перше 
місце. 

Після основних інтелектуальних баталій 
пройшло нагородження призерів місцевих 
турнірів з «Що? Де? Коли?», «Брейн-рингу», 
«Своєї гри» та «Ерудит-квартету». Кращим 
гравцем сезону визнали Тетяну Макаронову 
(«А капела», «Ніка», «Шанс»), а кращим 
капітаном став Кирило Рижанов («Bestіарій», 
«Штуша-Кутуша»). Церемонія вшанування 
переможців завершилася турніром «Супер-
кнопка» – знавці визначали кращого кно-
почника минулого сезону. У фіналі змагань 
непросту перемогу над Вадимом Богдановим 
здобув Євген Баркар. 

Вадим Богданов, 
Merkuzio233@mail.ru 
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агато хто з нас опини-
вся в Україні вперше, 
і нас всіх цікавить 
одне питання – чому 

Україна досі не є членом Європейсь-
кого союзу?» – такими словами розпо-
чав конференцію «Молодь запитує...» 
німецький професор і викладач Фоль-
кер Фенуар, що приїхав до нас разом 
із своєю дружиною. А разом з ними – 
ще 14 студентів і 4 викладача, що взя-
ли участь в українсько-німецькій про-
грамі «Побачити навчання інакше», 
що тривала з 2 по 8 травня включно. 
Її мета – дізнатися більше про можли-
вості навчання в різних країнах, і, 
звичайно, познайомитися з культурою 
і способом життя останніх. 

Німецьких гостей було поділено на 
три групи. Перша акцентувала увагу 
на вивченні та викладанні німецької 
мови в миколаївських навчальних за-
кладах. Друга група – історики – рете-
льніше знайомилися з культурними та 
історичними пам’ятками Миколаїв-
щини (доречі, окрім тижня в Миколає-
ві, німці встигли погуляти по Києву та 
Одесі). І третя, найбільша група до-
сліджувала так звану «interkulturelle 
Kommunikation», тобто порівнювала 
наше та їх, німецьке, повсякденне жит-
тя в багатьох дрібних аспектах: місь-
кий транспорт, магазини, мода, ринки 
тощо. 

З 4 по 6 травня тривала рольова 
гра «Криза «Опель», організована Май-
ке Бьонінг, що викладає німецьку у 

філологів. На початку гри кожен отри-
мував свою роль – будь то голова кон-
церну «Опель», звичайний працівник, 
виробник шин тощо. Три дні студенти 
з Миколаєва і Полтави обговорювали 
(німецькою мовою, звичайно) умови 
праці і головні проблеми вищезгада-
ної корпорації. 

6 травня було присвячено вже зга-
даній на початку конференції «Мо-
лодь запитує...», в якій окрім могиля-
нців і німців прийняли участь студен-

ти МДУ ім. Сухомлинського. Допові-
дачам заздалегідь було запропоновано 
самостійно обрати тему і мову висту-
пу. Отже, на конференції пролунало 
багато цікавих фактів щодо Болонсь-
кого процесу, політичних устроїв Укра-
їни, Франції та Німеччини, світової 
кризи тощо. Ідея конференції нале-
жить Лесі Матіюк, яка раніше була 
викладачем ЧДУ, і вже 3 роки працює 
у Німеччині. «Це важливо – поспілку-
ватися іноземною мовою на теми, що 
важливі не тільки для нас, а і для всієї 
Європи. Це розвиває європейську сві-
домість, більш того, не тільки в рам-
ках своєї спеціальності. Подібні кон-
ференції проходитимуть кожен рік», – 
розповідає вона. 

7 травня, в останній день візиту 
німецькі гості разом із нашими викла-
дачами і студентами вирушили на 
природу. Щойно приїхавши, ми відра-
зу ж поринули у численні тренінги та 
ігри, спрямовані на налагодження кон-
тактів та командоутворення. Після ці-
лого дня інтеркультурного сміху та 
смачного шашлику гармонії було до-
сягнуто, а про язиковий бар’єр – май-
же забуто. Ще й отримано енергію для 
прощальної вечірки в «Ілюзіоні». 

 
Опанування поставленої культур-

но-освітньо-просвітницької мети реа-
лізувалось в стократ. Ми багато на що 
спроможні, і якщо дуже хочемо, то 
все здійсниться. Чекаємо ще, і як то 
кажуть, Herzlich Willkommen! 

 
Ксюша Демченко 

ksynia@meta.ua 

««ББ  

ГОСТІ З НІМЕЧЧИНИ В МОГИЛЯНЦІГОСТІ З НІМЕЧЧИНИ В МОГИЛЯНЦІ  
Протягом травневих свят як в стінах, так і поза стінами нашого університету пройшов 
ряд заходів за участю студентів і викладачів з Німеччини. 

Кожну доповідь на конференції було проілюстровано 
на великому екрані (чи то, на великій стіні) 

Найсмішніша гра – «Пастух та вівці» 
Нам вдалося не підірвати цю 
бомбу з першого разу! 

Цікавий спосіб пересування... 
Одне з перших завдань – 
познайомитися за 10 секунд 
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«Якось то воно буде» 
П.М. Тригуб 

 
ля того, щоб покинути стіни 
Могилянки дипломованим спе-
ціалістом, Вам потрібно не мати 
жодних боргів перед закладом. 

Перш за все це стосується грошей. Кожен 
майже випускник має пересвідчитися, що 
він виконав усі фінансові зобов’язання перед 
університетом. Інакше університет не зможе 
виконати свої зобов’язання перед випуск-
ником. 

Заборгованості академічні посідають 
друге місце після заборгованостей фінан-
сових. Якщо вони у вас є – вдайтеся до 
безпрецедентно активних дій, спрямованих 
на їх ліквідацію. Ідіть до деканатів, беріть 
«бігунки», ліквідуйте борги будь-якою 
ціною. Студентам невипускних курсів, 
якщо вони це читають, варто знати, що 
«затягування» академічних заборгованос-
тей – це погано, тому що з застарілими 
боргами, як і з застарілими плямами, спра-
влятися важче, ніж зі свіжими. Також варто 
прослідкувати за тим, щоб перездачі було 
зараховано в деканаті та проставлено викла-
дачами до залікових книжок. 

Ще однією значущою перешкодою між 
випускником та дипломом є обхідний 
лист. Це папірець про ваше відрахування 
з вищого навчального закладу, який вида-
ється Вам у студентському відділі кадрів. 
З цим папірцем випускник має завітати до 
бухгалтерії, бібліотеки, до деканату та навіть 
до військкомату. Вищезазначені структури 
повинні офіційним підписом підтвердити, 
що не мають претензій до особи випускника. 
Також ходять чутки про те, що існує мож-
ливість занесення років свого навчання до 
трудової книжки. Скориставшись цією мож-
ливістю, ви покращите свій пенсійний баланс. 
Так-так, випускниче, це позитивно вплине 
на вашу пенсію! Але це ми вже забігаємо 
далеко наперед, чи не так? 

Також існує висока вірогідність того, 
що майбутні випускники зіткнуться з 
проблемою працевлаштування. А праце-
влаштування, як всім добре відомо, в 
нашій країні є великою проблемою. Про-
тягом декількох місяців багатьом ново-
спеченим бакалаврам та магістрам дове-
деться шукати роботу. А для того, щоб 
стати на облік до центру зайнятості, по-
трібно мати певні документи. Одним з 
них є «довідка про самостійне працевла-

штування», яку контрактникам отримати 
буде простіше ніж тим, хто навчається за 
кошти держави. Зверніться до своїх дека-
натів щоб дізнатися більше про аспекти 
післядипломного працевлаштування. 

Це більш менш повний огляд форма-
льностей, які можуть стати перепонами 
для бакалаврів та магістрів на їхньому 
шляху до безхмарного та радісного май-
бутнього. Зайняті подоланням перешкод, 
поглинені написанням дипломних робіт, 
спантеличені інтенсивністю проходжен-
ням практики та пригнічені перспекти-
вою державних іспитів студенти випуск-
них курсів зовсім не думають про святку-
вання власних випускних. 

Про це свідчить опитування, проведе-
не автором цього матеріалу. З двадцяти 
опитаних студентів випускних курсів 
жоден не зміг дати чіткої відповіді на 
запитання про святкування випускного. 

Багато хто веде розмови про поїздку на 
море одразу після конвокації, але це ка-
мерний захід, участь в якому прийме 
вкрай обмежене коло осіб. В мене склало-
ся враження, що якщо хтось серйозно 
не візьметься за організацію великого 
свята для випускників (читайте студентсь-
ке самоврядування), то більшість бакалав-
рів та магістрів залишиться без свята. 
Хоча, можливо, я помиляюся, і свято 
буде, просто в кожного своє маленьке, 
бо ж вживати алкогольні напої, за ре-
зультатами опитування, на свій випускний 
планує кожний. 

Не можу не подякувати нашому улю-
бленому методисту деканату політичних 
наук Ані за надання неоціненної допомо-
ги в написанні цієї статті. 

 
Володимир Логвиненко, 

vchk@i.ua 

ДД  

ВИПУСКНИКАМ ПОТРІБНО ВИПУСКНИКАМ ПОТРІБНО 
ЗНАТИЗНАТИ  

Цього разу ми з Вами поговоримо про без п’яти хвилин випускників, так званих 
«недомагістрів» та «недобакалаврів», перешкоди на їх славному випускному 
шляху та шляхи подолання цих перешкод. 
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о що ж таке шпаргалка? Які вони 
бувають, і як їх вірно використо-
вувати? От питання, які не дають 
нам спокою сьогодні, у ці похмурі 

напружені дні перед літньою сесією, що 
невблаганно наближається. Але не будемо 
тужити, краще поговоримо про приємне. 
Не багатьом відомо, що шпаргалку винай-
шли зовсім не школярі-двієчники, і навіть 
не гульвіси-студенти середніх віків. Її авторс-
тво приписують одному із наймогутніших 
людей Західної Європи кінця VIII століття, 
королю франків Карлові Великому. Карл 
Великий у своє правління розширив межі 
Франкської держави вдвічі, хоча не вмів 
читати й писати. Але укази, підписані його 
рукою, дійшли й до наших днів. Як же це 
могло статися? Відповідь дуже проста – у 
Карла Великого була шпаргалка. Вченими 
мужами того часу був придуманий і виго-
товлений зразок підпису на пергаменті. 
Коли потрібно було підписати державний 
документ Карл ретельно змальовував своє 
ім’я й титул зі шпаргалки. 

На даний момент все освічене людство 
прийшло до єдино вірного висновку – шпар-
галки писати потрібно! Це зумовлено багать-
ма причинами. По-перше, усе запам’ятати 
неможливо, особливо дати, формули, цита-
ти й т.д. Написавши ж її, ви точно зможе-
те все це «згадати». По-друге, знаючи, що 
в кишені у вас перебуває шпаргалка, ви 
почуватимете себе набагато впевненіше, ніж 
без неї, що є гарним психологічним фак-
тором при здачі іспиту. По-третє, під час 
написання шпаргалки, ви зможете запа-
м’ятати частину матеріалу, принаймні, ви 

точно будете в ньому орієнтуватися. 
Шпаргалка звичайна 
Папірець, на якому дрібним шрифтом 

тезово написана відповідь на одне або кілька 
питань. Списати з такої шпори в більшості 
викладачів дуже складно. Зручніше за все 
буде списати, якщо сісти в середині ауди-
торії, щоб у викладача не було прямої види-
мості шпори, а у вас була пряма видимість 
викладача. Тобто треба покласти шпору 
за чию-небудь спину. Вдається списати в 
25-50% випадків, частково списати – в 
50-75% випадків. Краще місце для такої 
шпори – внутрішня кишеня піджака. 

Бодіарт 
Бодіарт – дослівний переклад – «натільне 

мистецтво», не далеко пішов від істини. 
Написавши текст шпаргалки на руці або 
нозі (особливо для дівчин у спідницях), 
можна без усякого шурхоту й зайвої метуш-
ні, легко його списати під час іспиту. 

Бомба 
Листок із заздалегідь написаними пра-

вильними відповідями. Вимагає багато часу 
для підготовки. Один з найкращих методів. 
Однак, щоб усе вийшло, треба сходити на 
іспит до іншої групи, довідатися на яких 
аркушах проводиться іспит і написати пра-
вильні відповіді точно на таких же аркушах. 
У процесі іспиту необхідно відразу ж знайти 
правильну відповідь і висунути його із загаль-
ної пачки. Потім упевнено що-небудь писати 
на своєму листочку, щоб екзаменатор бачив, 
що ви працюєте. Коли напишете один аркуш, 
необхідно замінити аркуші. Це можна зро-
бити, коли викладач відійде. Якщо не ви-
ходить, то робіть вигляд, що аркуш упав. 

Поки піднімаєте, дістаєте інший аркуш, а 
той кидаєте в кишеню або в парту. Імовір-
ність успіху – 80-90%. 

Калькуляторна 
Електронний записник із введеним текс-

том відповідей на питання. Списати з такої 
шпори, особливо по тих предметах, де по-
трібний калькулятор, вдається в 95 % ви-
падків, причому у викладача це не викликає 
підозри. 

4 шрифт 
Берете товсту ручку, далі роздруковуєте 

шпору 4 шрифтом і скотчем наклеюєте на 
ручку по окружності. Імовірність списати – 
99% 

Чупа-Чупс 
Ультрасучасна технологія виготовлення 

шпаргалок така: купи в магазині великий 
чупа-чупс. На жаль з’їсти ти його не змо-
жеш, тому що після застосування він може 
мати непридатний тобто неїстівний вигляд. 
Намасти його голівку канцелярським клеєм 
і обмотай шматками паперу з формулами. 
Потім акуратно обклей скотчем. На парі 
(іспиті) його можна періодично діставати 
й списувати, а в небезпечні моменти засо-
вувати в рот. Приємного апетиту! Головне 
не проковтнути його від страху. 

І наостанок варто нагадати, що вико-
ристовуючи все перераховане вище, варто 
пам’ятати, що викладач – студент у мину-
лому, і деякі хитрощі знає. А якщо не знає, 
то його вчать самі студенти, своїми невда-
лим списуванням. Все-таки викладачі «не 
вчора з дерева злізли» і розбираються в 
сучасних технологіях, правда не всі. Але 
головна й незамінна шпаргалка – це наша 
голова. Так що, вдалої всім сесії, відмінних 
оцінок, високої стипендії й побільше фантазії. 

Ірина Кожевнікова 
kozhevnikofa@gmail.com  

ТТ  

Студентське життяСтудентське життя  

МИСТЕЦТВО ШПАРГАЛКИМИСТЕЦТВО ШПАРГАЛКИ  
Шпаргалка, як відомо – кращі ліки від передсесійного стресу. Безсумнівно, є люди, 
які можуть прекрасно обходиться й без цього дива цивілізації, але їх небагато, і 
наша розмова сьогодні не про них. 
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а соціологічними опитування-
ми, сьогодні в Україні не проти 
підробити влітку кожен третій 
підліток і кожен другий студент. 

А де ж можна заробити в цю спекотну 
пору року в нашому місті, якщо поки 
немає диплома і досвіду роботи? Прави-
льно, – там, де це все не так важливо, де 
більше цінуються особистісні якості лю-
дини і бажання трудитися. Тут від ста-
рань працівника і буде залежати заробіт-
на плата. 

Як правило, саме влітку робота знай-
деться на різний смак та колір. Напри-
клад, в цей час стрімко зростає попит на 
продавців, касирів, промоутерів і офіціан-
тів. Багато кафе і ресторанів відкривають 
літні майданчики, виставляють лотки з 
морозивом та холодними напоями на 
вулицю, – ось туди і потрібен додатковий 
робочий персонал. Студент працює на 
повітрі, а не сидить вдома перед комп’ю-
тером, а також спілкується з людьми 
(відвідувачами). 

Можна знайти роботу з гнучким гра-
фіком, і відпочивати під час відсутності 
клієнтів. Якщо студент працює без трудо-
вого договору або контракту, він ризикує 
залишитися без заробітної платні, до того 
ж, у разі будь-якої нестачі, вираховувати 
будуть з його особистої кишені. 

Багато фірм-виробники воліють «живу» 
рекламу своїх товарів. Для цього їм по-
трібні всім відомі промоутери. Цим мо-
жуть займатися як дівчата, так і хлопці. 
З посмішкою і приємним тоном їм потрі-
бно розповісти про новий напій, новий 
мобільний телефон або про умови якої-
небудь акції, а можна просто роздавати 
листівки чи газети. Це прекрасна можли-
вість перевірити свої знання та виявити 
нові таланти, побачити, який тип роботи 
більше підходить (спілкування з клієнта-
ми або робота з документами). Оплата за 

таку роботу йде погодинна, але отрима-
ти свої гроші можна і відразу після акції, 
і через тиждень, і через місяць. Тут треба 
бути обережним, щоб виконана робота 
не пропала дарма. Тому влаштовуватися 
краще за порадою друзів або знайомих 
у перевірене місце. Та запам’ятайте, що 
промоутер не має права відповісти на 
поставлене запитання фразою – «Я не 
знаю». 

Іншим поширеним заробітком є ро-
бота в так званих «пополняшках». Вважа-
ється така робота зовсім не важка, але 
також має свої мінуси, коли весь день 
сидиш на одному місці і в багатьох випа-
дках біля проїжджої частини – не дуже 
щасливі моменти студентського літа. 

Декілька простих порад для студентів, 
які влаштовуються на роботу: 

Запитання, які варто поставити праце-
давцеві: 
− Якими будуть мої обов’язки? 
− Як виглядатиме мій робочий день? 

− З якими труднощами можу зіткнутися, 
виконуючи цю роботу? 

− На які додаткові матеріальні можли-
вості я можу розраховувати? 
Запитання, яких можна очікувати від 

працедавця: 
− Чи отримали інші пропозиції? 
− Що ви вважаєте своїми перевагами 

(або вадами)? 
− Чому ви покинули попереднє місце 

роботи (якщо воно було)? 
− На яку платню розраховуєте? 
− Чи не перешкоджатиме особисте жит-

тя цій роботі? 
Бажаю успіхів та головне бажан-

ня заробити! Випробовуйте себе і свої 
сили! 

 
P.S. Ось знайшла цікавий сайт: 

http://www.jobs.ua/ukr/city/nikolaev_jobs/ 
 

Лідія Ємєлєва, 
Lidusichka@inbox.ru 

ЗЗ  

РоботаРобота  

Скоро літо!.. і це означає час веселої пори розваг – поїздок до 
моря, пляжів, галасливих дискотек, захоплюючих подорожей! 
Але коштує це все сьогодні для студента зовсім недешево, і не 
всі батьки готові нам оплачувати повноцінну програму відпочинку. 
Тому багато студентів приймають для себе рішення – підробити 
влітку. Що ж обрати? 
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удовий сонячний день. Ще не обі-
рвався з дерева перший жовтий 
лист, але вже відчувається дихання 
осені, що вступила в свої права. 

Kросівки, джинси, балахон, рюкзак за спи-
ною, бардак на голові. Одним словом, знайо-
мий всім моїм друзям «Я», іду в університет. 
Не поспішаючи, як завжди на червоне світло, 
перетинаю проспект, названий ім’ям вождя 
Жовтневої революції. Слідом за ним знайо-
ма, дуже популярна серед студентів, через 
свою нехитру назву, крамничка «Їжа». 

Завернувши за ріг, мені відкрилася зви-
чна картина уранішнього передпарного квас-
ного бродіння студентської молоді. Процес 
виконання своєрідного ритуалу: гучні вітання, 
міцні рукостискання, смачні поцілунки в 
щічку, що блукають в густому тютюновому 
диму, підходить до свого завершення. 

Невпевнено, дуже тихо, постукало в 
двері моєї свідомості нагадування про те, що 
завтра перший день нового місяця. Це озна-
чає, що пора купувати проїзний. Я, від неспо-
діваного розуміння того, що щось не сходить-
ся, аж зупинився... Який ще проїзний? Мені 
до університету 15 хвилин пішки... І чому я 
кожну, сказану мною фразу, перекладаю 
англійською? Дорога на вулиці 61 Десантни-
ка незвично гладка. Молодці! І коли тільки 
встигли підлатати? Ідеальна чистота, у пар-
ку ні пакетика на траві. Немає звичного запа-
ху каналізації в місці, де він завжди є. 

– Правильного мера вибрали, навів лад в 
місті! – повідомив мені мій внутрішній голос, 
погасивши наростаюче полум’я неспокою у 
зародку. 

Але раптом, абсолютно безжально, уві-
рвалися в свідомість колись бачені життєві 
картини маслом: вечір – «провожанка», поці-
лунок улюбленої дівчинки, «пристебніть 
ремені», перша квартира, як і млинець, груд-
кою – без меблів але з каміном, єноти, шоку-
ючі салюти на English Bay Beach, сюрприз-
вечірка на мій день народження від друзів 
з Бразилії... Звідки у мене друзі з Бразилії? 
Вже думаю англійською! Нищівна атака ви-
дінь продовжилася, і з кожною секундою 
посилювалася: два місяці в спальному міш-
ку, «мівіна» на сніданок, Стенлі парк, Go 
Canucks, GO, бездомний, що співає «Хто 
поможе мені купити пива? Туда-туда...» ... 

WELCOME TO CANADA... як і коли я 
опинився удома? Кинуло в жар, виступив 
холодний піт! Де я?! Що відбувається? 

Ви коли-небудь чули про «сни емігран-
та»? Ось приблизно такі кошмарні видіння 
вас чекають, надумай ви покинути Батьків-
щину на довгий термін. 

У моєму випадку все почалося зимою 
2009 року. Після повернення з Штатів мені 
попалася на очі брошура з програмою «Work 
& Study Canada». Програма нова, ніхто до ладу 
нічого про неї не знає, включаючи працівни-
ків агентства. Тиждень роздумів. «A чом би 
і ні!» – кажу я, кинувши шапку об землю і, – 
«Ти один з перших за цією програмою, напи-
шеш що і як, ок?» – чую від мого агента. 

Університет, в якому я навчаюся, досить 
демократичний і подібного роду ініціатива, 
як освіта за кордоном, заохочується. Надав-
ши всі необхідні документи, зокрема довідку 
про зарахування в коледж, я без проблем 
отримав академічну перерву на рік. Далі все 
відбувалося приблизно в наступній послі-
довності: госи, ректорський контроль, мантії, 
«ти бакалавр!» – повідомив мені мій диплом, 
поставивши крапку на даному етапі! Пора... 

Почнемо з свого роду лікнепу. Ванкувер 
визнаний кращим містом в світі по рівню 
життя. Це означає – прекрасний, вічно онов-
люваний, абсолютно футуристичний суспіль-
ний транспорт: автобуси, скайтрейни, сiбаси. 
Місто, неначе, зібране геніальним, казковим 
чудо-інженером із залізобетонного конс-
труктора – настільки впорядковане, настіль-
ки гармонійне. У ньому продумано все, аж до 
такої дрібниці, як стоки води. Завдяки океану 
і гірському хребту, що оточує місто, у Ванку-
вері немає лютих морозів. Натомість півроку 
йдуть дощі, деколи по три тижні не переста-
ючи. При такій великій кількості опадів, 
ідеальні зливовідводи, є порятунком для хма-
рочосів, що продовжують народжуватися на 
світ. А яка це послабуха для пішоходів і го-
ворити зайве. Навіть якщо Ніагара пустить 
свої води по вулицях Ванкувера, то через 
10 хвилин похмура картина повені зміниться 
звичним барвистим малюнком достатку і 
безпечності буття населення. 

У цьому місті прижилися такі два взає-
мовиключні поняття як природа і цивіліза-
ція. Аляска в мініатюрі під назвою Стенлі 

парк і божевільні проекти, розроблені пере-
довими вченими світу, втілені в життя Даун-
тауном. Гуляючи по Північному Ванкуверу 
ви запросто можете зустрітися з сімейством 
ведмежат, що риються в контейнері з харчо-
вими відходами. Прогулюючись по місту, ви 
будете безперервно натикатися на місця пало-
мництва місцевого населення під час обідньої 
перерви: своєрідні оази серед кам’яних джунг-
лів, парки та водні резервуари, що нагадують 
озера. 

Британська Колумбія, в якому знаходить-
ся місто, визнаний найздоровішим штатом 
Канади. На це вказує армія бігунів в парках 
і середня ціна на цигарки в 10 доларів за 
пачку. Цей факт неслабо мене веселив після 
того, як я став звертати увагу на поширення 
запаху національної рослини Ямайки вули-
цями міста. Вранці відкриваєш вікно, і тебе 
несподівано обдає солодкуватим, легковпіз-
наваємим запахом. 

Палити психоактивні речовини тут забо-
ронено, але особливої уваги на це ніхто не 
звертає, включаючи поліцію. Існують навіть 
спеціальні заклади для куріння під керівниц-
твом Марка Емері, своєрідного конопляного 
гуру. Канадці, самі по собі, толерантні до 
всього: зовнішнього вигляду (молодь фарбує 
голови у всі барви веселки), способу життя, 
у тому числі і до наркотиків. Я так зрозумів, 
що тут це справа особистого вибору. Якщо 
тобі не терпиться «повисіти» ціною власного 
здоров’я і, можливо, майбутнього благопо-
луччя – ніхто за руки тримати не буде, хоча 
компанія, орієнтована на боротьбу з нарко-
тиками, працює дуже активно, попереджаю-
чи про наслідки. Щоб уникнути пристрасті 
дитини до забороненого «зілля», добрі батьки 
повинні відвести своє чадо на екскурсію по 
вулиці під назвою «Східний Хастінгс», вираз-
ці, що кровоточить на тілі Ванкувера. У цьому 
місці зібрані всі залежні від важких нарко-
тиків люди. Вид людини, що йде потворно-
неприродною ходою по вулиці, голосно лаєть-
ся з кимсь неіснуючим, а потім раптово ки-
дається на стіну, лякає. Брудне тіло, лежаче 
в купі ганчірок, з виглядом абсолютної ейфо-
рії на обличчі, остаточно відбиває раз і назавж-
ди всілякий інтерес скуштувати щось «інше»! 

 
 

ПодорожіПодорожі  

ЧЧ  

ЯКЩО НЕ СИДИТЬСЯ УДОЯКЩО НЕ СИДИТЬСЯ УДОМАМА  

Задирака Олег 
zadiraka@gmail.com  
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а виконання Указу Президента 
України від 18.08.2006 р. № 685 
«Про День охорони праці», який 
відзначається щорічно 28 квітня – 
у Всесвітній день охорони праці, 

та відповідно до наказу Держгірпромнаг-
ляду від 15.03.2010 р. № 58 в Чорноморсь-
кому державному університеті ім. Петра 
Могили було створено оргкомітет з під-
готовки та проведення заходів з Дня охо-

рони праці в Україні. До складу оргкомі-
тету увійшли: 

Трунов О.М.; 
Сирота О.А.; 
Бондаренко А.В.; 
Паламарчук О.П.; 
Верба С.М.; 
Міщенко А.В. 
Завдяки цим людям, власне, і був про-

ведений День охорони праці в Могилянці. 

Яким же чином все це відбувалося? 
По-перше, були проведені цільові пере-

вірки стану безпеки життєдіяльності та охо-
рони праці в лабораторіях ЧДУ ім. Петра 
Могили. За результатами яких було зафік-
совано ряд порушень відповідних інструк-
цій. На жаль, тому що вони є. На щастя, 
тому що їх будуть виправляти. 

По-друге, були оформлені відповідні 
куточки і стенди до Всесвітнього дня охо-
рони праці. Інформативно для тих, хто ціка-
виться. 

По-третє, у читальному залі бібліотеки 
було проведено виставку наочних посіб-
ників, засобів навчання та пропаганди з 
питань охорони праці. Цікаво й корисно 
особам, які люблять читати. 

По-четверте, для тих, хто вміє малювати 
плакати, було проведено змагання на кращий 
плакат з безпеки життєдіяльності серед сту-
дентських навчальних груп. Кому цікаво 
подивитися, звертайтеся до завідувача ка-
федри техногенної безпеки Сироти О.А. 

Прикінцеві положення:  
Можливо, у пересічного студента ви-

никне питання: «А навіщо такі заходи, як 
Всесвітній день охорони праці, проводяться 
в університеті?» Відповім словами Пала-
марчука Олександра Павловича, помічника 
ректора з питань цивільного захисту і 
служби безпеки: «…З метою привернути 
увагу до здоров’я, життя і безпеки кож-
ної людини. Це головне». 

Олександра Чмєль 
alexa.chmel@gmail.com 

НН  

Наш університет відомий своїми спор-
тивними традиціями. І от сьогодні ми раді 
повідомити вам про нові досягнення. 

На початку травня відбувся відкритий 
чемпіонат Миколаївської області з пляж-
ного волейболу. Наш університет був пред-
ставлений двома командами, всього ж у 
турнірі взяли участь тринадцять суперни-
ків. І обидва наші волейбольні дуети 
пройшли до півфіналу. Команда «ЧДУ» у 
складі Сергія Чевдаря та Валерія Тітушина, 

нажаль, програла команді «Водоканал», але 
у матчі за третє місце здолала з рахунком 
2:1 команду «Стріла» і здобула «бронзу» 
змагань. А команда «ЧДУ-1» у складі 
Артема Киселя та Сергія Михайлова з 
однаковим рахунком 2:0 у півфіналі обі-
грала «Стрілу», а у фіналі – «Водоканал», 
і стала чемпіоном. Вітаємо! 

А з 14 по 16 травня проходили фіна-
льні ігри чемпіонати області з волейболу 
вже у приміщенні. І тут, звичайно ж, не 

могло обійтися без участі команди на-
шого університету. Перша гра проходила 
у нашій спортивній залі. Суперником на-
ших волейболістів виступила досвідчена 
команда Чорноморського суднобудівного 
заводу. Рахунок 3:2 свідчить про запеклу 
боротьбу, ваги терезів схилялися то цей, 
то на інший бік. Але нашій команді ви-
стачило духу довести гру до переможно-
го завершення та рахунку 15:8 на тай-
брейку. Стіни Могиляки побачили гру 
високого рівня, але, нажаль, зі студентів 
нашого університету її побачив мало хто. 
Низький рівень відвідування ігор рідних 
команд – це те, над чим нам варто замис-
литись. Це досить важливо, коли прихо-
дять люди, які підтримують свої рідні 
команди. 

У суботу наша команда програла ко-
манді прокуратури. Але вже у неділю з 
рахунком 3:0 була здобута перемога над 
«Скадовськом». Це дозволило вийти на 
почесне друге місце. Отже, команда на-
шого університету стала віце-чемпіоном 
області, з чим ми і вітаємо гравців: Тіту-
шина Валерія, Чевдаря Сергія, Ашихміна 
Дмитра, Тесленка Олега, Савіна Павла, 
Усатенка Віталія та капітана команди 
Михайлова Сергія, якому також окрема 
подяка за допомогу при підготовці даного 
матеріалу. 

Рижанов Кирило, 
ryzhanov_90@list.ru 

СпортСпорт  

ДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ  
В МОГИЛЯНЦІВ МОГИЛЯНЦІ  

28 квітня 2010 року в стінах нашого університету було проведено Всесвітній 
день охорони праці. Як все воно було, які заходи проведені читайте далі. 
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часто втрачаю почуття часу. 
Ось так тільки заплющила очі на 
секунду і враз схоплююсь напів-
свідома і напівсонна беру теле-

фон до рук – 17:13. Я проспала пари? Я 
що, тільки прокинулась з вчорашнього 
вечора? Ні, я прийшла з пар, поїла шматоч-
ки білих шапочок грибів, що мирно плава-
ли в жирному бульйоні разом із картоплею, 
чи, як кажуть західняки, розсіл із бульбою 
та жучками рису. На пачці написано було 
«Мейд ін Тайланд», на що я скептично 
угукнула. Втома підпирає мені серце і 
воно шалене підплигує аж до горла. Тут 
треба уявити скакалку, яку крутять дві 
товстушки-судини і червоненьке усміхнене 
серце, яке скаче під дитячу пісеньку «Раз, 
два, три, Фредді вийди!». Бр-р-р-р!!! До 
речі, не ходіть на «Жах на вулиці в’язів», 
якщо хочете найближчий тиждень спати 
спокійно а не оглядатись озиратися на-
вколо із цокотінням зубів. 

Лежу. Купа набридливо необхідних 
справ, які так чекають на мене. Чекають 
360 сторінок недочитаного Ірвіна Ялома 
«Когда Ницше плакал», чекає бідолаха 
Фрейд, накачаний з Інтернету Пезешкіан, 
Карел Чапек і ще тисячі книг. До речі, 
книга – єдина річ, яка здатна чекати все 
твоє життя, і коли ти повернешся до неї 
через 40 років вона кинеться до тебе в 
обійми, немов пристрасна коханка від-
дасться тобі цілком і щиро, до останньої 
буковки, немов вірна подруга життя не 
зверне увагу на твоє старіюче обличчя, 
дряблу шкіру, сиве волосся, немов сестра 
пожаліє тебе і погладить. Психологічне 
поглажування – це те що нам необхідно і 

те, що так дратує. Дратує визнання наших 
слабостей? 

Так ось. Вже не можу спати: фрази, 
образи, напівфрази і напівобрази, тінь 
почуттів і присмак думок – все нахабно 
лізе мені до голови. Все. Труба, як каже 
моя знайома трухлява і мілка бабця, яка 
вважає себе першим політологом в країні, 
і саме вона є причиною того, що народ 
отримав свого «героя». Але це вже не для 
преси. Це для підпільних організацій, для 
таємних зібрань вільнодумців і лише по-
шепки! Таки так, адже скоро цензура 
візьме бика за роги і покаже ХТО, ЩО і 
якою МОВОЮ має казати. Починайте зу-
брить, шановні добродії: «“гаспадін нача-
льнік”, “таваріщ прєдсідатєль” і “о, ясно-
лікій пан”», та це я все жартую! В нас ДЕ-
МО-КРА-ТІЯ! Ураааааааа! (не від слова 
«народ», а від слова ДЕМОН). 

Найкраще в такій ситуації підкоритись 
цим покликам і їх вдовольнити. Записати. 
Умертвити. Кажуть – слово живе і воно 
дише. А в мене з’явилось враження, що, 
коли я озвучую свої думки, зчитую з жор-
стокого диску пам’яті почуття і враження – 
вони падають камінними плитами на підло-
гу. Провалюють її і я ледве не падаю туди. 
На ту сторону землі. Хтось це називає царс-
твом Аїда. Я називаю це місце США. І 
людина, якій я відкриваю свій світ сидить 
і з безглуздим виглядом показує мені 
язика, скрегоче зубами чи чхає не при-
криваючись. Перекладаю: заздрить, лес-
тить, підлещується чи намагається пока-
зати, яка вона розумна і яка я дурна. Угу. 

«Тьху» кажу я і прямую далі. В пошу-
ках ЛЮДИНИ. До речі, всі наші зустрічі з 

людьми, всі розлучення і стосунки відо-
бражаються в мені так – я йду по дорозі, я 
шукаю людину. Я не можу згадати її ім’я, 
і не пам’ятаю її образу. Я протискуюсь в 
натовпі і допитливо вглядаюсь в обличчя. 
Ось переді мною промайнула хустинка, я 
точно десь її я бачила. я її пам’ятаю зі 
свого минулого життя (стало страшно? По-
читай Бухтоярова), я біжу за цією люди-
ною, торкаю його/її за плече, повертається 
вона/він і… «Ой! Пробачте, обізналась!». 
Крокуєш далі і так з року в рік. Іноді зда-
ється – це точно та/той! Ура, я знайшла! 
Чим дорога стає стрімкішою, стежка не-
безпечнішою – відкриваються нові риси 
твого супутника. І ти розумієш – обізнався. 
Ще одна гірка невдача. І ви розлучаєтесь. 
Обіцяєте телефонувати один одному, писа-
ти листи і приходить в гості…, ходити на 
гостини, а аркушик з контактами кудись 
уносить вітер. Пустотливий вітер забуття. 

Ух, скільки слів я тут настрочила! А 
скільки ще думок залишилось! Скільки 
ще народяться і помруть! Скільки підда-
дуться пластичній операції цензури Соці-
уму (Закон: Думай правильно, думай по 
нашому, думай як я! а краще взагалі не 
думай!), а скільки ще буде списано ряд-
ків, папірців… Як каже Віра Полозкова 
«Я угроблю себя таким количеством, вот 
то праздник будет отдельным личностям, 
возмущенным моим розшатыванием основ». 

 
П.С. Послухайте Віру Полозкову. Ін-

формація прозвучала на правах реклами :) 
 

Катерина Савета 
mislitelka@meta.ua 

ЯЯ  
* * ** * *  

звечное место встреч и разлук… 
Люди снуют туда-сюда: кто-то 
терпеливо ждет, кто-то нервно 
поглядывает через каждых 5 ми-

нут на часы. Грустные, веселые, напря-
женные и спокойные лица разных людей. 
И лишь один единственный фактор, который 
их всех объединяет, – это перрон, зал 
ожиданий, разлук и встреч. 

Вот две девушки стоят обнявшись. Одна 
из них тихо всхлипывает на плече у другой. 
Это очевидно, что они подруги. Также оче-
видно и то, что впереди их ждет расставание. 
Интересно, настолько ли сильна их дружба, 
чтобы выдержать долгую разлуку? И не 
забудут ли они в своих заботах и хлопотах 
все, что их связывало? 

Недалеко от них происходит более радо-
стное событие: девушка вернулась в родной 
город и на перроне ее уже поджидает счаст-
ливый парень с огромным букетом люби-
мых ромашек. В его взгляде читается тоска 

за долгие месяцы расставания, радость и 
удовлетворение. Он нежно берет девушку за 
руку, словно не веря своим глазам, что перед 
ним та самая, которую он ждал, казалось, 
целую вечность. И только после того, как 
убеждается в реальности, все с той же несме-
лостью прикасается губами к щеке. Их встре-
ча насквозь пропитана трепетом и заботой. 

Люди на перроне все такие разные, но 
их чувства и переживания близки и по-
нятны каждому, кто находится там. Кто-то, 
например, еле сдерживает эмоции, пытаясь 
тщательно скрыть дрожащие губы, а другой 
даже не зациклен на том, что по щекам 
быстрым ручьем стекают слезы и голос 
постоянно срывается от рвущихся наружу 
рыданий. Кто-то про себя облегченно вы-
дыхает, радуясь ожидаемой разлуке, а кто-то 
зол на весь мир за то, что вынужден отпус-
тить близкого человека в далекий путь. 

Также бурные проявления эмоций со-
провождают встречи. И либо ты, выйдя из 

вагона, еще не все до конца осмыслив и 
сообразив свое местонахождение, услы-
шишь веселый щебет мамы, радостные 
возгласы друзей или такую желанную 
фразу: «С возвращением, любимая!» Либо, 
оказавшись на перроне, ты долго будешь 
искать глазами знакомые лица, но в итоге 
все твои попытки не увенчаются успехом. 
Одинокая и всеми забытая, ты медленно 
пойдешь домой, пряча полные слез глаза 
под темными очками. 

Перрон вокзала… Место встреч и раз-
лук… Место, где сбываются все мечты, 
ожидания и надежды… Место, где веет 
трепетом и теплом… Место слез и смеха, 
печали и радости, угрюмых гримас и улы-
бок… Место, где мы даем волю нашим 
чувствам и эмоциям, не смотря на пред-
рассудки и сомнения, что нас неправильно 
поймут… Место, где замирают сердца… 

Марьяна Латий 
magicshow11@mail.ru 

ПЕРРОН ВОКЗАЛА...ПЕРРОН ВОКЗАЛА...  

ИИ  



1515  

Моя перша вчителька казала, що у мене 
два мозку, і лише половина серця. 

(с) Ігри розуму 
 
а цей раз рецензія буде одразу про 
два фільми, які схожі, але схожі 
дзеркально. Наче півкулі мозку, 
ці два крила метелика, що нескін-

ченно тріпочуть всередині черепної коро-
бки кожної людини. Те, що власне і ро-
бить нас людиною. Людиною розумною. 

 
Назва фільму: Ігри розуму 
Режисер: Рон Говард 
В головних ролях: Расселл Кроу, Ед 

Харріс, Дженніфер Коннелли, Крістофер 
Пламмер. 

 
Цей фільм характерний тим, що має 

риси детектива: ви все зрозумієте лише 
наприкінці, а до цього часу вас будуть 
водити тими шляхами, де вам буде цікаві-
ше, дозволять вам будувати теорії та здо-
гадки, і, власне кажучи, поводитися так, 
як вам це дозволить зробити режисер. 

Головний герой, математик-геній, який 
навчається в Прінстоні. Хоча ні… Ти тепер 
будеш головним героєм. Ти і є той геніаль-
ний математик, який навчається в Прінс-
тоні. Ти не відвідуєш лекцій, бо ти загли-
блений у працю, ні з ким не спілкуючись, 
визиваючи посмішки студентів та незадо-
волення викладачів, покриваючи стіни та 
вікна візерунка формул та чисел. І, звичай-
но ти всім доводиш, що ти справді геній-
самородок, а не просто нездара-соціопат. 

 
Справа в тому, що я не люблю людей. 

І це навзаєм. 
(с) Ігри розуму 

 
У тебе з’являється добра робота, ко-

лишні вороги тебе поважають, а деякі 
навіть намагаються стати друзями. Але 
друзів в тебе небагато, лише один, і той з 
тих часів, коли тебе вважали нездарою, і 
лише він тебе підтримував. І от в тебе вже 
є дружина, і навіть таємна урядова робота. 
Зовсім секретна і надзвичайно важлива. І 
раптом… 

Раптом твій маленький та безпечний 
світ опиняється за крок до загибелі. І вину-

ватцем цього є найстрашніший твій ворог. 
Той, хто був с тобою завжди. Той, хто 
привів та звеличив тебе. Той, хто ховається 
в тобі. Твій власний мозок. 

І тепер все буде руйнуватися, зник-
нуть усі точки опори та опору, дотику та 
відліку. І відображення у дзеркалах бу-
дуть зраджувати, не можна буде довіряти 
нікому. Навіть собі. Особливо собі… 

 
Весь кошмар шизофренії в тому, що 

ви не знаєте, де правда. Уявіть собі, що 
люди, місця, будівлі, які, як вам здавалося, 

ви знаєте, не щезли, не померли, все 
набагато гірше – їх ніколи не було. Це 

має бути справжнє пекло. 
(с) Ігри розуму 

 
Назва фільму: Пі (π) 
Режисер: Даррен Аронофскі 
В головних ролях: Шон Гуллетт, Марк 

Марголіс, Бен Шенкман. 
 
А в цій стрічці буде все зовсім по-

іншому. Тут немає яскравих відомих акто-
рів, і взагалі це доволі старий чорно-білий 
фільм. Це дипломна робота Даррена Аро-
нофського. Для тих, хто дивився такі філь-
ми, як «Фонтан» чи «Реквієм за мрією», 
прізвище Аронофського вже стало візит-
ною карткою або чимось на зразок знаку 
якості. 

Тут ти знову станеш геніальним мате-
матиком, який стоїть на порозі розгадки 
числа Пі, яке має бути вам відоме зі шкі-
льного курсу математики. І коли ти попри 
всі свої зусилля, бо ці кляті цифри не 
залишають тебе ані вдень, ані вночі, по-
при всі змагання з самим собою та нама-
гання хоч якось співіснувати з навколиш-
нім світом, через самого себе нарешті впри-
тул підходить до розв’язання цієї задачі, 
ним поцінують цікавитись урядова орга-
нізація та релігійна секта, яка вважає, що 
у цьому числі схований код Всесвіту. 

І тепер, коли ти розумієш, що подіб-
ною таємницею володіють лише ти та Бог 
(хоча можливо, що ця таємниця і є Бог), 
ти стаєш перед вибором: віддати її до 
металевих рук уряду чи поділитися нею з 
запаленими мізками сектантів. І будь-яке 
твоє рішення принесе тобі смерть. Будь-
яке. Навіть, якщо ти вирішиш не ділитися 
ні з ким, бо знання цього не вміщається у 
твоїй свідомості, і жити тоді стає нестерп-
но, настільки нестерпно, що ідея висверд-
лити це знання зі своєї голови за допомо-
гою дрилі не здається тобі занадто карди-
нально-жорстокою. 

Страшно? Не бійся цього, бо біль не 
ворог тобі, смерть не ворог тобі. Твій спра-
вжній ворог – це він. І тепер ти знаєш, де 
він знаходиться… А це вже перевага. 

Войналович Сергій, 
radovar31@rambler.ru 
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