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ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ПАЛІННЯМТЬБИ З ПАЛІННЯМ    
орічно в третій четвер листопада 
в більшості країн відзначається 
Міжнародний день відмови від 

куріння. Він був встановлений Американсь-
кою онкологічною спілкою у 1977році. 

Кожні десять секунд на планеті вмирає 
один завзятий курець (до 2020 року цей 
рівень може підвищитися до однієї 
людини за три секунди); 

Мета Міжнародного дня відмови 
від куріння – сприяти зниженню поши-
реності тютюнової залежності, залучен-
ня до боротьби проти куріння всіх 
верств населення і лікарів всіх спеціаль-
ностей, профілактика тютюнокуріння 
й інформування суспільства про згубну 
дію тютюну на здоров’я. 

Жахлива статистика 
За підрахунками Всесвітньої органі-

зації охорони здоров’я, кожен другий 
дорослий українець палить. В цілому в 
країні 15,5 млн. курців, і з кожним роком 
кількість викурених сигарет збільшується. 

Щорічно тютюнокуріння вбиває 120 тис. 
українців, і за підрахунками експертів, до 
2020 року в Україні вживання тютюну спри-
чинить більше 22% смертей. 

 
Чому я рекомендую кинути палити: 
1. Негативний вплив на здоров’я людей: 

− по даним Всесвітньої організації охорони 
здоров’я: 

− в світі 90% смертей від раку легень, 
− 75% від хронічного бронхіту, 
− 25% від ішемічної хвороби серця обумо-

влені палінням. 

− нікотинова залежність. 
2. Чоловіки і жінки кидають курити пе-

ред зачаттям дитини, і це вже навіть не 
обговорюється. Дуже часто вони так і не 
повертаються до куріння. Діти батьків, що 
курять, частіше хворіють і схильні до серйоз-
них захворювань, наприклад, до раку. Який 
батько або мати побажають таке своїй дитині? 
Якщо ви вирішили, що вам потрібна ди-

тина, необхідно кинути курити хоч би за 
три місяці до зачаття. 

3. Багато сучасних компаній відмовля-
ються приймати на роботу людей, що курять. 
По-перше, курець частіше хворіє і відсутній 
на роботі, що позначається на продуктивності 

компанії. А по-друге, навіть якщо курець 
знаходиться на роботі, він витрачає на 
куріння достатню кількість робочого 
часу, щоб відмовити йому в робочому 
місці. У сучасному світі куріння і успі-
шна кар’єра є антонімами, тому якщо ви 
вирішили просунутися по кар’єрних 
сходах, вам, перш за все, необхідно кину-
ти курити. 

Боротьба з курінням триває в усьо-
му світі. У 140 країнах були прийняті 
закони, що обмежують куріння. У 
Сінгапурі в деяких містах існують 
цілі «некурящі» квартали. В Америці 
деякі фірми взагалі відмовляються 

брати на роботу курців. Існує заборона 
на виробництво деяких видів тютюнових 
виробів, наприклад, особливо міцних сига-
рет або сигарет без фільтра. Багато вироб-
ників будують свої заводи за кордоном – 
без права реалізації продукції на батьків-
щині. 

Катерина Савета 
mislitelka@mail.ru 

ЩЩ  

тудентики», хочете зна-
ти, що чекає вас у най-
ближчому майбутньому? 

Таке собі питаннячко з області магії, але не 
думайте, я ще не перетворилась на бабку-
ворожку, що гадає на картах чи то на каво-
вій гущі, проте, як проходитимуть ваші 
дні після позапланових канікул, я в змозі 
передбачити. 

Ну добре, а тепер серйозно: вам цікаво 
знати, яку «посткарантинну» навчальну 
програму підготувало для нас керівництво 
університету? Тоді «ю а велком», насоло-
джуйтесь! 

Через усім відомі події прогуляли ми 
15 днів навчання. Звісно, для деяких (кого 
саме маю на увазі, ті самі здогадаються) 
ця цифра – тьфу, нічого в порівнянні з їхнім 
«відвідуванням» університету. Їх, мабуть, 
і місяць би не здивував, вони просто його 
б не помітили, але, думається, що і їм (як 
і старанним студентам) у глибині душі теж 
не байдуже, як пройдуть зимові канікули. 
Що ж, маю запевнити, що вони не пройдуть, 
а пролетять, або взагалі не з’являться… 

Отже, адміністрація університету дарма 
часу не витрачала, а розробила систему 
відпрацювання матеріалу, отож, знайомлю 
(або, якщо вже в курсі, пересвідчуємось 
ще раз): 

25 грудня – останній день навчання 
в І-ому триместрі 

28 грудня – початок сесії 
На жаль, не відомо ще точно, який 

нам готують розклад сесії (чи він буде 
такий, як завжди, чи може трохи змінений 
через обмаль часу), і чи буде, як завжди, 
заліковий тиждень перед іспитовим, але 
загалом на сесію виділено десь 14 днів. 

11 січня – початок ІІ-ого триместру 
(так що: здав одну сесію, наступного дня 
починай готуватись до іншої. 

Радує той факт, що по суботах і неділях 
навчатися не треба буде, але чимось же 
треба жертвувати, тому тижня самостійної 
роботи в другому триместрі не передбача-
ється . 

Працювати, працювати і ще раз пра-
цювати! Як сказала одна чудова людина 
і прекрасний викладач: «Студентів пере-
вантажити неможливо!» 

А я сподіваюсь, що три тижні «ні-
чогонероблення»*, або, якщо хочете, байди-
кування вистачило, аби переробити бага-
тенько справ, якщо вони назбиралися, чи 
просто відпочити від навчання, справ, себе 
самих, кому що завгодно… 

До речі, незаплановані канікули торкну-
лися лише навчального процесу: не працю-
вали лише кафедри, а ректорат, деканати  

 

і всі виконавчі структури під час карантину 
сумлінно (хоча цього гарантувати не можу) 
виконували свої обов’язки... якось нечесно, 
правда?! І, звісно, будівництво 11 корпусу 
тривало і, мабуть, працівники були задово-
лені, що їм не заважали метушнею туди-
сюди і не висували претензії щодо постій-
ного шуму і т.п.)) Але незабаром це змі-
ниться, як і наше спокійний, на мій по-
гляд, трохи задовгий відпочинок. 

На останок побажаю: набирайтесь, 
як то кажуть, сил і вперед, у дорогу, 
точніше до сесії. Там зустрінемось! 

З найкращими побажаннями 
Спиця Ольга 

semperinmotu@mail.ru 

*навмисне калькування для підсилення емо-
ційного забарвлення – примітка автора 

ХОЧЕТЕ ДІЗНАТИСЬ СВОЄ ХОЧЕТЕ ДІЗНАТИСЬ СВОЄ 
МАЙБУТНЄ МАЙБУТНЄ –– ЧИТАЙТЕ! ЧИТАЙТЕ!    

«C«C  
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ідпочинок нам на користь 
 
Чомусь завжди краще відпочивати 

ніж працювати. Така закономірність не 
дуже добре впливає на успішність студе-
нтів. Карантин на три тижні став неочі-
куваними канікулами. Ключове слово – 
канікули. Канікули – це відпочинок. То ж 
абсолютно нормально, що на карантині 
багато хто відпочивав, а не займався 
навчанням, рефератами або дипломами. 
Але реальність та усвідомлення як кажуть 

«масштабу трагедії» приходить дуже швид-
ко, буквально з першого дня в університеті. 
А на другий день вже майже ніхто не пам’я-
тає, що були ті канікули. Та у всьому можна 
знайти плюси і користь, навіть у перспективі 
зимової сесії після Нового року. Святковий 
настрій, як у студентів так і у викладачів. 
Але до свят ще далеко, і про це ми пого-
воримо у наступному номері. А зараз – 
навчання, навчання і ще раз навчання. 

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

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА  

ВВ  

ього року поведінку грипу можна 
називати свинською. За останні-
ми даними ВОЗ (на 15 листопада 

2009 року) на вірус грипу А/H1N1 у світі 
захворіло більше 526 тисяч людей, помер-
ло – близько 7 тисяч. 

В Україні, станом на 
22 листопада 2009 року, 
внаслідок епідемії померла 
381 особа. Згідно з повідом-
ленням Міністерства охорони 
здоров’я, з початку епідемії 
захворіли 1 мільйон 608 тисяч 
осіб. З них за останню добу – 
9 тисяч. Госпіталізовано з 
початку епідемії 95 тисяч осіб, 
зокрема, за останню добу 
1495 людей. Водночас, випи-
сано з лікарень 66 тисяч осіб. 

Прошу зауважити, що це 
лише офіційна статистика. 
Реальна ситуація є гіршою, 
особливо в країнах третього 
світу, до яких, за певними 
критеріями, можна віднести 
і Україну. 

Я ніколи не ставив під 
сумнів існування «свинячого 
грипу» і, тим паче, не роблю цього зараз. 
Звісно, з початком пандемії у світі, особливо 
в Україні, почалася паніка, яка створила 
тенденцію до хаотичного скуповування ме-
дикаментів та деяких інших товарів населен-
ням, зросли ціни, деякі бізнеси втратили знач-
ні прибутки. На міжнародній арені зросли 
об’єми продажу противірусних препаратів, 
зокрема Озелтамівіру (Таміфлю). Проте 
твердження, що ніякого вірусу не існує, а 
епідемія – це лише ілюзія, створена вироб-
никами медикаментів, не витримує критики. 

Більш цікавий варіант для спекуляцій – 
це варіант біологічної зброї. Новий штам 
грипу, мовляв, розроблено для того, щоб 
створити надзвичайну ситуацію у світі для 
послаблення ефекту економічної кризи тощо. 
Але й це малоймовірно. Пандемії грипу існу-
вали й раніше. 

Взяти хоча б «Іспанку». Схожа на сьо-
годнішній каліфорнійський штам грипу (як 
стверджують вчені), «Іспанка» вбила від 
50 до 100 мільйонів людей у 1918-1919 роках. 

Захворіло тоді близько 500 мільйонів 
осіб, що становило більше 20% населення 
планети. Це при тому, що люди пересува-
лися світом значно менше й значно пові-
льніше, ніж сьогодні. Пандемія тривала 
18 місяців. 

Рівень смертності від «Іспанки» ста-
новив до 20 відсотків від кількості захво-
рілих. Моя прабабуся розповідала про цю 
епідемію моєму батькові. Ії розповіді були 
сповнені жаху. Багато знайомих їй людей 
померло в той час від «Іспанки». Невидимий 
убивця потрапляв у найвіддаленіші куто-
чки планети. 

Керуючись офіційними даними від ВОЗ, 
наведеними вище, я вирахував приблизний 
рівень смертності для сьогоднішнього «сви-
нячого грипу» – 1.34 відсотка. Це 134 помер-
лих на 10 000 захворілих. Порівняйте з 
1000 або 2000 померлих на 10 000 захворі-
лих від «Іспанки». Сьогодні смертність разів 
так у десять менша. 

Але вчені прогнозують другу і третю 
хвилю пандемії грипу. Друга хвиля зазвичай 
розпочинається після зимових канікул, третя – 
весною. Подейкують, що в Україні друга 
хвиля епідемії може розпочатися одразу після 
виходу учнів та студентства з тритижневого 
карантину. Керівник департаменту охоро-

ни здоров’я Москви Андрій Сельцовський 
нещодавно зауважив на своїй прес-
конференції, що друга хвиля грипу нерідко 
виявляється більш тяжкою, ніж перша. 

Також вчені побоюються того, що мута-
ції вірусу набудуть масового характеру та 

призведуть до появи нових, 
стійких до Озелтамівіру шта-
мів. В такому випадку щеп-
лення можуть виявитись не-
ефективними. Смертність 
може зрости, а «Іспанка» 
показала нам, що грип це 
серйозно. 

Що стосується Миколаєва 
та області, то свіжої статис-
тики щодо грипу знайти не 
вдалося. Станом на 7 листо-
пада 2009 року в регіоні було 
зареєстровано 11761 хворих 
на грип на ГРВІ. Минулого 
тижня (9-15 листопада), за 
словами головного санітарно-
го лікаря Володимира Клочко, 
лише в 9 районах Микола-
ївської області епідеміологі-
чний поріг було перевищено. 
Зареєстровано як мінімум 

одну смерть, спричинену епідемією. 
Наразі в Україні вирішуватимуть як най-

більш ефективно організувати масову вак-
цинацію населення від каліфорнійського 
«свинячого» грипу. Щодо випадків захво-
рювання на каліфорнійський штам грипу 
в ЧДУ офіційної інформації немає, але, 
безперечно, такі випадки мали місце. Варто 
зауважити, що в більшості випадків «сви-
нячий грип» проходить в легкій формі. 
Також, відрізнити «свинячий» штам грипу 
від сезонного неможливо без проведення 
лабораторних досліджень. 

Раджу вам ознайомитись зі статтею 
Євгена Комаровського у тижневику 2000, 
яку можна знайти за адресою http://
www.2000.net.ua/a/65010. У поданій статті 
доктор Комаровський дає цінні поради 
щодо профілактики та лікування грипу. 

Не хворійте та не втрачайте опти-
мізму! 

Володимир Логвиненко 
vchk@i.ua 

ТРОХИ ПРО ГРИПТРОХИ ПРО ГРИП  

ЦЦ  
 

Джерело: http://media.centralillinoisnewscenter.com/images/
swine%20flu5.jpg 



44  
Студентське життяСтудентське життя  

еочікуваній уік-енд потрапив на голо-
ви студентів раніше, ніж це мав зро-
бити сніг. Або замість снігу – настіль-

ки всеохоплюючим він виявився. Країні напе-
редодні виборів подарували 21 день відносної 
свободи. Комусь карантин послугував ряту-
вальною гілкою над прірвою Відрахування, 
інші перетворили цей час на друге літо і 
захоплено ділились враженнями на перших, 
майже вересневих парах 23 листопада. А дві 
дівчини з філологічного факультету навіть 
стверджують, що власноруч виготовляли 
маски і цим допомагали регіонам, що зіштовх-
нулись з епідемією віч-на-віч. Ми вирішили 
зафіксувати побічні ефекти карантину, поки 
гаряче. Одразу стало помітно, що ліки сну і 
свободи діють миттєво, і скільки не дай віль-
ного часу, передозування майже не трапля-
ється. Не дивлячись навіть на те, що разом із 
парами довелось забути майже про всі запла-
новані масові заходи і культурні проекти в 
місті. Деякі з них все ж «вижили» – це 
виставка ломографії в рамках фестивалю 

«ART-Листопадд», концерт гурту «Ремонт 
води», квартирник Еда Фікса та численні 
вечірки в нічних клубах, присвячені дню 
студента. Слово – самим студентам. 

Павло, політолог: 
Всі так бурно кричали, що «нічого собі, 

три тижні, я від нудьги з глузду з’їду, що ж 
робити?» Ну хай кажуть, для мене карантин 
пролетів, наче радянський винищувач. І відкрив 
очі на те, що я, виявляється, «ділова людина», 
в якої доволі багато справ. Нарешті зробив 
купу всього, що не встигав за два звичайних 
вихідних. Звичайно, малював – це само собою, 
хочу стати тату-майстром. 

Сашко, міжнародні відносини: 
Було класно! На першому тижні всі раділи 

приїзду друзів із Києва та інших міст. Спо-
чатку не дуже хотів гуляти три тижні, але 
потів нічого, втягнувся. Під кінець другого 
тижня універівські будні почали забуватися 
і зараз вчитися, м’яко кажучи, не хочеться. 
Часто збиралися грати в Мафію, покер і кро-
кодила в Молодіжному центрі. Бачили, як 

Україна програє Греції і проводжали друзів 
на потяг. Що ж, відпочили, пора до бою! 

Рита, програміст: 
Хтось вирішив використати карантин для 

того, щоб повчитися, написати реферати, але 
я не думаю, що таких студентів багато. Я 
проводила час із братом, тому що дитсадок 
теж зачинили на карантин. Ще познайомилась 
з новими людьми, оскільки потрапила в нову 
для мене компанію. Не жаліюсь на те, як про-
вела цей час, але я дуже хотіла в універ, тому 
що тут нові друзі, і було все одно та те, що 
доставлять пари та перенесуть сесію. 

Ліля, філолог: 
Я працювала цілий день по Інтернету. 

А вечорами відривалась на повну! І так весь 
карантин! Заповнила пару грантів, нарешті 
встановила аську, прочитала Пауло Коельо 
«Вероника решила умереть». Почала вивчати 
фотошоп, змусила подругу зробити мені фо-
тосесію... нічого для навчання не зробила. А 
на день студента відмітилася веселощами та 
схильністю до нестандартних вчинків. 

Дарина, політолог: 
По-перше, карантин абсолютно не сприй-

мався як карантин – цією епідемією влада  
лише намагається відвести думки від важли-
вих політичних проблем. Тому я поїхала до 
Києва! Ходила в Пінчу карт-центр, на каток, 
при чому, ми їздили в метро без масок! На-
вчання не склалося – взяла з собою купу конс-
пектів, написала список того, що треба зроби-
ти, але окрім чотирьох лекцій так нічого і не 
зробила. 

Ольга, економіст: 
Ми часто зустрічались з друзями – 

ходили гуляти, то на Радянську, то просто 
кудись в кафе або клуб. Ну, звісно, день 
студента пройшов просто на УРА, не 
дивлячись на карантин! Ще я була на 
конференції ВМГО «Батьківщина молода» 
в Києві – представляла свою молодіжну 
організацію від нашої області. 

Микола, мед. прилади: 
Толком нічого цікавого не було! Переди-

вився велику кількість фільмів, почав займа-
тися сальсою. Ходив в кладочку на сальса-
паті. В принципі, змінилось лише те, що днем 
я сидів вдома, а не ходив в універ. 

Агата, політолог: 
Мені був просто необхідній карантин! Він 

дійсно врятував мене, за цей час я встигла 
зібрати музичний гурт. Всі три тижні займа-
лась організаційними питаннями, репетиції, 
писала пісні. Словом, перебувала наодинці 
з творчістю і музикою. 

Сергій, історик: 
Звістно, довелось трохи попаритись із 

семінарами та іншим. Але карантин вдався, 
хоча відчувалась постійна нестача коштів, 
щоб «культурно» відпочивати всі три тижні. 

Настя, філолог: 
В перші дні була думка зайнятись чимось 

важливим – тим, що знадобиться для сесії. 
Але особливо нічого не вийшло, окрім одного 
проекту. Зате втілила задум перечитати дві 
улюблені книги – Джойса і Майрінка. Навела 
порядок у кімнаті, частково в голові. Багато 
спала і раділа барвистій психоделії з підвод-
ними смерчами і апокаліптичними передчут-
тями. Взагалі, позакласна діяльність вийшла. 

Ксюша Демченко 
ksynia@meta.ua 

НН  

ТРИ ТИЖНІ ЗА РАХУНОК ТРИ ТИЖНІ ЗА РАХУНОК 
ДЕРЖАВИДЕРЖАВИ  

Профілактика на ходу - гарячий чай під Варварівським мостом 
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адіти карантину викладачам не дове-
лось. Багато хто зовсім не виходив за 
межі стін університету, працюючи 

над наслідками відпочинку студентів і над 
впровадженням нової модульної систему, яка 
ось вже зовсім поряд. На питання «Чи дотри-
мувались ви правил карантину?» багато хто 
відповів «Ні!». Дійсно, для викладачів цей 
час був помітний тільки через відсутність 
натовпу студентів у університеті. 

Пронкевич В.О. [декан факультету 
іноземної філології] 

У котрій годині прокидалися? 
Як завжди, о сьомій ранку!  
Чим займалися під час карантину? 
Не знаю як для інших викладачів, але 

для мене ці три тижні були такі ж робочі, 
як завжди. До того ж я декан факультету 
іноземної філології, а зараз у нас прохо-

дить лицензування нових спеціальностей, 
а це велика робота. Також встиг написати 
перевидання підручника и одну статтю. У 
звичайному навчальному процессі склад-
но знайти час на це, така робота відклада-
ється на вихідні або тільки декілька годин 
на день. Також за три тижні встиг захво-
ріти, був десять днів на лікарняному. Але 
цей час теж використав з користю.  

Що хотіли зробити, але не встигли? 
Насправді, усе встиг, головне – плідно 

попрацювати! 

Діордіва А. [викладач кафедри анг-
лійської мови] 

У котрій годині прокидалися? 
Ближче к обіду. 
Чим займалися під час карантину? 
Ці три тижні карантину виявилися тим 

відпочинком, якого так давно ми всі потре-

бували. З того часу, як скасували свято Дня 
революції період осінь – початок зими був 
аж надто довгим, похмурим и депресивним. 
Тож ми всі мали чудову нагоду вправлятися 
у great art of doing nothing. Прокидалася пізно 
і ходила на прогулянку – дивитися на місто 
у білих пов’язках. Це мені подобалося, бо 
нагадувало один сюрреалістично-абсурдний, 
проте милий азіатский фільм про закоханих, 
що цілувалися у пилову бурю на вулиці. 
Для цього їм треба було скидати пов’язки, 
від чого вони негайно починали кашляти і 
задихатися. Мишки плакали, кололися, але 
кактус хрупати не полишали. 

Планів було багато – один з них – закін-
чити навчальну програму за модульним зраз-
ком. Але... для модулів якось був не той 
настрій. Нарешті побачилась з багатьма 
друзями. Навчилась колупатися у систем-
нику і з натхненням колупалася. Прочитала 
книжки Любка Дереша. Тільки-но почала 
планувати як мені лінькувати далі, як кані-
кули несподівано закінчилися. Чекаємо на 
черговий етап «епідеміїї». 

Що хотіли зробити, але не встигли? 
Краще про це не думати… 

Отже можна зробити висновок, що 
«працює не вона», а «вони» – викладачі 
ЧДУ. Наша редакція бажає їм разом із працею 
вчасно відпочивати, підіймати собі настрій 
і не хворіти. 

Максим Максимов 
kolonkinmax@gmail.com 

РР  

СТУДЕНТИ ВІДПОЧИВАЮТСТУДЕНТИ ВІДПОЧИВАЮТЬ.Ь.  
ВОНИ ПРАЦЮЮТЬВОНИ ПРАЦЮЮТЬ    

Карантин для усіх став великою несподіванкою. Студенти побачили у ньому три тижні 
відпочинку, викладачі у свою чергу були змушені працювати. Як розписати навчальні 
години? Які теми та дисципліни дати на самостійне опрцювання? Як витягнути студентів 
до зимової сесії? Всі ці та інші питання хвилювали увесь навчальний відділ нашого 
університету протягом карантину. Але нашу редакцюї зацюкавило, як викладачі відпочи-
вали і чим займалися під час цих трьох тижнів. Отже ми поставили їм такі питання: У 
котрій годині прокидалися? Чим займалися під час карантину? Що хотіли зробити, 
але не встигли?  

червня 2009 р. Верховною 
Радою України був прийнятий 
пакет антикорупційного зако-

нодавства, який складається із трьох зако-
нів: «Про принципи запобігання і протидії 
корупції», «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо відповідальності 
за корупційні правопорушення» і «Про 
відповідальність юридичних осіб за здій-
снення корупційних правопорушень». 

27 листопада 2009 р. у Чорноморському 
державному університеті імені Петра Мо-
гили відбулося засідання «круглого столу» 
на тему: «Роз’яснення Закону України «Про 
засади запобігання та протидії корупції». 

У роботі конференції взяли участь 
представники Головдержслужби України, 
територіальних органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування, представники 
правоохоронних органів, громадських орга-

нізацій, науковці, які долучені до підгото-
вки, перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації державних службовців. 

Організаторами заходу виступили: 
Головне управління державної служби 
України, міськвиконком Миколаєва, Мико-
лаївська обласна рада, Інститут державно-
го управління ЧДУ імені Петра Могили. 

Зі вступним словом виступив ректор 
ЧДУ імені Петра Могили Л.П. Клименко, 
який відмітив, що університет було створено 
«знизу», тобто з ініціативи викладачів. 
Яскравим прикладом того, що в університеті 
відсутня корупція, є його історичний роз-
виток та система вступного тестування, яка 
створила позитивний імідж університету. 

Відкрив захід директор Інституту дер-
жавного управління В.М. Ємельянов, який 
висловив сподівання на плідну співпрацю 
зі всіма органами влади, представники 

яких були присутні на заході щодо роз’яс-
нення антикорупційного законодавства. 

Начальник управління державної служ-
би Головного управління державної служби 
України в Миколаївській області В.В. Апа-
насевич у своєму виступі зупинився на 
«Пріоритетних завданнях сучасної системи 
державної служби в Україні в контексті 
впровадження ЗУ «Про засади запобігання 
та протидії корупції». 

Шаталюк С.Д. – начальник головного 
управління юстиції в Миколаївській області, 
заслужений юрист України – роз’яснив 
присутнім Закон України «Про засади запо-
бігання та протидії корупції» як складової 
частини законодавчого забезпечення боро-
тьби з проявами корупції в системі дер-
жавного управління України. 

Під час заходу учасниками були вислов-
лені пропозиції та прийняті рекомендації. 

У ЧДУ ІМЕНІ ПЕТРА МОУ ЧДУ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ ВІДБУЛОСЯ ГИЛИ ВІДБУЛОСЯ 
ЗАСІДАННЯ ЗАСІДАННЯ ««КРУГЛОГО СТОЛУКРУГЛОГО СТОЛУ»»  
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алерея мистецтв нашого універси-
тету завжди надає можливість усім 
охочим ознайомитися з творами 

мистецтва. Це можуть бути картини, фо-
тографії… Представлені картини різних 
художників, різних жанрів – отже, щось 
для себе зможуть знайти цінителі різного 
мистецтва. Але частіше за все роботи, 
виставлені в нашій галереї, мають загальне 
визнання. На цей раз наша розповідь буде 
про виставку картин Інни Мяло «Розмова 
з янголом-охоронцем». 

Інна Мяло – відома миколаївська худож-
ниця, член Союзу дизайнерів України. Першу 
персональну виставку провела у 1982 р. 
Також є керівником студії малювання для 
дітей при будинку художника. 

Головна тема вистави, як помітно з 
назви – янголи. Янголи-охоронці. Ті, хто 
постійно поруч з нами. І ті, кого ми поба-
чити не можемо. Що ж, тут багате поле для 
уяви. Навіть у іконопису, який має керува-
тися суворими канонами, для ікон янголів-
охоронців характерна велика залежність від 
власного бачення митця. Але художниця 
наголошує на тому, що це не є проект, 
пов’язаний якимось чином з церквою, а э 
лише її власне бачення. 

– Чому назва виставки саме така? Що 
ж, це опис того, що часто відбувається з 
нами. Ми живемо звичним життям, спілкує-
мось з людьми. Але коли ми залишаємось на 
самоті – чи можемо ми казати, що ми не 
розмовляємо? Ні. З ким ми розмовляємо – 
з собою? Але де проходить та межа, що 
якісь думки є наші? Хто допомагає знахо-
дити нам вірні відповіді на питання, що 
ставить перед нами життя? Отож, чи не є 
ця внутрішня розмова розмовою з нашим 
охоронцем? – розмірковує Інна Мяло. – У 

кого ми шукаємо захисту? Так, 
у родичів, у Бога. Але ж янгол – 
це як посередник між людиною 
та Богом. 

Одна з картин так і назива-
ється – «Зустріч на мосту з 
душами людей». На ній зобра-
жені душі людей у вигляді ма-
леньких дітей, що просять янгола 
обрати їх. Зараз янгол обере 
якусь одну, а далі – мимоволі 
спадає на думку відомий вірш 
М. Лермонтова: 

По небу полуночи Ангел летел 
И тихую песню он пел, 
И месяц, и звезды, и тучи 

толпой 
Внимали той песне святой. 
Он пел о блаженстве без-

грешных духов 
Под кущами райских садов, 
О Боге великом он пел, и хвала 
Его непритворна была. 
Он душу младую в объя-

тиях нес 
Для мира печали и слез, 
И звук его песни в душе мо-

лодой 
Остался — без слов, но живой. 
Душа поселилась в твореньи земном, 
Но чужд был ей мир. Об одном 
Она все мечтала, о звуках святых, 
Не помня значения их. 
И долго на свете томилась она, 
Желанием чудным полна, 
И звуков небес заменить не могли 
Ей скучные песни земли. 
Але чи достатньо для наших душ лише 

таких простих мрій. Ні. Ми повинні активно 
шукати добра, творити. Чому, кажучи про 

стан душевного піднесення, ка-
жуть «на крилах»? Чи не є тут 
явної паралелі з крилами янгола? 
Але для цього людині треба 
постійно вдосконалюватись. Це 
ж – постійна праця. Багато картин 
з виставки так чи інакше зачіпа-
ють цю тему. Ось одна з них – 
«Йди вперед, не зупиняйся!» Лю-
дина зображена такою, що явно 
впала у відчай. Можливо, у неї у 
житті трапилося якесь лихо. Мож-
ливо, просто піддалася тимчасо-
вим лінощам, чи просто розгуби-
лася і не знає, що робити далі. 
Фігура її виражає саму непев-
ність. Але янгол-охоронець, який 
завжди поруч, не дає людині 
перебувати у такому стані. Бо 
це – неприродно. Людина у відчаї 
втрачає певною мірою, насправді, 
адекватне сприйняття реальності. 
Здається, що немає чого робити. 
Але такого ніколи не буває. Люди-
на покликана до постійної праці, 
а зворотній стан – невірний. 
Янгол-охоронець тут предста-
влений як символ тієї сили, що 

кличе до самовдосконалення, до такого роз-
витку, яким він має бути. 

Здається, що тут страшного? Ну, зупини-
лася людина перепочити. Так, непосильну 
ношу на себе покладати не треба (але й Господь 
не покладає труднощів не по силам). Але й 
пам’ятати треба, що час, який обмежений, 
і у який ми призвані творити добро. Класич-
ний сюжет з янголом та годинником також 
знайшов своє відображення у одній з картин. 
Але виконаний він насправді майстерно, при-
мушуючи нас задуматися про обмеженість 
часу. А піщаний годинник невеликий... Ціка-
во, що більшість картин виконані у яскраво-
золотих тонах. Навіть картина, що зображує 
зустріч двох ангелів десь на межі дня та ночі. 
Але тут бачимо темно-сині тони, і, незважаю-
чи на великі розміри картини, усього три 
точки, що приковують нашу увагу: янгол, 
купола церков, годинник як символ плин-
ності... Можливо, це те, що є світлом серед 
духовної темряви? Хай тут кожен робить 
висновки для себе. Переповідати про такі 
картини – це все одно значить тим чи іншим 
чином нав’язувати свою думку. Автору цих 
рядків випала нагода поспілкуватись з Інною 
Мяло, обсудити бачення тих чи інших картин. 
І, скажу вам, при спільному розумінні загаль-
ної ідеї бачення деталей часто розходилося. 
Тож, тут кожний робить свої висновки. 

Після нашого університету виставка 
відправляється до Москви. А потім повер-
неться до Миколаєва. Де перебуватиме на 
постійній експозиції, місцезнаходження якої 
уточнюється. У будь-якому разі, художниця 
проти того, щоб експонувати картини з цієї 
виставки окремо, вони пов’язані нероз-
ривно. 

Рижанов Кирило 
ryzhanov_90@list.ru 
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еномен академіка М.М. Боголюбова 
В нинішньому році наукова спільнота 
й освітянська громадськість України 

за підтримки Президента та уряду широко 
відзначає 100-річчя від дня народження видатно-
го математика, механіка і фізика ХХ століття 
академіка Миколи Миколайовича Боголюбова. 
Таке поєднання трьох фундаментальних наук для 
однієї людини трапляється надзвичайно рідко. 
Він належить до гурту тих визначних вчених 
із світовим ім’ям, яких виплекала Україна. Заслу-
ги вченого було відзначено двічі золотою медал-
лю Героя Соціалістичної Праці, багатьма іншими 
державними нагородами. Серед численних ака-
демічних нагород, міжнародних премій і медалей 
– золота медаль ім. М.В. Ломоносова. Його було 
обрано почесним членом багатьох іноземних 
академій наук. 

1. П’ятнадцятирічний аспірант 
Микола Боголюбов народився 21 серпня 

1909 року у Нижньому Новгороді. Його батько 
був теологом, доктором богослів’я, а мати – 
викладачем музики. У жовтні цього ж року сім’я 
переїхала до міста Ніжина, де минули перші 
майже чотири роки дитинства Колі Боголюбова, 
а потім до Києва, де батько Боголюбова отримав 
посаду професора богослів’я в Університеті 
св. Володимира. В 1917 році Микола почав 
навчатися у підготовчому класі Першої Олек-
сандрійської класичної гімназії, вчився доб-
ре, мав негаразди лише з одного предмету – 
арифметики і досить помітні, що дозволило 
вчителю оголосити йому наступний вердикт: 
«З тебе, Колю математика не буде!». Воістину, 
не шукай пророка у себе на Батьківщині. 

В період революції кафедру богослів’я 
ліквідували, і сім’я була змушена переїхати 
у село Велика Круча на Полтавщині, де батько 
перебував священиком місцевої церкви. Тут в 
селі Велика Круча майбутній вчений закінчив 
семирічку. Викладання проводилося українською 
мовою, яку Микола швидко опанував. Атестат 
про закінчення семирічки, отриманий у Великій 
Кручі, став єдиним документом про освіту, яку 
він отримав за все своє життя. Наступним доку-
ментом був дипломом доктора математики. А 
математикою Микола почав серйозно займатися 
саме у Великій Кручі. Спочатку за допомогою 
батька, а потім самостійно опрацював універси-
тетські підручники з математичного аналізу, 
фізики, паралельно опановуючи англійську та 
французьку мови. Наприкінці 1922 року, коли 
сім’я повернулася до Києва, Микола мав знання не 
нижче математичного факультету університету. 
Академік Граве, математичний семінар якого 
почав відвідувати Микола, швидко зрозумів, що 
цьому юнакові вже нема потреби слухати лекції 
в будь-якому вищому навчальному закладі, з ним 
необхідно працювати індивідуально. Першу свою 
наукову роботу Микола виконав у 1924 році. 
Президія Укрголовнауки, враховуючи фено-
менальні здібності з математики, зарахувала 
М.М. Боголюбова як виняток аспірантом науково-
дослідницької кафедри математики у Києві. Серед 
дорослих аспірантів з’явився зовсім юний, худень-
кий хлопчик, який спочатку викликав посмішки, а 
незабаром – повагу та захоплення: він не тільки 
володіє математичними методами, а й уміє мисли-
ти математично і крім того, досконало знає фізику. 

В 1930 році він отримав премію Болонської 
академії наук за розв’язання однієї проблеми 
варіаційного числення, і цього ж року М.М. Бого-
любову було присуджено вчений ступінь доктора 
математики honoris causa (без захисту дисерта-

ції), а потім були звання професора, академіка 
АН УРСР, академіка СРСР. 

2. Український корифей світової мате-
матичної науки 

Микола Боголюбов – росіянин за походжен-
ням, дитинство і юність якого минули на Україні, 
тут він сформувався як учений і здобув світове 
визнання. Він вільно володів українською мовою 
і вважав її рідною як і російську. 

«Кобзар» Т. Шевченка був прочитаний не 
один раз, а мудрі рядки з нього Микола Мико-
лайович згадував протягом багатьох подальших 

років. Збереглися протоколи наукових засідань 
Академії наук, які Микола Миколайович писав 
українською мовою. В 1949 році на підставі 
лекцій, які він викладав у Київському та Мос-
ковському університетах, було видано українсь-
кою мовою підручник з квантової статисти-
ки. Сам вчений неодноразово підкреслював: 
«У мене є дві Батьківщини: Україна і Росія». 

Діяльність Миколи Боголюбова протягом 
багатьох років була тісно пов’язана з Україною та 
Києвом. Він завідував відділом математичної фі-
зики Інституту математики АН УРСР. Очолював 
кафедру математичної фізики Київського універ-
ситету. В 1939 році М.М. Боголюбова обирають 
членом кореспондентом АН УРСР, а в 1948 році 
академіком. В 1965-1973 роках – засновник і 
перший директор Інституту теоретичної фізики 
АН УРСР у Києві. Сьогодні цей інститут носить 
ім’я М.М. Боголюбова. В день столітнього юві-
лею вченого на посаді головного (червоного) кор-
пусу Національного університету ім. Т.Г. Шевче-
нка відкрито меморіальну дошку на його честь. 

3. Надпровідник великих ідей 
З ім’ям М.М. Боголюбова пов’язані най-

видатніші досягнення в математиці, механіці 
та фізиці. Математичний арсенал, створений 
М.М. Боголюбовим , допоміг йому розв’язати 
не одну проблему механіки та фізики. Осно-
вною сферою інтересів Боголюбова була мате-
матична фізика, в якій він став засновником 
абсолютно нових креативних напрямів. До сере-
дини 50-х років минулого століття у світі 
Боголюбова знали як видатного математика, 
який оригінально підходить до розв’язування 
найскладніших завдань. Але коли стали відо-
мими його роботи з нелінійної механіки, статис-
тичної фізики, квантової теорії поля, надпро-
відності, теорії частинок, зарубіжні вчені були 

дуже здивовані. Вони не могли збагнути, що 
одна людина може продукувати таку кількість 
великих ідей і досягати світових вершин у 
кількох науках одразу. Норберт Вінер – «батько 
кібернетики» – з цього приводу висловлював 
сповнене подиву запитання – припущення: «А 
чи не існують декілька Боголюбових, кожен із 
яких є найбільшим фахівцем у своїй галузі?». 

Теоретичні дослідження вченого завжди 
знаходили важливе прикладне застосування. 
В кожній математичній задачі він цікавився 
можливістю її застосування в техніці. Протя-
гом декількох років на засекреченому об’єкті 
«Арзамас-16» Боголюбов брав участь у створенні 
першої водневої бомби, очолював там матема-
тичний сектор. Крім задач пов’язаних зі створен-
ням зразків ядерної зброї, Микола Миколайович 
приділяв значну увагу також питанням мирного 
використання термоядерного синтезу. В 1965-
1988 роках Боголюбов був директором об’єдна-
ного інституту ядерних досліджень в м. Дубна. 

4. Відзначення ювілею М.М. Боголюбова 
в Україні 

Кабінет Міністрів України видав розпо-
рядження від 28.04.09 № 465-р. «Про затвер-
дження плану заходів на 2009 рік з підготовки 
та відзначення 100-річчя від дня народження 
Миколи Боголюбова», яким було передбачено 
розлогу низку заходів щодо вшанування пам’яті 
славетного українського вченого. Зокрема, 
27-29 серпня 2009 року у м. Києві відбувся 
Український математичний конгрес до 100-річчя 
М.М. Боголюбова http://www.imath.kiev.ua та 
проведено 10 супутніх наукових конференцій, 
зокрема супутня конференція «Симетрія в нелі-
нійній математичній фізиці» (21-27 червня 
2009 р., Інститут математики НАНУ) у конфе-
ренції взяв участь 151 науковець (серед них 
68 учасників з України, 20 − з інших країн 
СНД та 63 − з далекого зарубіжжя). 

Учасниками Українського математичного 
конгресу стали і вчені нашого університету, 
викладачі кафедри «Прикладної та вищої ма-
тематики» проф. В.М. Лейфура, доц. Воробйо-
ва А.І., ст. викладач О.В. Курікша, дослідження 
яких пов’язані із науковими школами, створе-
ними М.М. Боголюбовим. 

В рамках проведення днів науки «Мо-
гилянські читання – 2009» засідання секції 
«Диференціальні рівняння та математичні методи 
в проблемах природничих наук» присвячено 
100-річчю М.М. Боголюбова. Протягом року 
на сторінках фахових, науково – популярних 
журналів та на шпальтах газет опубліковано 
численні статті про життя і діяльність академіка 
М.М. Боголюбова. В наукових установах, на-
вчальних закладах проведено семінари, круглі 
столи та інші заходи, перелічені у пунктах за-
значеного розпорядження Кабміну. 

21 вересня 2009 року відбулося розши-
рене засідання Академії наук України, при-
свячене ювілею М.М. Боголюбова. На засіданні 
до слова було запрошено міністра освіти і науки 
України І.О. Вакарчука, який зокрема зазначив: 
«Вшанування пам’яті цієї великої людини є 
нашим святим обов’язком і разом з тим для на-
шого молодого покоління є зразком того як 
академічна спільнота високо ставить вчених, які 
зробили видатний, фундаментальний внесок у 
розвиток світової науки». Генії помітно скорочу-
ють відстань до істини на шляху пізнання люди-
ною навколишнього світу. Per asрera ad astra… 

В.М.Лейфура, професор, завідувач 
кафедри прикладної та вищої математики 

ФФ  
ФЕНОМЕН АКАДЕМІКАФЕНОМЕН АКАДЕМІКА  

ПодіїПодії  
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тже, почнемо з головного, я не 
збираюся розкривати всі принади 
туристичних агенцій та різнома-

нітних курортів з різних куточків світу. 
Ні. Я лише хочу розкрити перспективи 
подорожі, як я це назвала, по-нашому, по-
студентські. 

Чимало прикладів доводили мені, що, 
навіть не маючи великих коштів, але 
володіючи шаленим бажанням 
кудись  поїхати ,  
можна подорожувати 
світом чи, хоча б, 
« д л я  г а л о ч к и »  
побувати хоч десь. 

Що  для  цього  
потрібно? Зауважу, 
що ідеального варіанту 
таких подорожей не 
існує, бо кожен сам 
обирає «шляхи нас- 
тупу» на зарубіжні 
країни. Для зрозумі- 
лішого викладу подам 
інформацію послідов- 
ними пунктами. 

1. Закордонний  
паспорт. Цей документ 
оформлюється за місцем 
прописки буквально за 
місяць, коштує близько 
600 гривень, але прослу- 
жить вам добрих 10 років. 

2. Досить корисним 
буде оформлення міжна- 
родного  студентського  
квитка, який дасть вам змогу 
користуватися  певними  
послугами чи купувати товари 
зі значними знижками (що 
досить важливо саме для студентів). 

3. Наступне, але, на мою думку, най-
головніше, дізнатися (все це робиться за 
допомогою Інтернету), чи потрібна віза в 
ту країну, в яку ви зібралися. Для деяких 
треба проходити посольство, та для біль-
шості теплих країн, де процвітає турис-
тичний бізнес, це робити не обов’язково – 
треба лише придбати візу безпосередньо 
по прибутті. Для європейських країн це 
складніше, а ось для країн Азії та Африки, а 
також для сусідньої Білорусії візи не є 
обов’язковими. 

4. Обравши пункт призначення, дізнай-
теся якомога більше про місце, куди ви 
збираєтеся, найпростіший і найповніший 
варіант – Інтернет. Обов’язково придбай-
те ілюстрований довідник, бажано у нас, 
тому що там вам продадуть його радше як 
сувенір і набагато дорожче. Карту місце-
вості також не завадить взяти із собою, 

або придбавши на місці, або роздрукував-
ши вдома. 

5. Визначтеся з термінами вашого пе-
ребування за кордоном, розробіть план, в 
якому зазначатимуться екскурсії та заходи. 
Тоді легше буде підшукувати житло, якщо 
це необхідно. Щодо цього, то в Інтернеті 
існує клуб Хоспіталіті (Hospitality Club), 
за адресою http://hospitality.org, де люди з  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

різних країн надають вам житло 
у себе вдома, а деякі найактивніші, ще 
й проведуть екскурсію місцевістю. 
Навзаєм ви погоджуєтеся, в разі чого, 
прийняти їх у себе вдома, на Україні. 
Щодо харчування, то коли ви збирає-
теся за кордон, щоб побачити одне 
місто і впоратися за пару днів, то їжу 
можна взяти із собою, але не таку, яка 
швидко псується. 

6. Зустрічалися унікуми, які неод-
норазово подорожують самостійно, без 
друзів. Я б цього не радила. Мінімаль-
на кількість складає дві людини, але 
якщо це дівчата, то треба триматися 
разом і бути дуже уважними. 

7. Дуже важливо, в залежності від 
вашого плану, правильно підібрати одяг, 
не беручи із собою зайвих речей, бо якщо 
ви збираєтесь підкорити якусь гірську 
вершину, то джинси або спідниці будуть, 
м’яко кажучи, недоречними. 

8. Що стосується виду транспорту, 
яким ви збираєтесь підкорювати нові 
світи, то краще і дешевше обрати потяг, 
але тільки, якщо він співпадає з вашим 
маршрутом, також за ціною доречний 
пароплав, далі автобус, ну і предметом 
розкоші є літак. 

9. Спілкуватися за кордоном треба в 
основному англійською, якщо, звісно, ви 
не знаєте національної мови. Можна ви-
вчити декілька елементарних фраз – це 
порадує корінних мешканців і налаштує 
на привітність. 

10. Якщо ви вирішили обміняти 
гроші на місцеву валюту, то краще 

не робити цього одразу 
в порту, на станції чи в 
аеропорту, варто лише 
пройти зайвих 300 метрів, 
і ви зможете зробити це 
в обмінному  пункті ,  
але набагато вигідніше. 

11. Купуючи сувеніри 
та подарунки додому, а 
особливо у теплих країнах, 
де  буквально  кожен  

продавець знає російську, 
знижуйте  ціну  настільки,  
наскільки це можливо, навіть 
якщо здається, що далі вже 
нікуди, а іноземець щиро 
усміхається і запевняє, що 
продає так дешево лише 

вам і лише тому, що 
ви йому  сподоба- 
лися. 

1 2 .  Якщо  в и  
хочете гарно відпо- 
чити та набути лише 
позитивних вражень, 
то не раджу порушу- 
вати правопорядок, 
а переступати закони 
тієї країни, на тери- 

торії якої ви перебуваєте. Згадайте золоте 
правило етики: «Стався до людей так, як 
хочеш щоб ставилися до тебе». Тож не 
треба псувати враження про українців своєю 
поведінкою. 

І наостанок хотілося б додати, що 
все залежить від вашої сміливості, рі-
шучості та впевненості у власних си-
лах. А якщо ви збираєтесь у подорож з 
добрими друзями – то гарні враження і 
приємні спогади вам гарантовані. Тож 
вперед, за пригодами (у гарному сенсі 
цього слова) та новими горизонтами. 
Головне, щоб ваші подорожі не завади-
ли вашому навчанню, а принесли лише 
користь вашим емоціям у вашому жит-
ті. Туманний Альбіон чекає на гарячі 
молоді серця, готових відкритися назу-
стріч новому. 

Нечитайло Анастасія 
simpompon.90@mail.ru 

ОО  

ПОДОРОЖУЄМО ПОПОДОРОЖУЄМО ПО--СТУДЕСТУДЕНТСЬКИНТСЬКИ  

ПодорожіПодорожі  

Якщо ти – затятий мрійник, або просто шукаєш нових вражень, тобі дуже кортить 
побувати за кордоном, але не знаєш з чого почати і скільки це коштуватиме, тоді 
ця стаття для тебе. 
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агато хто може подумати, 
що у зв’язку з карантином в 
нашому рідному універси-

теті не відбувалось нічого цікаво-
го. Але ні! У листопаді, у дні виму-
шених канікул, до Могилянки заві-
тали двоє італійських професорів 
із венеціанського університету Ка 
Фоскарі. Їх візит став продовжен-
ням співпраці двох вузів, що три-
ває вже не перший рік. 

З 2-ого по 6-е число Миколаїв 
взагалі, і наш вуз зокрема, відвідав 
відомий науковець Сауро Джелікі, 
що є провідним спеціалістом із 
середньовічної археології Європи. 
Він прочитав декілька лекцій (3-ого 
та 4-ого листопада), присвячених 
його власним розкопкам, середньо-
вічним містам та церквам. А вже 
через 10 днів заняття проводив 
інший, не менш іменитий історик, 
Ренато Нісбет. 

Гості нашого ВНЗу були ознайомлені 
із визначними пам’ятками Миколаєва, їм 
провели екскурсії у Краєзнавчому музеї 
(вони зацікавились експозицією, присвя-
ченою Трипільській культурі), а 
С.Джелікі завітав і до Музею суднобуду-

вання та флоту. Також професори побува-
ли в Ольвії та на Тилігульському лимані. 
Р.Нісбет зазначив «... мені дуже сподоба-
вся Миколаїв, який здався доволі затиш-
ним та відносно спокійним містом. Потрі-
бно підкреслити і красу українського 

степу, який дуже не схожий на іта-
лійський альпійський пейзаж...». 
Науковці залишились задоволеними 
своїм візитом та збираються приїха-
ти до України знову. 

Слухацьку аудиторію для італій-
ських професорів склали студенти-
історики, в основному група 234, 
дещо розбавлена третьокурсниками. 
Крім цього оперативність проявила 
і кафедра історії, Котляр Ю.В. та 
Морозова О.С., які сповістили сту-
дентам про зустріч із С. Джелікі та 
Р. Нісбетом. 

Хотілось би подякувати декана-
ту політичних наук ЧДУ ім. Петра 
Могили та персонально декану 
Шевченко Н.В. за організацію зу-
стрічі із зарубіжними науковцями, а 
за допомогу у написанні статті – 
Заікіній Юлії. 

Також 30 листопада очікується 
приїзд до Миколаєва професора 

Елізабет Старніні, яка теж виступить із 
лекціями у ЧДУ, а 7 грудня нас знову 
відвідає відомий італійський археолог 
Паоло Бьяджі. 

Богданов Вадим 
merkuzio233@mail.ru 

ББ  

аме це крутилося в голові після 
майже тригодинного концерту од-
ного з найзагадковіших українсь-

ких гуртів із не менш загадковою назвою – 
Ремонт Води. До дня сантехніка залишило-
ся трохи більше двох місяців, але завітати 
до нас музиканти вирішили саме 20 листо-
пада, наче спеціально, щоб разом із нами 
підвести своєрідний музикальний підсумок 
після трьох тижнів вільного плавання. Хоча 
альбоми і відеокліпи гурту мають звичку 
потравляти у «чорний список» телеканалів 
і радіохвиль, миколаївська аудиторія вияви-
лась більш ніж знайома з репертуаром 
«ремонтівців»: знайшлось чимало бажаю-
чих потанцювати під джаз-рок. На сцені, 
окрім музики, можна було побачити влаш-
товані музикантами міні-перфоманси, і тоді 
музику ставало видно ще краще. Якщо віри-
ти логіці, то в майбутньому на нас чека-
ють ще щонайменше п’ять альбомів Ремонту 
Води, адже назвами вже існуючих гурт по-
чав зворотній відлік. Скільки б не зали-
шилося цифр у розпорядженні музикан-
тів, одне кажу впевнено: воду було пола-
годжено. Тому слухаючи ремонтівців, за 
дві третини своєї ваги можна бути спо-
кійним.  

Ксюша Демченко 
ksynia@meta.ua 

ВОДУ ПОЛАГОДЖЕНОВОДУ ПОЛАГОДЖЕНО  

CC  

НЕЙМОВІРНІ ПРИГОДИ ІНЕЙМОВІРНІ ПРИГОДИ ІТАЛІЙЦІВ У ТАЛІЙЦІВ У 
МОГИЛЯНЦІМОГИЛЯНЦІ  
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овага, співчуття, підтримка, толе-
рантність, відповідальність, конфі-
денційність… Так, безперечно це 

якості, якими повинна володіти кожна люди-
на. Але для когось це не просто етико-
моральні норми спілкування і взаємовід-
носин, – це обов’язкові професійні якості, 
без яких соціальний працівник не зможе 
належно виконувати свою роботу... Соціальна 
робота – це не просто професійна діяльність, 
галузь наукових знань чи навчальна дисцип-
ліна, це – покликання. Адже це діяльність, яка 
безпосередньо пов’язана з милосердям і під-
тримкою. Розвиток сучасного суспільства не 
можливий без діяння соціальних працівників, 
щоденною роботою яких є вирішення про-
блем соціально вразливих верств населення. 

Благородна справа соціальних працівни-
ків вшановується в Україні в день їхнього 
професійного свята – 1 листопада. В Україні 
це досить молода спеціальність «соціальний 
працівник» і його фахова діяльність «соці-
альна робота». У 90-ті роки XX ст. виника-
ють нові соціальні служби, що спричиняють 
необхідність у виникненні нових високо-
кваліфікованих фахівців – соціальних пра-
цівників. Таким чином, у 1991 році був 
затверджений перший навчальний план но-
вої спеціальності – «Соціальної роботи». На 
даний момент в Україні відбувається своє-
рідний бум соціальної роботи. Створено деся-
тки тисяч робочих місць. Щороку виникають 
все нові й масштабніші проекти з впрова-
дження нових підходів до розв’язання соці-
альних проблем з використанням теорій і 
методів соціальної роботи. Система соціаль-
ної роботи є відкритою і динамічною, тому 
взаємодіє безпосередньо з політикою, еконо-
мікою, культурною системою. Невід’ємний 
зв’язок має соціальна робота і з соціологією, 
так як соціальна робота зобов’язана своїми 
теоретичними знаннями соціології. Саме цим 
спричинене те, що соціологів і соціальних 
працівників інколи ототожнюють. Але це 
помилкове твердження. Соціологія – це 

наука про соціум, що досліджує соціальні 
закони та процеси, що відбуваються в сус-
пільстві. На противагу цьому соціальна 
робота – це практична допомога соціально 
незахищеним верствам населення. У цьому 
зіставленні сутності понять виражається різ-
ниця цих двох таких співзвучних на перший 
погляд дисциплін. 

З поняттям «соціальна робота» пов’язано 
дві професії: соціальний працівник і соціаль-
ний робітник. Ці дві професії безперечно 
тісно пов’язані, але й суттєво і різняться. 
Спільність їх в тому, що люди цих професій 
зайняті в соціальній сфері і їх діяльність 
направлена на допомогу і підтримку людей, 
які опинилися в скрутному становищі. Від-
мінність полягає в тому, що вони мають 
різний освітньо-підготовчий рівень. На плечі 
соціального працівника, який надає психо-
логічну підтримку, лягає велика відповідаль-
ність перед клієнтом, але в першу чергу 
перед собою за результати своєї діяльності. 
Соціальний робітник – це людина, яка допо-
магає клієнту у вирішенні побутових проблем. 
Відповідно перед соціальним працівником 
і соціальним робітником стоять різні завдан-
ня, але спільна мета – допомога клієнту, яку 
вони в свою чергу надають різними шляхами. 

Соціальна робота, як фахова дисципліна, 
і як професійна діяльність на перший погляд 
може здатися «легкою спеціальністю». З одно-
го боку майбутні соціальні робітники не 
вивчають складних економічних формул, 
фізичних законів, математичних теорем... 
Але саме в цьому і полягає вся складність 
майбутньої професії. Робота соціального 
працівника пов’язана з конкретним клієнтом, 
який являє собою особистість, особистість 
неповторну зі своїм життєвим досвідом і 
проблемами. Інколи, саме соціальний праців-
ник є для нього останньою надією на вирі-
шення проблем. І тут соціальний працівник 
і психолог, і найближча людина для клієнта. 
Але для вирішення тої чи іншої проблеми 
клієнта не існує формул чи законів. Кожна 

людина і її проблема вимагає індивідуаль-
ного підходу і терпіння, що забирає багато 
внутрішніх сил. Роль соціального працівника 
показати світло в кінці тунелю для клієнта, 
віру в яке він загубив. Вирішення проблеми 
повинно бути самостійним рішенням самого 
клієнта. Не завжди так легко стримувати свої 
емоції, стосовно тих проблем, з якими звер-
тається клієнт. Це природно, адже лише лю-
дина, яка щиро співчуває може допомогти 
у вирішені проблеми. В цьому виявляється 
ще одна складність професії, так як свої пере-
живання соціальний працівник не повинен 
показувати клієнту. Спокій і врівноваже-
ність – ось що повинен бачити клієнт на 
обличчі і у діях соціального працівника. 

Соціальна робота – це самовіддана праця. 
Чи усвідомлюють першокурсники, які навча-
ються на спеціальності «соціальна робота», 
що вони обрали не просто професію, а жит-
тєву концепцію? Які причини їхнього вибо-
ру? З цим питанням я звернулась до студен-
тів 161 групи і отримала наступні відповіді: 

«...На мій вибір вплинуло, по-перше, 
порада вчительки, з якою маю дружні 
стосунки; по-друге, можливість спілку-
ватись з людьми і допомагати їм; по-
третє, можливість опанувати дисциплі-
ни, які допоможуть мені й в власному 
житті: психологія та право». 

«...Для мене соціальна робота – це не 
просто професія, для мене це – покликання, 
яке я повинна виконувати доброчесно. Напев-
но, якби не існувало соціальних працівни-
ків, ми б жили, як стадо тварин. А соціальні 
працівники допомагають людям зрозуміти 
один одного, знаходити своє місце в житті. 
І дуже образливо, коли люди не знають, хто 
такі соціальні працівники, адже вони мо-
жуть надати реальну допомогу людині» 

Приємно чути натхненні плани пер-
шокурсників. Бажаємо наснаги і втілення 
їх професійних мрій. 

Анастасия Чернозуб 
esmeralda051@rambler.ru 

ПП  

ПрофесіяПрофесія  

СОЦІАЛЬНА РОБОТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА ––  
ПРОФЕСІЯ ЧИ ПОКЛИКАННЯ?ПРОФЕСІЯ ЧИ ПОКЛИКАННЯ?    
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рохи історії 
Одного разу в 1982 році заступнику 
Міністерства оборонної промисло-

вості на фотовиставці в Кельні подарували 
японський фотоапарат Cosina CX-1, і незаба-
ром було вирішено, що в Радянському Союзі 
потрібна така ж своя камера – маленька, 
зручна у використанні, на якій виходять 
гарні знімки. Ленінградське оптико-механічне 
об’єднання ЛОМО запустило в масове вироб-
ництво камеру ЛК-А, створену за подобою 
«Косини». Але фахівцям, що працюють на 
цьому заводі, довелося значно спростити 
конструкцію, так як скопіювати японський 
електронний затвор через відсутність відпо-
відної технології не вдалося. Втім, малюка 
ЛК-А оснастили світлосильний ширококут-
ного оптикою і інноваційною системою авто-
матичної установки експозиції, доступної 
в той час тільки в дорогих професійних 
камерах, що дозволяло робити знімки прак-
тично в будь-яких умовах освітленості. 

Але історія ломографії як руху, почи-
нається десятьма роками пізніше, коли два 
австрійських студента Матіас Фіглі й Вольф-
ганг Странцінгер, приїхавши до Праги на 
канікули, заради сміху купують собі у комі-
сійному магазині маленькі радянські фото-
апарати за 8 доларів за штуку. Із захоплен-
ням поклацавши по парі плівок, вони при-
їжджають до Відня, виявляють їх і... диву-
ються яскравим кольорам, затемненням по 
краях і легкому спотворення зображень. 

Мистецтво чи легкий спосіб нестан-
дарту? 

Ломографія – це вид фотографії, при 
якому художню цінність має не кожен окре-
мий кадр, а їх загальна кількість, на яких 
може бути зображено все, що завгодно. 

Саша Алексєєнко, автор виставки «Ло-
мографія», яка пройшла у рамках другого 
фестивалю мистецтв «Арт-листопаду» в 
нашому місті, трохи розповів про цей незви-
чайний спосіб фотографування. «Ломогра-
фія – це політ думки, це те, що не змушує вас 
думати. Особливість цього виду фотографій 
в тому, що ломокамери спочатку зроблені 
із дефектом. Тобто коли ви фотографуєте 

на них ви отримуєте цікаві ефекти, засві-
чені на кадрі, різні кольори. Від цього ви 
ніколи не знаєте, що у вас вийде в кадрі». 

Популярність ломографії пояснюється 
тим, що цей вид мистецтва доступний абсо-
лютно кожному, незалежно від здібностей. 
Тут не потрібні строго збудовані композиції 
в кадрі, заміри експозиції, знання складної 
теорії – тільки наявність фотоапарати з 
плівкою і бажання зафіксувати моменти з 
життя в будь-який час дня і ночі. Результат 
на плівці непередбачуваний, як саме життя, 
тому кожен кадр оригінальний. 

Девізом ломографів по всьому світу зараз 
є своєрідна розшифровка назви LOMO – 
LOve & MOtion ( «Любов і рух»), а на 
сайтах, присвячених ломографії, висять десять 
золотих правил мистецтва. 
− Завжди беріть з собою фотоапарат, 

де б ви не були. Це так просто: на 
відміну від громіздких професійних 
камер ЛК цілком вміститься навіть 
в маленьку сумочку. А прекрасні 
кадри можуть вийти навіть там, де 
ви зовсім не очікуєте. 

− Фотографуйте в будь-який час дня і 
ночі. Життя з її неповторними момен-
тами не збирається чекати, поки ви 
підготуєте свій фотоапарат. Знімайте, 
вихоплюючи моменти, інакше вони 
пройдуть повз вас. 

− Ломографія – не вторгнення у ваше 
життя, а частина її. Ломографія не 
перериває природного перебігу життя, 
вона є її невід’ємною частиною. 

− Знімайте зі стегна (на витягнутої 
руці, як завгодно – не дивлячись в 
об’єктив). 

− Підійдіть якомога ближче до об’єкту 
зйомки. 

− Не думайте! Якщо будете думати, про-
пустіть гарний кадр. 

− Дійте швидко (див. попередній пункт). 
− Необов’язково знати наперед, що вийде 

на плівці. Ломографія перш за все – 
випадковий вибір, шанс. 

− І після проявлення плівки теж. «Ого, 
чудово виглядає, цікаво, що це? Де 
я знімав? 

− Не думайте про правила. А тепер 
забудьте попередні дев’ять пунктів і 
відкрийте для себе власну ломогра-
фію: знімайте, як вам завгодно. Це 
ваше життя, ваш вид мистецтва – 
абсолютно без правил. 
Саме ломографія дає змогу людині 

бути вільною та вчить не боятися трудно-
щів та невідомого. Саме цей вид нового 
мистецтва вражає людину та дарує їй нові 
емоції. Такі відгуки від «ломографів»: 
«Ломографія – мистецтво миттєвого і 
вічного. Маленького і великого. Випадкового 
і закономірного. Ломографія, це мистецтво 
передачі всього світу за допомогою малень-
ких кадрів» 

«Я дивлюся на світ по-різному, залеж-
но від фотоапарата, який зі мною. Я почи-
наю бачити речі, на які раніше не звертав 
уваги. Іноді це приємні несподіванки, іноді 
депресивні. Але життя точно стала багатшою 
з тих пір, як я в ломографії». 

Ємєлєва Лідія, 
Lidusichka@inbox.ru 

ТТ  

ЦікавоЦікаво  

Сьогодні в світі існує велика кількість неформальних та новітніх занять, якими 
захоплюється молодь усього світу. Ломографія вперше з’явилася у минулому 
столітті, але ж сьогодні вона процвітає та збільшує кількість своїх прихильників. 
Що саме собою являє ломографія: мистецтво, чи легкий спосіб нестандарту? 
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Вона працює, вона – це наш редактор 
 

оли ви читаєте ці рядки, мене вже 
немає серед живих. Головний редак-
тор «Ваганта», Женя Дулько, вб’є 

мене вранці на сходах головного корпусу. 
Вона вб’є мене за дві нецікаві статті та по-
рушення дедлайну. І правильно зробить. 

Таким чином, це, 
скажімо так, моя лебе-
дина пісня, моє останнє 
слово у цьому непрос-
тому світі професійної 
журналістики. Хотілося, 
щоб це слово було важ-
ким, як кувалда каме-
няра, влучним, як пост-
ріл фінського снайпера 
і красивим, як Кадді з 
серіалу Доктор Хаус. 
Проте зазь – такого слова 
мені забракло. 

Отакої, шановні чи-
тачі, останнього слова 
й того не можу сказа-
ти. Нічого важливого 
в своєму житті не зро-
бив. От що я скажу 
Богові, коли він суди-
тиме мене на небесах? 
Пустіть до раю, пліз, я 
знаю мову іноземну? 
Чи, може, якось про-
слизну слід за Трахтенбергом, бо охо-
ронці там його знайомі? Короткий під-
сумок життя: народився, наробив шко-
ди, підріс, навчався в університеті, ні-
чого не робив коли треба було вчитися, 
виконував домашнє завдання з теорії та 
практики перекладу Кузенко, тому не 
встиг вчасно та якісно написати статті, 
помер від руки рідного редактора. Неймо-
вірно сумне фіаско. 

Цікаво, подумав я, про що думають 
інші студенти? Не може такого бути, щоб 
у всіх була така ж порожнеча всередині, 
як у мене. Тож я вирішив винайти якесь 
надзвичайно важливе питання і поставити 
його студентам ЧДУ, сподіваючись, що 
їхні свіжі думки спровокують мій мозок 
на щось суттєве. Я швидко склав текст і 
відправив його Інтернетом сестрі до сусі-
дньої кімнати. 

Дайте, будь ласка, відповідь на два 
запитання для Ваганта! 

1. Уявіть, що вам дали можливість 
сказати одне речення, і це речення буде 
почуте кожною людиною у світі (пере-
кладуть на всі мови і доставлять кожній 
людині у світі персонально у зручній 
для цієї людини формі). Яким би було 
ваше речення? 

2. Які ваші прізвище, ім’я та номер 
групи? Або можна лише ім’я та номер 
групи, або взагалі «анонім». 

Ваші відповіді, скоріше за все, будуть 
опубліковані в газеті. Матюкатись можна, 
але цього не друкуватимуть. 

Через хвилин десять сестра надіслала 
мені відповідь: Если ты споткнулся и упал, 
это еще не значит, что ты идешь не туда. 
Логвиненко О.Н., 491. Її відповідь мені спо-
добалась. Слова інших і будуть моїм сло-

вом, важким, як кувалда каменяра, влуч-
ним, як постріл фінського снайпера і кра-
сивим, як Кадді з серіалу Доктор Хаус, 
подумав я. Тож надаю слово іншим. 

 
Бережіть Ваших батьків. 
Вікторія, 531м 
 
Мы не имеем права потреблять счастье, 

не производя его. 
Танюша)))) 
 
Crevez chiens, si vous n’etes pas contents 

(français) 
Подыхайте, собаки, если вы недоволь-

ны! (франц.) 
(если вам плохо, как я бы перевел). 
© Ф.М. Достоевский. Преступление и 

наказание. 
Pronkevich Kostya, gruppa 441 
 
Любить и видеть безразличие сравнимо 

с полётом птицы – ты восхищаешься им, 
но знаешь, что никогда не будешь летать. 

Нетилько Роман, 491. 
 
Посміхнись, і ти зможеш! 
Слава, групу не пам’ятаю 
 
Специально для китайцев: может 

хватит? 
Просто Вова 

Будьте человечнее, хватит гадить в 
атмосферу и любите друг друга. 

Паша, 502с 
Стоит ценить каждый момент жизни, 

потому что он никогда не повторится, как 
бы этого ни хотелось. 

Яна 
 

No pain – no gain! 
Анонім 
 

)))))))) пи... *****  
*******))))))))) 

Анонім 
 

Життя – неймовірна 
штука, насолоджуйтейсь 
нею, живіть сьогодні, 
поки воно у вас є 

Тетяна 
 
Посміхайся, шаленій, 
кохай, дружи, вір, роз-
вивайся, йди вперед і 
будь собою, і, так, цей 
світ зміниться тільки від 
того, що ти в ньому. 
Олена 
 

Хто плює у минуле, 
отримує з майбутнього 
гарматний постріл! 

Анонім з НКІ 
 
Проживи жизнь так, чтобы не было 

потом стыдно за бесцельно потраченые 
годы))) 

Анонім 
 
Слушайте голос своего сердца – будьте 

счастливы! 
Дима С. 
 
1. Есть только два человека, достойных 

сравнения с тобой. Это ты – вчера и ты – 
завтра. 

2. Журавль в небе заставляет хотя бы 
поднять голову. 

Бочкарьова Тетяна Юріївна, 691м 
 
Після цього всього і в мене народило-

ся таке, що хотілося б сказати кожному. 
Якби люди зберігали гроші замість того, 
щоб витрачати їх на озброєння, цих гро-
шей вистачило б на те, щоб забезпечити 
їжею мільярд голодуючих людей у всьо-
му світі. 

Вибачте, цей випуск вийшов набага-
то серйознішим, ніж я очікував. Якщо 
вам сподобалась ця стаття, або якщо 
вам не сподобалась ця стаття, пишіть про 
це крейдою на асфальті, або мені на адре-
су vchk@i.ua, або ще кудись. Дякую за увагу. 

Володимир Логвиненко 
vchk@i.ua 

* фішка в тому, що інформація, представлена в «ЧДУ: не для преси», не є правдивою на сто відсотків 

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

ГуморГумор  

Джерело: http://ksrevolution.at.ua/golod.jpg  
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кщо говорити про український 
баскетбол, то неможливо оми-
нути тему МБК «Миколаїв». 

Адже головний клуб нашого міста – 
єдина команда, яка брала участь 
у всіх без виключення чемпіо-
натах України у вищому дивізі-
оні. Чимало вболівальників 
МБК є і серед студентів нашого 
вузу. Тому не буде зайвою де-
яка інформація про стан справ 
клубу, про те, як він виступає у 
цьому сезоні. 

Після успішного старту, 
тобто гостьової перемоги над 
чемпіоном країни 
«Азовмашем», наша команда 
зазнала низки поразок. Нині 
становище дещо виправилося, 
проте кількість програшів пере-
важає число звитяг. На кінець 
листопада «Миколаїв» посідає 9 
місце (серед 15 команд) у вітчи-
зняній баскетбольній Суперлізі. 
У кубку Суперліги МБК займає 2 місце 
(поміж 6 команд) у групі Б. Але за своїм 
потенціалом та складом «Миколаїв» 
може претендувати на місце не тільки у 
зоні плей-офф, а й у чільній п’ятірці. 

Основою команди є ряд досвідчених 

гравців, таких як Леонід Яйло (який 
встиг пограти і за кордоном, і стати ба-
гаторазовим чемпіоном України), Вадим 
Матюкевич та гравець основи збірної 

України Олексій Онуфрієв. Значну роль 
відіграє і низка легіонерів. Так, амери-
канський центровий нашого клубу Дені-
ел Макклінток, у цьому сезоні неоднора-
зово визнавався одним з найкращих 
гравців всієї Суперліги. А захисники – 

норвежець Терренс Оглсбі та латвієць 
Едгардс Яромановс, складають фунда-
мент задньої лінії «Миколаєва». Кольо-
ри нашого клубу захищає і талановита 

молодь: Вадим Норенко, Всево-
лод Шурмель, а студент ЧДУ 
Владислав Тонченко докладає 
чимало зусиль задля перемог 
МБК. 
Тренером команди є Валентин 
Берестнєв, який у минулому 
вже перебував на цій посаді 
декілька років поспіль. Має він 
досвід і керування національ-
ною збірною України, а тому 
можна сподіватися на нові зви-
тяги нашого клубу. 
Тож вболіваймо за МБК 
«Миколаїв», підтримаймо рідну 
команду у стінах спортивної 
школи «Надія» та доведемо, що 
в нашому місті найкращі вболі-
вальники. 
P.S. За кількістю глядачів, які 

приходять на домашні матчі «Миколаїв» 
поступається все тому ж «Азовмашу», 
арена просто якого в 3 рази більше. Ка-
лендар чемпіонату та кубку Суперліги 
можна знайти на сайті mbc.mk.ua. 

(На фото В. Тонченко) 

ВІЗИТНА КАРТКА МБК ВІЗИТНА КАРТКА МБК ««МИКОЛАЇВМИКОЛАЇВ»»  

ЯЯ  

айголовнішою спортивною подією 
осені 2009 року стало протисто-
яння футбольних збірних України 

та Греції. Команди зійшлися у плей-офф 
відбору до Чемпіонату світу 2010 
року, який відбудеться у ПАР. 

Історія протистояння на фут-
больному полі була не дуже бага-
тою: двічі перемогла Україна, одного 
разу Греція, а ще одна зустріч за-
кінчилась бойовою нічиєю. Але при 
цьому 3 роки тому Україна здобула 
перемогу над тоді ще чемпіонами 
Європи греками, випередивши їх 
у боротьбі за право участі в Чем-
піонаті світу 2006 року. Тому віт-
чизняні вболівальники могли із 
надією та впевненістю чекати на 
перемогу нашої збірної. 

Сподівання підтвердив і перший 
матч нинішньої двораундової дуелі. 
14 листопада у Афінах жовто-сині 
зіграли з еллінами 0:0. Наша збірна мала 
невелику ігрову перевагу, проте не зуміла 
реалізувати свої моменти. Нічия давала гарні 
шанси на загальний успіх. Тим паче друга 
зустріч відбувалась в Україні, в Донецьку 
на «Донбас-арені» 

 
Україна – Греція 0:1 
Гол: Салпінгідіс, 31 

Україна: Пятов, Кобін, Кучер, Хаче-
риді, Ракицький, Михалик (Гай, 65), Ти-
мощук, Алієв (Селезньов, 56), Ярмоленко 
(Гусєв, 68), Милевський, Шевченко 

Греція: Цорвас, Папастопулос (Пляци-
кас, 29), Морас, Кірьякос, Вінтра, Кацураніс, 
Карагуніс, Спіропулос, Салпінгідіс, Сама-
рас (Гекас, 62), Харістеас (Циоліс, 70) 

 
Нервова напруга перед матчем-

відповіддю була колосальною, і відповідаль-
ність тяжіла над нашими футболістами. У 
перші хвилини зустрічі команди обміня-

лись небезпечними ударами, які не досяг-
ли своєї мети. Потім на полі запанував 
спокій, який на 31-й хвилині порушив 
нападник греків Салпінгідіс. Він скориста-

вся помилкою українського захисту, 
вийшов один на один із Пятовим 
та відкрив рахунок. До кінця пер-
шого тайму наша збірна намага-
лась атакувати, але нічого небез-
печного окрім удару від Алієва зі 
штрафного не створила. 

На другий тайм жовто-сині 
вийшли як на останній бій. Вони 
боролися не жаліючи ні себе, ні 
суперника. Але грецька оборона 
того вечора була на висоті. Пере-
вага України часом була колоса-
льною. Гарні моменти мали Шев-
ченко, Ракицький та Селезньов, та 
їх удари або пройшли повз ворота, 
або воротар суперників Цорвас діяв 
надійно. Іноді ж просто не щастило, 

коли в останню долю секунди спочатку 
Хачериді, а потім Кучеру завадили вдарити 
по воротам грецькі захисники. 

На цьому і закінчився український 
похід на ЧС-2010. Наша збірна туди не 
поїде, хоча вона і показала кращу гру, ніж 
греки. На їхньому місці повинні бути ми. 

Вадим Богданов 
merkuzio233@mail.ru 

СпортСпорт  

НА ЇХНЬОМУ МІСЦІ ПОВНА ЇХНЬОМУ МІСЦІ ПОВИННІ БУТИ МИИННІ БУТИ МИ    

НН  
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оволі нещодавно в українському 
інтернет-просторі з’явилась Пер-
ша політична соціальна мережа 

«Politiko», яка об’єднала не тільки люби-
телів поспілкуватись на тему народних 
депутатів та виборів, але й досвідчених 
політологів, громадських діячів, журналі-
стів та, інколи, навіть, кандидатів в Пре-
зиденти. На сайті обговорюється політич-
на ситуація в країні, тенденції розвитку 
нашої держави, політичні новини України 
та світу, особистості та події. Якої ж є 
сучасна політична ситуація в країні, в 
якій країні будемо жити ми, наші батьки 
та вся країна? 

 
Пройшовши нескладну реєстрацію на 

сайті ви стаєте свідком тих думок та стве-
рджень, які наразі існують в політичного 
українця. В політичній мережі politiko.com.ua 
ви маєте можливість віртуально стати 
членом партії, яку ви підтримуєте, спіл-
куватись з відомими та ні політиками, 
політологами, журналістами України. Декіль-
ка актуальних питань, які наразі обгово-
рюються на цьому сайті. 

– «Виступаючи на VIII З’їзді «Нашої 
України», Віктор Ющенко наголосив на 
необхідності зміни політичної системи 
влади. Він нагадав, що після реформи 
2004 року в країні повноваження були 
передані парламенту та уряду, і країна з 
президентським ладом стала країною 
парламентською. При цьому Президент 
відзначив, що влада, яка сьогодні пред-
ставлена парламентом, не приведе країну 
до реформ. 

«Якщо ми сьогодні говоримо про дві 
провідні політичні сили в парламенті, то 
у них 13-15 депутатів сиділи в тюрмі. Є 

ті, кого розшукує Інтер-
пол і спеціальні служби 
України. Є вбивці. Є у 
парламенті ті, хто займа-
ється крадіжкою землі, 
фінансів», – каже Прези-
дент. «Невже ми сподіва-
ємося, що така влада по 
якості приведе нас до 
перемоги – до процесу 
національного відроджен-
ня, до верховенства зако-
ну, до поваги до українсь-
ких інтересів?», – наголо-
сив Ющенко. 

Він  відзначив ,  що  
якби людина голосувала 
персонально за кожного 
депутата, вона б ніколи 
не обрала злочинця. «Ви-
борець після п’ятого но-
меру не знає, хто там у 
списку, бо він є закритий. 
Ти  голосуєш  за  фан-
клуб», – акцентував Вік-
тор Ющенко.» 

– Громадянська кам-
панія «МОЛОДІЖНА ВАРТА: молодь за 
вами спостерігає» проаналізувала перед-
виборчі програми кандидатів у Президе-
нти на предмет зобов’язань перед мо-
лоддю. 

Аналіз засвідчив відсутність нової та 
чіткої стратегії з молодіжної політики 
у більшості кандидатів у Президенти. 
«Часто це стосується навіть тих, хто вже 
є народним депутатом. Більшість наяв-
них пунктів стосуються або реформ у 
сфері освіти, або загальних тез щодо 
покращення рівня життя молоді», – йдеть-

ся у висновках Національного комітету 
«Молодіжної Варти». 

Крім того, активісти кампанії зазнача-
ють, що з 18 передвиборчих програм ли-
ше кілька мають окремі пункти, які стосу-
ється виключно молоді, а двоє кандидатів 
взагалі не включили тез щодо молоді до 
своїх програм. На думку представників 
кампанії, загальною тенденцією для всіх 
кандидатів є відсутність механізмів реалі-
зації взятих на себе зобов’язань. «Також 
більшість з них не визначили часові рам-
ки реалізації зазначених пунктів власних 
програм. До того ж, відзначимо, що реалі-
зація реформ, які пропонують кандидати 
на найвищу державну посаду, залежить 
безпосередньо від Верховної Ради як 
вищого законодавчого органу та Кабінету 
Міністрів, у компетенції якого знаходять-
ся більшість програмних цілей кандидатів 
в Президенти», – підкреслюють вартові. 

Власне кажучи, під час передвиборчої 
гонки, кожному із нас, було б непогано 
хоч трохи віддавати часу для інформуван-
ня себе щодо політичних процесів, щоб 
визначитись, хто дійсно має можливість 
стати гідним Президентом України. Голо-
сування за кілограм гречаної крупи – це 
якось по-африканськи. Щоб не довелось 
обговорювати потім на лавочці біля дому 
про своє навдоволення своїм життям, 
треба всього лиш трохи подумати та про-
слідкувати, щоб рука не засмикалась над 
виборчим бюлетнем. 

Андрій Лохматов, 
andrey.pribluda@gmail.com 

ПОЛІТИЧНІ УКРАЇНЦІ ПОЛІТИЧНІ УКРАЇНЦІ 
ОБ’ЄДНУЮТЬСЯОБ’ЄДНУЮТЬСЯ    
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Неверный путь 
Зашел в тупик, назад дороги нет… 
Пытаясь выйти, я теряю шансы 
Увидеть снова белый свет. 
И в темноте немеют мои пальцы. 
И Тень моя слилась с кошмаром, 
Чтоб выпить кровь мою до дна! 
Для них я оказался даром 
И стал «бутылкой красного вина». 
Я думал, что проснусь уж вскоре, 
Но это был не сон, а ужас дня. 
Я вместе с сатаною, словно в споре: 
«Я проиграл... Бери… она твоя». 
Отняло речь, не подчинялось тело, 
А мне хотелось громко закричать. 
В последний раз моя душа болела, 
Предатель, Тень моя, не даст соврать. 
Казалось я один на белом свете, 
Что я лежу в гробу в сырой земле, 
Вокруг могилы жалостно рыдали дети, 
Завялые цветы лежали на траве. 
Что будто буря, взвились ураганы, 
Срывает крышу и несет поток. 
Мне кажется, что я лежу в кургане, 
По телу каждый раз проходит ток. 
Я словно в пропасть провалился. 
Как будто глубоко на дне реки. 
А дьявол, как упырь, мне в шею впился – 
Почувствовал я запах пустоты. 
Не ощущал я больше чувства боли, 
Покинули меня волненье, страх. 
И здесь я не играю больше роли. 
Но силы собрались в моих руках. 
Последний шаг, последнее мгновенье, 
Последний жест, чтоб вырваться из тьмы, 
Моя последняя надежда на спасенье. 
Разве никто мне не подаст руки? 

Невзрачный лучик солнечного света, 
Прекрасный ангел вышел из него – 
Закован не один во мраке этом, 
Знакомо было мне его лицо. 
Вокруг опять было светло и чудно, 
Ко мне вернулась блудная душа. 
Передвигаться все же было трудно. 
А от депрессии спасла меня сестра. 
Я сирота. Не видел папу с мамой, 
С сестрой по жизни были мы всегда. 
Прихлопнула меня огромной лапой, 
Как кошка черная, несчастья полоса. 
Не мог найти роботу, хоть пытался, 
В кармане мелочь не звенела уж давно. 
И мне казалось, что один во тьме остался, 
И чувство неуверенности в сердце ожило. 
Закатывал скандалы, бессмысленны упреки. 
Доступ к себе закрыл на сто замков. 
Депрессия высасывала из меня все соки, 
Больше не видел я спокойных снов. 
«Сестра, ты мой спаситель, умоляю, 
Верни покой, дай сердцу снова жить. 
Тебе я полностью, мой ангел, доверяю. 
Я мраку не могу больше служить». 
Сестра мои надежды оправдала, 
Из пропасти обмана подняла, 
С мертвой земли живого откопала. 
Моей души осколки принесла. 
Прошу вас одним днем вы не живите 
И верьте в то, что сбудутся мечты. 
А неуверенность в огне цели сожгите. 
Я так не сделал, попытайтесь вы!!! 

18.01.2007 
 

Лихой градус 
Энергию твою я выпиваю, 
С каждым глотком я начинаю жить. 

Но все ту самую ошибку повторяю, 
Ведь до конца так и не смог допить. 
Переполняет чувство беспокойства, 
Что смерть за мной крадется по пятам. 
Наверное, считала мои кости. 
В реальность воплощает зверский план. 
Но все-таки ее возьму я штурмом, 
Не собираюсь свой покинуть пост. 
Я тактику свою продумал мудро. 
На пол пути я не разрушу мост. 
Цепляюсь за надежду, унывая. 
Несу уже покорно я свой крест. 
Ответ я ей подробно излагаю: 
«В твоем вагоне нет свободных мест». 
Я медленно приподнимаю веки, 
А надо мной стоит громадный рой. 
Ты до конца заполнила отсеки 
И наградила болью головной. 
Я чудом выжил, но теперь не знаю 
Смогу ли я тебе испить еще. 
Я сердце верой в Бога наполняю, 
А поступить еще раз так – смешно! 
Тебя я называю сладким ядом,  
Что в мир иллюзий открывает дверь, 
Прогнившим злом, гостеприимным адом, 
В котором воплощен жестокий зверь. 
Ты словно тот бермудский треугольник: 
В тебе пропало сотни тысяч душ. 
Когда-то даже я был твой невольник. 
Против течения я выбрал верный путь. 
От градусов твоих я отказался 
И понял, что важней тебя – семья. 
Я думал, ты сильна – но ошибался. 
Пусть все узнают это от меня. 

19.01.2008 
 

Лепесин Дима 

ПОЕЗІЯПОЕЗІЯ  

ТворчістьТворчість  

Слава/Fame 
 
Прем’єра: 
10.12.2009 
США (2009) 
Жанр: Мюзикл 
Режисер: Кевін 
Танчароен 
Актори: Наутон 
Нетарі, Кей Пана-
бейкер, Анна Марія 

Перез Де Тагл, Келсі Греммер, Меган 
Маллаллі, Бібі Нойуерт, Чарльз С. Даттон, 
Керінгтон Пейн, Деббі Аллен, Уолтер Перез 

Режисером цього фільму виступив 
23-річний хореограф і режисер-постановник, 
який вже встиг попрацювати з Брітні 
Спірс, Pussycat Dolls, Крістіною Агі-
лерою, Джесікою Сімпсон і Майклом 
Джексоном. 

В основу сюжету покладені події, які 
розгортаються у нью-йоркській школі 
мистецтв, де талановиті підлітки прохо-
дять навчання на шляху до слави. 

Дім сонця 
 
Прем’єра: 
10.12.2009 
Росія(2008) 
Жанр: Драма 
Режисер: Гарік 
Сукачов 
Актори: Станіслав 
Рядинський, Світ-
лана Іванова, Да-
рина Мороз, Іван 
Стебунов, Кирило 

Полікашин, Михайло Єфремов, Чулпан 
Хаматова 

Несподівана зустріч Саші з лідером 
хіпі Сонцем змінила її таке завжди пра-
вильне, таке розплановане і благополуч-
не життя. І не було нічого дивного в 
тому, що вона закохалася в цього загад-
кового і принципового хлопця. Субкуль-
тура хіпі, музика Макаровича, кохання і 
свобода стали першими кроками Саші в 
доросле життя. Без Сонця. 

Різдвяна пісня 
 
Прем’єра: 
31.12.2009 
США (2009) 
Жанр: Мультфільм/ 
Пригоди 
Режисер: Роберт 
Земекіс 
Актори: Джим 
Керрі, Гарі Олдмен, 
Колін Ферт, Робін 
Райт Пен 

Поховавши свого найкращого друга і 
партнера з бізнесу, Ебенезер Скрудж, який 
і так не відрізнявся особливим душевним 
теплом, назавжди зненавидів весь світ. Особ-
ливо дістається його особистому помічнику 
Бобу Кретчиту. Але одного разу у Різдвяну 
ніч до Скруджа приходять духи Різдва і 
відкривають йому очі на його минуле, 
сучасне і майбутнє. Тільки тоді Скрудж 
розуміє, що у погоні за багатством він 
втратив найважливіше щастя... 

Ира Кожевникова 
kozhevnikofa@rambler.ru 

   

АНОНСИАНОНСИ  



– Вампіри існують! 
– Вампіри? З кожним разом все сміш-

ніше! 
(серіал «Надприроднє») 

 
учасний кінематограф заполонили 
вампіри. Згадувати безкінечний ряд 
стрічок суто про вампірів – безглуздо. 

Все одно там лідирує Дракула. І ніби все вже 
обговорено, нічого нового у конфлікті між 
кланами вампірів, коханням між вампіром 
і людиною, стражданнями вампіра та неві-
домо звідки взятий конфлікт між вампірами 
та перевертнями. 

Тож сьогодні у нас на розборі два фільми 
про вампірів. Почнемо з огляду другої части-
ни фільму Сутінки. 

Назва фільму: Сутінки. Новий Місяць. 
Режисер: Кріс Вейтц. 
В головних ролях: Крістен Стюарт, Тей-

лор Лотнер, Роберт Паттінсон. 
 
Ну, одразу скажу, що я мав писати огляд 

і на першу частину, але тоді я програв парі, 
а через це мав написати позитивну рецензію 
на цей фільм, тож вирішив не писати ніякої. 

Чому мені не сподобався фільм? А хто 
сказав, що не сподобався? Сподобався, я 
радив подивитися його всім, бо це був 
унікальний випадок коли люди зняли непога-
ну комедію про вампірів в не помітили цього. 

Цього лише варта сама зовнішність 
вампірів, що робить їх подібними до ман-
дрівної трупи мімів, що ніколи не змива-
ють свій грим. Так, виключно з економії. 
І це ні у кого не викликає підозри. Жод-
ної. Все ок. 

Проте допитлива Белла підключивши 
логіку, місцеву бібліотеку та Інтернет з’ясо-
вує, що вони ... (пошепки) вам-пі-ри. «Так, 
скажи це голосно!» 

Вампіри! Цей момент з усією своєю 
абсурдністю підтверджує розповсюджену 
нині ідею, що Гул знає все. Навіть те, що 
твої сусіди вампіри. 

Про гламурну здатність місцевих 
вампірів світитися на сонці я вже мов-
чу, і це замість того, щоб як порядним 
представникам окремого класу нечисті 
згоряти чи хоча б отримувати опіки 
різного ступеню. Про те як світяться на 
сонці вампіри – негри я знайшов вже 
два варіанти. 

Але якщо ви очікуєте від другої час-
тини такого ж легкого та смішного філь-
му про гамірних носферату (хоча це 
слово тут не зовсім доречне), то ви буде-
те здивовані. Окрім гламурного блиску, 
ви знайдете тут неочікуваний поворот 
сюжету. З’являються ще одні надприро-
дні істоти... Вгадайте які... Вороги вам-
пірів у фільмах «Ван Хелсінг», «Інший 
світ». Хоча я не буду нічого казати. Гул 
вам допоможе. Вибачте, не стримався. 

Продовжуємо хвалити: сюжетна лі-
нія стала набагато цікавішою, стосунки 
вийшли на перший план, а містична час-
тина та роль надприродного на другий. 
Простими словами: історія з фільму ста-
ла більше нагадувати життя, якщо відки-
нути всю містику, то залишиться доволі 
життєва історія. Спецефектів не стало 
більше, проте вони стали доречнішими, 
а тому більш вражаючими. І все мене в 
цій стрічці непогано, я навіть думав по-
дивитися третю частину, але остання 
фраза в фільмі від головного героя мене 
просто вразила. 

Це вже стає схоже на бразильський 
серіал, поверніть краще містику. 

 
Назва фільму: Асистент Вампіра 
Режисер: Пол Вайц 
В головних ролях: Джон С. Рейллі, 

Сальма Хайек, Джош Хатчерсон, Рей 
Стівенсон 

 
На противагу попередній стрічці від 

цього фільму я очікував страшної кри-
вавої різанини за участі маленького 
безсердечного хлопчика, якому завжди 
буде 16. (До речі фільм має вікові обме-
ження: саме до 16 років.) Але все ви-
явилося зовсім не так. Все виявилося 
набагато краще. 

Передивившись фільм у мене залиши-
лося відчуття, як після перегляду старого 
радянського фільму. Бо це справжнісінь-
кий дитячий (!) фільм про вампірів. Зі 

своїми недвозначними натяками на одвіч-
ні проблемі, які як раз давно потребують 
нагадування. 

Всі ці яскраві образи злих та поганих, 
що протиставляються страшним, але дуже 
добрим та справедливим. 

Все це на фоні улюблених спецефек-
тів та обов’язкової вампірської тематики 
та не менш обов’язкових містичних аксе-
суарів. 

Хіба що іноді там зустрічається чор-
ний гумор, але це для батьків, які по заду-
мам творців стрічки сидять в кінозалах 
разом зі своїми дітлахами, щоб не так 
нудно було. 

 
Що ж об’єднує ці дві стрічки окрім 

того , що вони про вампірів (Капітан Оче-
видність просто плаче), та того що вони 
матимуть продовження. А те, що вони 
створені не для того, щоб похизуватися 
спецефектами чи задовольнити підлітко-
ву жагу до містичного, це всього лише 
принада, на яку купляється більшість. 

В першому, і другому випадку розгля-
даються більш глибокі питання. Про нері-
вність, вічне життя та для чого воно може 
бути людині, про добро і зло, дружбу, та 
кохання, вибір і так до нескінченості. 
Здивовані? Не очікували? А ось вам. Не 
здивовані, скажете, що в будь-якій стрічці 
такі питання підіймаються? А задумалися 
ви над ними? Саме ви, а не всі інші люди! 
А знайшли відповідь? 

Тоді дивіться, ще раз... 
Войналович Сергій 

radovar31@rambler.ru 
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