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ажливе з перших уст від Юлії
Подаєнко та Юліани Палгнюк:
про себе, університет, проект та

плани на майбутнє.

Чому саме політологія?
Юлія: Якщо бути відвертою, то я осо-

бливо ніколи не мріяла і не думала про
політологію. У школі я захоплювалася інозем-
ними мовами (вивчала англійську, іспанську
та частково польську). Якби мене тоді запи-
тали про політологію, я б відповіла: «А що
це?». Але, як не дивно, знайшла своє місце
саме на нашому рідному – факультеті полі-
тичних наук. Своє студентське життя завжди
згадую із посмішкою: численні Дні факуль-
тету, Хеллоуіни, Місс Могилянки, Форуми
у Коблево... золоті були роки!!! Крім того,
протягом студентського життя я завжди
намагалась бути активною у житті універси-
тету та рідного факультету, брала участь в
громадській діяльності та студентському
самоврядуванні. Юліана: Я дуже хотіла
вчитися на цьому факультеті. Обрала
наш університет, тоді ще філію Києво-
Могилянської академії, спираючись на те,
що це один з найкращих закладів, де готу-
ють кваліфікованих спеціалістів на високому
рівні за допомогою інноваційних методів
навчання. Під час навчання брала участь
у багатьох різноманітних проектах пов’я-
заних з іноземними мовами та обов’язко-
во з моєю спеціальністю.

Ви, мабуть, часто подорожуєте?
Юлія: Саме протягом студентських

років я встигла побувати у деяких євро-

пейських країнах (Польщі, Угорщині, Ні-
меччині, Данії, Франції, Люксембурзі та
ін.), а також у Сполучених Штатах Аме-
рики. Найбільше запам’ялась мені про-
грама «Жінки в політиці» Інституту Робе-
рта Шумана в Будапешті, а також програ-
ма «Людство в дії» (Данія, Польша,США) –
участь в цьому проекті допомогла мені у
написанні та захисті магістерської робо-
ти, а також відкрила багато можливостей
та перспектив в громадській діяльності.
Неодноразово була в Німеччині, як учас-
ник різноманітних проектів на тематику
демократії. Ця тематика, до речі, є провід-
ною в проекті ДААД «Демократія для
України», в якому задіяний нині наш
університет.

Юліана: Коли закінчила бакалавра
нашого університету з відзнакою, отри-
мала спеціальну стипендію на навчання у
Молодіжному центрі Євіропейського уні-
верситету в м. Будапешті. В результаті, я
отримала міжнародний диплом політич-
них наук з відзнакою. Повернувшись, я
дуже захотіла поступити на аспірантуру
та займатися науковою діяльністю. Тоді я
також виграла стипендію від уряду Бри-
танії та фонду Жоржа Сороса для прове-
дення наукових досліджень в Оксворді.
Працюючи там у Центрі порівняльної
медіа-політики та медіа-права, я готува-
лася до написання дисертації, пов’язаної з
медіа-реформами. Потім я отримала ще
одну стипендію від Вішіградського фонду
на проведення дисертаційних досліджень
в Сілезькому університету в м. Катовиці.

Минулого року я захистила кандидатську
дисертацію і сьогодні працюю старшим
викладачем кафедри державно-політичного
менеджменту в інституті державного управ-
ління нашого університету. Одними із остан-
ніх перемог у моїй професійній діяльності
є перемога у Всеукраїнському конкурсі
наукових робіт від Асоціації України: «Якби
мером був я...» та почесна грамота від
Міністерства освіти України, а також друге
місце за найкращу кандидатську дисерта-
цію від Польського посольства в Україні.

В чому полягала ваша участь в
проекті? (від Юлїі і Юліани)

Участь у даному проекті є довгостро-
ковою, особливо, зважаючи на те, що його
дію було продовжено ще на 3 роки.
Розпочалася наша робота у липні-серпні
2009 року, які ми провели в університеті
Саарланда (Німеччина). Протягом цього
часу ми, відвідуючи пари провідних німе-
цьких професорів, спостерігали за особ-
ливостями німецької системи освіти,
сприймали для себе певні цікаві та інно-
ваційні методики у навчанні, аналізували
новітні літературні джерела, розробляли
курси, які мали прямим чином відповідати
тематиці проекту. В цілому, період прове-
дений у Німеччині можна вважати досить
продуктивним та корисним. На жаль, у
даному університеті немає факультету
політичних наук, тому працювати ми мали
переважно на факультеті історії. Адже,
університет Саарланда найбільше спеціа-
лізується на таких галузях, як: медицина,
інформатика, приладобудування, історія,
правознавство та ін. Саме ці спеціальнос-
ті і є найбільш перспективними для спів-
праці між нашими університетами.

Тепер Подаєнко Юлія та Палагнюк
Юліана будуть проводити для студентів-
учасників Німецького проекту ДААД
«Підтримка демократії в Україні» два ве-
ликих курси англійською мовою на євро-
пейському рівні, це : «Політична культура»
та «Медіа та демократія». Молоді викла-
дачі запрошують приймати участь в цих
курсах і усім іншим охочим студентам
нашого університету, але це буде не на
підставі оцінювання та участі в проекті. А
студенти-учасники потім вирушають до
Німеччини, де будуть прослуховувати лек-
ції німецьких професорів та брати участь
у дискусіях та круглих столах. Після
чого вони всі отримують сертифікат
«Європаїкум» міжнародного зразка, що
свідчить про здобуту європейську компе-
тенцію, а також сертифікат університету
Саарланда (Німеччина), що свідчить про
здобуту освіту в додатковому навчанні,
акредитованому у даному вузі.

Ємєлєва Лідія,
дякую нашим молодим викладачам

за цікаве інтерв’ю.

ВВ

ПАЛАГНЮК ЮЛІАНА ТА ППАЛАГНЮК ЮЛІАНА ТА ПОДАЄНКО ЮЛІЯОДАЄНКО ЮЛІЯ ––
перші молоді викладачі європейського стандартуперші молоді викладачі європейського стандарту

Наш університет славиться надзвичайно кваліфікованим складом викладачів, а
факультет політичних наук ще й професійністю викладачів молодого покоління.
Юлія Подаєнко та Юліана Палагнюк – молоді викладачі факультету політичних наук,
які цього року, пройшовши двомісячне стажування у Німеччині, отримали змогу
проводити заняття англійською мовою з актуальних для студентів тем, використо-
вуючи європейські методики викладання.

АктуальноАктуально Інтерв’юІнтерв’ю

Самостійна робота

тудентами бути важко хоча б тому,
що треба постійно спонукати самого
себе до роботи. Прочитати книжку,

вивчити семінар, написати лабораторну,
підготуватись до заліку – все це робиться
лише зусиллями нашої «муштрованої»
студентської волі. Тиждень самостійної
роботи ще один доказ цьому. Кожен може
згадати його та подумати, чи справді він
чи вона витратили цей щасливий час на

самостійне пережовування граніту знань...
Ось вам і самостійна робота. До речі,
весь випуск Ваганту – це самостійна робота
кожного журналіста, що намагається писати
статті паралельно з написанням реферату.
Важкувато буває. Особливо важко саме
замотивувати себе щось зробити, замість
довгоочікуваного відпочинку. Але є резуль-
тат. Прошу!

З повагою,
Євгенія Дулько

Jane.dulko@gmail.com

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

СС

роботі форуму взяли участь близь-
ко 200 осіб – науковці та спортсмени,
освітяни та медики, службовці та

підприємці, депутати та студенти, фермери
та представники сільських і селищних громад.
Мета проведення форуму – публічне обгово-
рення політичної ситуації в країні та засвід-
чення громадсько-політичної позиції учасни-
ків форуму, які вирішили на майбутніх прези-
дентських виборах одностайно підтримати
кандидата на посаду Президента України –
Юлію Володимирівну Тимошенко.

Коментар ректора: Насуваються вибори
президента України. Тому форум був актуаль-
ним. Інтелегінція висловилась за те, щоб всі

демократичні сили об’єднались і висунули
єдиного кандидата, а не розпорошували свої
сили. Сьогодні найбільший рейтинг серед
кандидатів демократичного спрямування має
Юлія Володимирівна Тимошенко.

Вагант: Чи підтримують такий вибір
викладачі вузу?

Ми ніколи не можемо казати, кому як
голосувати. Ніяких переслідувань ні в якому
разі не буде. Кожен має конституційне право
голосувати так, як він вважає за правильне.
Особисто я вже зробив свій вибір. Я є довіре-
ною особою Юлії Володимирівни по 132-му
округу.

агант: тож, що нового в нашому
університеті?

Ректор: зараз ми займаємось
організацією та ліцензуванням нових спе-
ціальностей на наступний рік. Так є у планах
відкриття спеціальності «психологія» та спе-
ціальності «журналістика» на базі філо-
логічного або політологічного факультетів.
Щодо останньої – поки що лише спеціаль-
ність, але у планах є організація окремого
факультету або навіть інституту. Також наше
головне завдання – протягом цього року
ліцензувати медичну справу та відкрити
медичний факультет. Але це складне пи-

тання, що супроводжується багатьма труд-
нощами. Наприклад для медичного факуль-
тету необхідно мати свою поліклініку. Але
це у нас вже є, нещодавно у розпорядження
університету перейшов один з корпусів полі-
клініки на вул. Володарського, але він по-
требує реставрації. Ми працювали над цим
питанням вже декілька років, створили спе-
ціальність «медичні прилади», декілька спе-
ціалізованих лабораторій. У Миколаєві та
області зараз не вистачає 2000 лікарів, і чим
далі, їх не вистачатиме все більше і більше.
Тому ми хочемо випускати спеціалістів
в області медицини на базі нашого вузу.

Вагант: як проходить будівництво
11-го корпусу?

Ректор: вже підходять до воріт. Скоро
буде огорожа. Також створюється невеликий
парк біля корпусу. Залишився ще 4-ий по-
верх. Але я думаю, до нового року все буде
закінчено.

На четвертому поверсі ще 23 невеликих
аудиторії. До 11-го корпусу перенесені всі
кафедри філологічного факультету та їх
ресурсні центри. В тому числі зараз на базі
університету організовується «Інститут Кон-
фуція». Уряд Китаю вже виділив гроші на

облаштування аудиторій для цього центру.
Також надійшло запрошення від китайців
для одного викладача та п’яти студентів
відвідати Китай, і також, у свою чергу, до нас
збирається делегація із Китаю. Уряд Китаю
також буде оплачувати роботу викладача
китайської мови в ЧДУ.

Вагант: чи всім студентам вистачає
стипендії?

Ректор: Всім ніколи не вистачить.
Стипендії видають на 70% по рейтингу.
Але за перший триместр перший та п’ятий
курси отримують 100% стипендії, тому ці
30% переходять на другий – четвертий
курси. Також ми видали матеріальну допо-
могу тим, кому не вистачило стипендії.

Ректор: Хотів би звернутись до сту-
дентів. Міністерство нам дозволило після
другого курсу проводити мовно-педагогічну
практику в рамках програми Camp America.
Із 700 місць по Україні на наш університет
виділяється 500 місць. Тому до нас звер-
таються з інших областей, щоб приймати
участь у програмі. Я закликаю студентів
використати таку можливість. Наш універ-
ситет буде лише у цьому допомагати.

СВІЖІ НОВИНИ ВІД РЕКСВІЖІ НОВИНИ ВІД РЕКТОРАТОРА
Більшість студентів цікавляться в університеті лише тим, що безпосередньо їх стосується.
Іноді здається, що університет живе своїм життям, а студенти своїм. Але ті рішення, що прийма-
ються ректором та вченою радою разом із захистом наукових робіт та глобальними планами
на майбутнє повинні також доходити і до студентів. Тож ми вирішили поспілкуватись з Леонідом
Павловичем Клименко особисто і дізнатись те, чого не вивішують на дошках об’яв.

ВВ

ФОРУМФОРУМ
ІНТЕЛІГЕНЦІЇІНТЕЛІГЕНЦІЇ

В ЧДУВ ЧДУ

ВВ
11-го жовтня у ЧДУ ім. Петра Могили в залі бібліотеки пройшов форум Миколаївської інтелігенції,
зініційований представниками освітянської галузі, зокрема, ректором ЧДУ Л.П.Клименко.

mailto:dulko@gmail.com
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Подаєнко та Юліани Палгнюк:
про себе, університет, проект та

плани на майбутнє.

Чому саме політологія?
Юлія: Якщо бути відвертою, то я осо-

бливо ніколи не мріяла і не думала про
політологію. У школі я захоплювалася інозем-
ними мовами (вивчала англійську, іспанську
та частково польську). Якби мене тоді запи-
тали про політологію, я б відповіла: «А що
це?». Але, як не дивно, знайшла своє місце
саме на нашому рідному – факультеті полі-
тичних наук. Своє студентське життя завжди
згадую із посмішкою: численні Дні факуль-
тету, Хеллоуіни, Місс Могилянки, Форуми
у Коблево... золоті були роки!!! Крім того,
протягом студентського життя я завжди
намагалась бути активною у житті універси-
тету та рідного факультету, брала участь в
громадській діяльності та студентському
самоврядуванні. Юліана: Я дуже хотіла
вчитися на цьому факультеті. Обрала
наш університет, тоді ще філію Києво-
Могилянської академії, спираючись на те,
що це один з найкращих закладів, де готу-
ють кваліфікованих спеціалістів на високому
рівні за допомогою інноваційних методів
навчання. Під час навчання брала участь
у багатьох різноманітних проектах пов’я-
заних з іноземними мовами та обов’язко-
во з моєю спеціальністю.

Ви, мабуть, часто подорожуєте?
Юлія: Саме протягом студентських

років я встигла побувати у деяких євро-

пейських країнах (Польщі, Угорщині, Ні-
меччині, Данії, Франції, Люксембурзі та
ін.), а також у Сполучених Штатах Аме-
рики. Найбільше запам’ялась мені про-
грама «Жінки в політиці» Інституту Робе-
рта Шумана в Будапешті, а також програ-
ма «Людство в дії» (Данія, Польша,США) –
участь в цьому проекті допомогла мені у
написанні та захисті магістерської робо-
ти, а також відкрила багато можливостей
та перспектив в громадській діяльності.
Неодноразово була в Німеччині, як учас-
ник різноманітних проектів на тематику
демократії. Ця тематика, до речі, є провід-
ною в проекті ДААД «Демократія для
України», в якому задіяний нині наш
університет.

Юліана: Коли закінчила бакалавра
нашого університету з відзнакою, отри-
мала спеціальну стипендію на навчання у
Молодіжному центрі Євіропейського уні-
верситету в м. Будапешті. В результаті, я
отримала міжнародний диплом політич-
них наук з відзнакою. Повернувшись, я
дуже захотіла поступити на аспірантуру
та займатися науковою діяльністю. Тоді я
також виграла стипендію від уряду Бри-
танії та фонду Жоржа Сороса для прове-
дення наукових досліджень в Оксворді.
Працюючи там у Центрі порівняльної
медіа-політики та медіа-права, я готува-
лася до написання дисертації, пов’язаної з
медіа-реформами. Потім я отримала ще
одну стипендію від Вішіградського фонду
на проведення дисертаційних досліджень
в Сілезькому університету в м. Катовиці.

Минулого року я захистила кандидатську
дисертацію і сьогодні працюю старшим
викладачем кафедри державно-політичного
менеджменту в інституті державного управ-
ління нашого університету. Одними із остан-
ніх перемог у моїй професійній діяльності
є перемога у Всеукраїнському конкурсі
наукових робіт від Асоціації України: «Якби
мером був я...» та почесна грамота від
Міністерства освіти України, а також друге
місце за найкращу кандидатську дисерта-
цію від Польського посольства в Україні.

В чому полягала ваша участь в
проекті? (від Юлїі і Юліани)

Участь у даному проекті є довгостро-
ковою, особливо, зважаючи на те, що його
дію було продовжено ще на 3 роки.
Розпочалася наша робота у липні-серпні
2009 року, які ми провели в університеті
Саарланда (Німеччина). Протягом цього
часу ми, відвідуючи пари провідних німе-
цьких професорів, спостерігали за особ-
ливостями німецької системи освіти,
сприймали для себе певні цікаві та інно-
ваційні методики у навчанні, аналізували
новітні літературні джерела, розробляли
курси, які мали прямим чином відповідати
тематиці проекту. В цілому, період прове-
дений у Німеччині можна вважати досить
продуктивним та корисним. На жаль, у
даному університеті немає факультету
політичних наук, тому працювати ми мали
переважно на факультеті історії. Адже,
університет Саарланда найбільше спеціа-
лізується на таких галузях, як: медицина,
інформатика, приладобудування, історія,
правознавство та ін. Саме ці спеціальнос-
ті і є найбільш перспективними для спів-
праці між нашими університетами.

Тепер Подаєнко Юлія та Палагнюк
Юліана будуть проводити для студентів-
учасників Німецького проекту ДААД
«Підтримка демократії в Україні» два ве-
ликих курси англійською мовою на євро-
пейському рівні, це : «Політична культура»
та «Медіа та демократія». Молоді викла-
дачі запрошують приймати участь в цих
курсах і усім іншим охочим студентам
нашого університету, але це буде не на
підставі оцінювання та участі в проекті. А
студенти-учасники потім вирушають до
Німеччини, де будуть прослуховувати лек-
ції німецьких професорів та брати участь
у дискусіях та круглих столах. Після
чого вони всі отримують сертифікат
«Європаїкум» міжнародного зразка, що
свідчить про здобуту європейську компе-
тенцію, а також сертифікат університету
Саарланда (Німеччина), що свідчить про
здобуту освіту в додатковому навчанні,
акредитованому у даному вузі.

Ємєлєва Лідія,
дякую нашим молодим викладачам

за цікаве інтерв’ю.

ВВ

ПАЛАГНЮК ЮЛІАНА ТА ППАЛАГНЮК ЮЛІАНА ТА ПОДАЄНКО ЮЛІЯОДАЄНКО ЮЛІЯ ––
перші молоді викладачі європейського стандартуперші молоді викладачі європейського стандарту

Наш університет славиться надзвичайно кваліфікованим складом викладачів, а
факультет політичних наук ще й професійністю викладачів молодого покоління.
Юлія Подаєнко та Юліана Палагнюк – молоді викладачі факультету політичних наук,
які цього року, пройшовши двомісячне стажування у Німеччині, отримали змогу
проводити заняття англійською мовою з актуальних для студентів тем, використо-
вуючи європейські методики викладання.

АктуальноАктуально Інтерв’юІнтерв’ю

Самостійна робота

тудентами бути важко хоча б тому,
що треба постійно спонукати самого
себе до роботи. Прочитати книжку,

вивчити семінар, написати лабораторну,
підготуватись до заліку – все це робиться
лише зусиллями нашої «муштрованої»
студентської волі. Тиждень самостійної
роботи ще один доказ цьому. Кожен може
згадати його та подумати, чи справді він
чи вона витратили цей щасливий час на

самостійне пережовування граніту знань...
Ось вам і самостійна робота. До речі,
весь випуск Ваганту – це самостійна робота
кожного журналіста, що намагається писати
статті паралельно з написанням реферату.
Важкувато буває. Особливо важко саме
замотивувати себе щось зробити, замість
довгоочікуваного відпочинку. Але є резуль-
тат. Прошу!

З повагою,
Євгенія Дулько

Jane.dulko@gmail.com

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

СС

роботі форуму взяли участь близь-
ко 200 осіб – науковці та спортсмени,
освітяни та медики, службовці та

підприємці, депутати та студенти, фермери
та представники сільських і селищних громад.
Мета проведення форуму – публічне обгово-
рення політичної ситуації в країні та засвід-
чення громадсько-політичної позиції учасни-
ків форуму, які вирішили на майбутніх прези-
дентських виборах одностайно підтримати
кандидата на посаду Президента України –
Юлію Володимирівну Тимошенко.

Коментар ректора: Насуваються вибори
президента України. Тому форум був актуаль-
ним. Інтелегінція висловилась за те, щоб всі

демократичні сили об’єднались і висунули
єдиного кандидата, а не розпорошували свої
сили. Сьогодні найбільший рейтинг серед
кандидатів демократичного спрямування має
Юлія Володимирівна Тимошенко.

Вагант: Чи підтримують такий вибір
викладачі вузу?

Ми ніколи не можемо казати, кому як
голосувати. Ніяких переслідувань ні в якому
разі не буде. Кожен має конституційне право
голосувати так, як він вважає за правильне.
Особисто я вже зробив свій вибір. Я є довіре-
ною особою Юлії Володимирівни по 132-му
округу.

агант: тож, що нового в нашому
університеті?

Ректор: зараз ми займаємось
організацією та ліцензуванням нових спе-
ціальностей на наступний рік. Так є у планах
відкриття спеціальності «психологія» та спе-
ціальності «журналістика» на базі філо-
логічного або політологічного факультетів.
Щодо останньої – поки що лише спеціаль-
ність, але у планах є організація окремого
факультету або навіть інституту. Також наше
головне завдання – протягом цього року
ліцензувати медичну справу та відкрити
медичний факультет. Але це складне пи-

тання, що супроводжується багатьма труд-
нощами. Наприклад для медичного факуль-
тету необхідно мати свою поліклініку. Але
це у нас вже є, нещодавно у розпорядження
університету перейшов один з корпусів полі-
клініки на вул. Володарського, але він по-
требує реставрації. Ми працювали над цим
питанням вже декілька років, створили спе-
ціальність «медичні прилади», декілька спе-
ціалізованих лабораторій. У Миколаєві та
області зараз не вистачає 2000 лікарів, і чим
далі, їх не вистачатиме все більше і більше.
Тому ми хочемо випускати спеціалістів
в області медицини на базі нашого вузу.

Вагант: як проходить будівництво
11-го корпусу?

Ректор: вже підходять до воріт. Скоро
буде огорожа. Також створюється невеликий
парк біля корпусу. Залишився ще 4-ий по-
верх. Але я думаю, до нового року все буде
закінчено.

На четвертому поверсі ще 23 невеликих
аудиторії. До 11-го корпусу перенесені всі
кафедри філологічного факультету та їх
ресурсні центри. В тому числі зараз на базі
університету організовується «Інститут Кон-
фуція». Уряд Китаю вже виділив гроші на

облаштування аудиторій для цього центру.
Також надійшло запрошення від китайців
для одного викладача та п’яти студентів
відвідати Китай, і також, у свою чергу, до нас
збирається делегація із Китаю. Уряд Китаю
також буде оплачувати роботу викладача
китайської мови в ЧДУ.

Вагант: чи всім студентам вистачає
стипендії?

Ректор: Всім ніколи не вистачить.
Стипендії видають на 70% по рейтингу.
Але за перший триместр перший та п’ятий
курси отримують 100% стипендії, тому ці
30% переходять на другий – четвертий
курси. Також ми видали матеріальну допо-
могу тим, кому не вистачило стипендії.

Ректор: Хотів би звернутись до сту-
дентів. Міністерство нам дозволило після
другого курсу проводити мовно-педагогічну
практику в рамках програми Camp America.
Із 700 місць по Україні на наш університет
виділяється 500 місць. Тому до нас звер-
таються з інших областей, щоб приймати
участь у програмі. Я закликаю студентів
використати таку можливість. Наш універ-
ситет буде лише у цьому допомагати.

СВІЖІ НОВИНИ ВІД РЕКСВІЖІ НОВИНИ ВІД РЕКТОРАТОРА
Більшість студентів цікавляться в університеті лише тим, що безпосередньо їх стосується.
Іноді здається, що університет живе своїм життям, а студенти своїм. Але ті рішення, що прийма-
ються ректором та вченою радою разом із захистом наукових робіт та глобальними планами
на майбутнє повинні також доходити і до студентів. Тож ми вирішили поспілкуватись з Леонідом
Павловичем Клименко особисто і дізнатись те, чого не вивішують на дошках об’яв.

ВВ

ФОРУМФОРУМ
ІНТЕЛІГЕНЦІЇІНТЕЛІГЕНЦІЇ

В ЧДУВ ЧДУ

ВВ
11-го жовтня у ЧДУ ім. Петра Могили в залі бібліотеки пройшов форум Миколаївської інтелігенції,
зініційований представниками освітянської галузі, зокрема, ректором ЧДУ Л.П.Клименко.

mailto:dulko@gmail.com
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ридична клініка при юри-
дичному факультеті ЧДУ
ім. П. Могили «VERITAS»

Куратором «VERITAS» є к.ю.н. доцент
кафедри історії та теорії держави і права
Лісна Іванна Стефанівна, а керівником –
студентка 551 групи Губанова Юлія.

Юридична клініка працює, люди зверта-
ються за правовою допомогою та отримують її.

Консультанти ніколи не відмовляють
людям, що звертаються і намагаються зробити

все можливе для вирішення проблем, що ви-
никли. При цьому до питання вони підходять
раціонально, професійно оцінюють обставини
справи. Консультантами юридичної клініки є
студенти 3, 4, 5 курсів, для яких це чудова мож-
ливість отримати необхідні практичні навички,
а також закріпити та систематизувати свої
знання.

Юридична клініка «VERITAS» запрошує
всіх, хто потребує правової допомоги!

Режим роботи: кожного вівторка, сере-
ди, четверга з 15.30 до 17.00, та кожної
середи та четверга з 10.00 до 12.00, на
кафедрі конституційного та адміністратив-
ного права і процесу (аудиторія 2-302).

Geeks’ Club
Комп’ютерний клуб для всіх бажаючих

поглибити/дізнатись/ознайомиться детально
з мовами програмування: Delphi, C++,
Java,WEB-technologies, Linux и Windows-
адміністрування. Проводяться студентами
і викладачами доступною простою мовою.

Щосуботи відбуваються зустрічі для обго-
ворення, а також з понеділка по п’ятницю –
навчальні зустрічі. Детальну інформацію що-
до тематики зустрічей знаходь в групі в кон-
такті «Geeks’ Club» (vkontakte.ru/club9488674).

Місце проведення – аудиторія – 2-201
(11 комп’ютерний клас).

Кіноклуб ЧДУ
Кіноклуб ЧДУ – це щотижневі нефор-

мальні зустрічі шанувальників кіномистецт-
ва, протягом яких відбувається перегляд і
обговорення фільму. Фільми, що демонстру-
ються на кіноклубі, як правило, належать
до розряду арт-хаузних, тобто фільмів неза-

лежних режисерів з філософським підтекс-
том. Отже, метою кіноклубу є не тільки по-
казати вам гарне, цікаве, змістовне кіно, але
й дати можливість по-новому подивитися
на світ через призму кіномистецтва.

День проведення: п’ятниця. Час прове-
дення: 17:00. Місце проведення: аудиторія
11-303.

Первинна профспілкова організація
студентів ЧДУ ім. П. Могили

Профспілка вже третій рік поспіль
існує заради покращен-
ня життя студентсько-
го колективу.

Що конкретно проф-
спілка може дати студен-
ту (яку вигоду студент
отримає):

– одержувати мате-
ріальну допомогу у разі
скрутного матеріального
становища;

– придбати квитки до
кінотеатру «Батьківщина /
Юність», до театру Укра-
їнського академічного
драматичного театру /
Російського драмтеатру
за пільговими цінами;

– отримати кошти на
реалізацію культурного заходу, власного
благодійного проекту;

– взяти участь у туристичних проектах;
– одержувати знижку на придбання путі-

вок на лікування та відпочинок;
– користуватись майном, що належить

профспілковому комітету (під заставу);
– звертатись за захистом своїх прав та

інтересів у разі їх порушення.
Головою профспілкової організації є

Ремезов Дмитро, група 552.
Місцезнаходження: аудиторія 2-203.
Indian club
В Native American Club ви зможете вивчи-

ти культуру й історію індійців. Під час зустрі-
чей клубу спілкування відбувається англійсь-
кою. Тому для тих, хто хоче покращити
навички англійської або підтримувати їх на
високому рівні, клуб за-
прошує для обговорення.
Для людей, які не воло-
діють англійською, але
все одно приходять на
засідання, здійснюється
послідовний переклад.

День проведення:
четвер. Час проведення:
15:30. Місце проведен-
ня: аудиторія 11-210.

Мафія
Основною метою цієї

гри є знайомство і згурту-
вання студентів Могилянки
усіх факультетів і курсів.

Що вам може дати від-
відування зустрічей клубу:

1. Знайомство з цікавими людьми.
2. Навички й досвід спілкування.
3. Впевненість у собі.
4. Розвиток лідерських якостей.
5. Уміння «триматися» в критичних си-

туативних умовах.
6. І просто приємний спосіб проведення

дозвілля в дружній компанії могилянців.
Хочете в цьому переконатися – спро-

буйте – це так легко!
День проведення: середа. Час проведення:

17:00. Місце проведення: аудиторія 4-001.
Економічний клуб
SOS! Всі економісти, що читають

зараз цей номер, економічний клуб по-
требує вашої допомоги. Адже до цього
року на економічному клубі відбувались
обговорення економічних питань, вико-
нання кейсів, не виключались поїздки на
конференції й інше корисне і цікаве про-
ведення часу.

Якщо вам небайдуже життя факультету
економічних наук, пропозиції щодо подальшого
існування клубу та креативні ідеї приймаються
її головою – Анною Олюніною, група 413.

Спортивні секції
Якщо любите спорт, баскетбол, волейбол,

східні єдиноборства, гімнастику, звертайтесь на
кафедру фізичної культури і спорту, де ви змо-
жете дізнатися про час і місце (спортивний зал
№1 і №2, тренажерний зал) проведення
тренувань.

Дебати
Новий ризиковий проект, що представляє

собою щотижневе проведення інтелектуально-
психологічної гри «Дебати». Різні форми
проведення, тематика, яку ви самі запро-
понуєте, об’єктивна оцінка глядачів і викла-
дачів, досвід ведення публічної дискусії.

Новини читайте в оголошеннях в стінах
рідного університету.

Студентська газета «Вагант»
Якщо вас не зацікавили всі вищезазначені

способи проведення часу, то ви, звісно, можете
писати про все це і багато іншого для студентів
Могилянки. Не факт, що досвід вашої співпраці
з газетою буде безцінним, але вам сподобається!

Координати головного редактора зна-
ходьте в кінці газети.

Олександра Чмєль
alexa.chmel@gmail.com

ЮЮ

КЛУБИ МОГИЛЯНКИКЛУБИ МОГИЛЯНКИ
Вища освіта в університеті передбачає усесторонній розвиток особистості. І такий відбувається
не тільки на лекційних і семінарських заняттях, а й під час відвідувань студентами різноманітних
клубів, секцій та іншого подібного. Якщо зацікавились, читайте далі!

ародна студентська мудрість каже:
«У студента 2 свята: День Студента
і кожен день». Але час вносить свої

корективи, з’являються нові свята, напри-
клад, День факультету. Для старшокурсни-
ків це свято вже полюбилося і більшість іде
до актової зали, щоб ще раз побачити, як
вправно витанцьовують дівчата і чудово
співають хлопці. Організаторам усіх цих
дійств доводиться найтяжче. Найчастіше уся
відповідальність лягає на студентського
декана та його команду активістів.

Можна з упевненістю сказати, що
Волошин Сергій (хто не знає, це студдекан
факультету юридичних наук) разом зі своєю
командою плідно попрацювали, аби 15 жовт-
ня провести своє факультетське свято на
найвищому рівні. Розповідати хто як тан-
цював і співав не має сенсу, це потрібно
було бачити на власні очі. Але можу ствер-
джувати одне, все було чи не на найвищому
рівні: пластичні дівчата, чудові чоловічі та

дівчачі голоси, вірші та добрі жарти як над
викладачами, так і над студентами. Свято
відбувалося не більше години, але весь цей
час у залі панував піднесений настрій,
підтвердженням чому були оплески абсо-
лютно всім учасникам.

А ось і самі учасники:
− Волошин Сергій 451
− Кочнєв Сергій 452
− Засіченко Василь 451
− Пономаренко Валентина 252
− Кальченко Альбіна 252
− Улітін Андрій 151
− Шарій Анна 151
− Мушенко Артур 151
− Ситнікова Анастасія 152
− Сьомін Юрій 152
− Сагайдак Артем 152
− Бербат Дмитро 152
− Климович Андрій 152
а також друзі факультету, які вітали юристів
своїми талантами:

− Вознюк Вадим, факультет еколого-
медичних наук

− Настя Полощанюк, філологія.
Факультет має знати своїх активістів

не лише в обличчя, а ще й бажано їх прізви-
ще та ім’я.

День факультету пройшов, але приємні
й теплі спогади залишилися. І я впевнений,
що це був захід не для «галочки». Юристи
вкотре показали, що не лише в навчанні
мають хороші результати, але й на культур-
ній ниві університету «задніх не пасуть».
Так тримати!

P.S. Якщо когось не згадав або не так
написав прізвище – до Волошина, він
надавав матеріал.

А чи знаєш ти,
коли день твого факультету?

Редакція «Ваганту» вирішила оприлю-
днити невеличкий календар святкування
днів факультетів у нашому університеті.

Факультет комп’ютерних наук – 21 вересня.
Факультет економічних наук – кінець

жовтня – початок листопада.
Факультет юридичних наук – 8 жовтня.
Факультет соціології – 14 листопада.
Факультет іноземної філології – 23 лютого.
Факультет політичних наук – 6 лютого.
Факультет еколого-медичних наук – кві-

тень, проте може бути і у лютому.

І що цікаво, дати – не головне. Більшість
факультетів ніколи не проводять свято саме
в той день, що зазначений у нашому міні
календарі. Адже свята намагаються прово-
дити в п’ятницю або ж у четвер. І взагалі,
день святкування залежить від тієї команди
активістів, яка є на факультеті, і дата не
важлива, адже ми ж студенти, а для нас
кожен день – свято.

Чубаченко Анатолій
chubachenko_anat@mail.ru

НЕ ДЛЯНЕ ДЛЯ ««ГАЛОЧКИГАЛОЧКИ»,», абоабо ДЕНЬ ДЕНЬ
ЮРФАКУЮРФАКУ

асправді, непросто написати суху
статтю про організацію клубу «Geeks’
Club» і вкластися в 2500 символів. Ця

справа об’єднала студентів 2-6 курсів в одну
команду, що суттєво підвищило дружні стосу-
нки студентів та авторитет факультету ком-
п’ютерних наук. Ми дуже сподіваємося, що з
часом наші викладачі зможуть виділити трохи
вільного часу та дати кілька своїх порад для
членів клубу.

З історії
Цей клуб організований з ініціативи

декана факультету комп’ютерних наук
Гожого О.П. Ідея була з ентузіазмом сприй-
нята найсильнішими студентами нашого
факультету, і вони вирішили взятися за цю
нелегку справу. Керувати процесом розви-
тку клубу погодився студент 6го курсу –
Мірин Констянтин. Презентація секцій клубу
відбулася 12 вересня.

Завдання нашого клубу це: підвищити
рівень програмування серед студентів,
власний професіоналізм, створити базу
для університетських проектів, знайти
талановитих студентів і просто добре
провести час.

Структура клубу
Структура клубу складається з двох

напрямів: лекції для студентів, які щось не
розуміють у дисциплінах, але мають вели-
чезне бажання розібратися, і лекції-семінари
для самих членів клубу.

Лекції для студентів проходять у вигляді
звичайної лекції та практики за програмами,
написанами членами клубу (тобто студентами
в простій і доступній формі). На даний мо-
мент викладаються такі мови програмування
як Delphi, C++, Java, WEB-technologies, також
адміністрування ОС Linux і ОС Windows та
мережі. Кожна дисципліна формує секцію
клубу, в яку входять від 2 до 5 викладачів.
У нас є власний розклад, і дисципліни про-
водяться кожен день майже для всіх охочих
(у деяких секціях вже набір закінчен). Також
хочеться акцентувати увагу, що відвідування
здійснюється за бажанням студентів, і ні в
якому разі це не є заміна університетських
лекцій. Наші лекції – це заняття для роз-
витку особистості розумного програміста.

Лекції для членів клубу проходять в більш
вільній формі: вибирають тему і готують
матеріал самі гіки, а потім обговорюють пи-

тання протягом 2-3 годин. Також на зустрі-
чах члени клубу розглядають різні проекти
для виконання і підвищення своїх знань.

Підбиваємо підсумки нашщї невеликої
«піар-статті»: Ми хочемо запросити всіх
студентів для співпраці. З нами ви не
тільки покращите свої знання, але й знай-
дете надійних товаришів. Ми в пошуку
молодої і сильної команди програмістів.

Наші матеріали, обговорення, думки:
http://vkontakte.ru/club9488674 (Geeks’ Club),
wiki.kma.mk.ua

Аня Крамар
kasya03@gmail.com

GEEKSGEEKS У МОГИЛЯНЦІУ МОГИЛЯНЦІ
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Мафіозі шукають свою жертву

Стопки минулорічних «Вагантів»

ФакультетиФакультети Клубне життяКлубне життя
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ридична клініка при юри-
дичному факультеті ЧДУ
ім. П. Могили «VERITAS»

Куратором «VERITAS» є к.ю.н. доцент
кафедри історії та теорії держави і права
Лісна Іванна Стефанівна, а керівником –
студентка 551 групи Губанова Юлія.

Юридична клініка працює, люди зверта-
ються за правовою допомогою та отримують її.

Консультанти ніколи не відмовляють
людям, що звертаються і намагаються зробити

все можливе для вирішення проблем, що ви-
никли. При цьому до питання вони підходять
раціонально, професійно оцінюють обставини
справи. Консультантами юридичної клініки є
студенти 3, 4, 5 курсів, для яких це чудова мож-
ливість отримати необхідні практичні навички,
а також закріпити та систематизувати свої
знання.

Юридична клініка «VERITAS» запрошує
всіх, хто потребує правової допомоги!

Режим роботи: кожного вівторка, сере-
ди, четверга з 15.30 до 17.00, та кожної
середи та четверга з 10.00 до 12.00, на
кафедрі конституційного та адміністратив-
ного права і процесу (аудиторія 2-302).

Geeks’ Club
Комп’ютерний клуб для всіх бажаючих

поглибити/дізнатись/ознайомиться детально
з мовами програмування: Delphi, C++,
Java,WEB-technologies, Linux и Windows-
адміністрування. Проводяться студентами
і викладачами доступною простою мовою.

Щосуботи відбуваються зустрічі для обго-
ворення, а також з понеділка по п’ятницю –
навчальні зустрічі. Детальну інформацію що-
до тематики зустрічей знаходь в групі в кон-
такті «Geeks’ Club» (vkontakte.ru/club9488674).

Місце проведення – аудиторія – 2-201
(11 комп’ютерний клас).

Кіноклуб ЧДУ
Кіноклуб ЧДУ – це щотижневі нефор-

мальні зустрічі шанувальників кіномистецт-
ва, протягом яких відбувається перегляд і
обговорення фільму. Фільми, що демонстру-
ються на кіноклубі, як правило, належать
до розряду арт-хаузних, тобто фільмів неза-

лежних режисерів з філософським підтекс-
том. Отже, метою кіноклубу є не тільки по-
казати вам гарне, цікаве, змістовне кіно, але
й дати можливість по-новому подивитися
на світ через призму кіномистецтва.

День проведення: п’ятниця. Час прове-
дення: 17:00. Місце проведення: аудиторія
11-303.

Первинна профспілкова організація
студентів ЧДУ ім. П. Могили

Профспілка вже третій рік поспіль
існує заради покращен-
ня життя студентсько-
го колективу.

Що конкретно проф-
спілка може дати студен-
ту (яку вигоду студент
отримає):

– одержувати мате-
ріальну допомогу у разі
скрутного матеріального
становища;

– придбати квитки до
кінотеатру «Батьківщина /
Юність», до театру Укра-
їнського академічного
драматичного театру /
Російського драмтеатру
за пільговими цінами;

– отримати кошти на
реалізацію культурного заходу, власного
благодійного проекту;

– взяти участь у туристичних проектах;
– одержувати знижку на придбання путі-

вок на лікування та відпочинок;
– користуватись майном, що належить

профспілковому комітету (під заставу);
– звертатись за захистом своїх прав та

інтересів у разі їх порушення.
Головою профспілкової організації є

Ремезов Дмитро, група 552.
Місцезнаходження: аудиторія 2-203.
Indian club
В Native American Club ви зможете вивчи-

ти культуру й історію індійців. Під час зустрі-
чей клубу спілкування відбувається англійсь-
кою. Тому для тих, хто хоче покращити
навички англійської або підтримувати їх на
високому рівні, клуб за-
прошує для обговорення.
Для людей, які не воло-
діють англійською, але
все одно приходять на
засідання, здійснюється
послідовний переклад.

День проведення:
четвер. Час проведення:
15:30. Місце проведен-
ня: аудиторія 11-210.

Мафія
Основною метою цієї

гри є знайомство і згурту-
вання студентів Могилянки
усіх факультетів і курсів.

Що вам може дати від-
відування зустрічей клубу:

1. Знайомство з цікавими людьми.
2. Навички й досвід спілкування.
3. Впевненість у собі.
4. Розвиток лідерських якостей.
5. Уміння «триматися» в критичних си-

туативних умовах.
6. І просто приємний спосіб проведення

дозвілля в дружній компанії могилянців.
Хочете в цьому переконатися – спро-

буйте – це так легко!
День проведення: середа. Час проведення:

17:00. Місце проведення: аудиторія 4-001.
Економічний клуб
SOS! Всі економісти, що читають

зараз цей номер, економічний клуб по-
требує вашої допомоги. Адже до цього
року на економічному клубі відбувались
обговорення економічних питань, вико-
нання кейсів, не виключались поїздки на
конференції й інше корисне і цікаве про-
ведення часу.

Якщо вам небайдуже життя факультету
економічних наук, пропозиції щодо подальшого
існування клубу та креативні ідеї приймаються
її головою – Анною Олюніною, група 413.

Спортивні секції
Якщо любите спорт, баскетбол, волейбол,

східні єдиноборства, гімнастику, звертайтесь на
кафедру фізичної культури і спорту, де ви змо-
жете дізнатися про час і місце (спортивний зал
№1 і №2, тренажерний зал) проведення
тренувань.

Дебати
Новий ризиковий проект, що представляє

собою щотижневе проведення інтелектуально-
психологічної гри «Дебати». Різні форми
проведення, тематика, яку ви самі запро-
понуєте, об’єктивна оцінка глядачів і викла-
дачів, досвід ведення публічної дискусії.

Новини читайте в оголошеннях в стінах
рідного університету.

Студентська газета «Вагант»
Якщо вас не зацікавили всі вищезазначені

способи проведення часу, то ви, звісно, можете
писати про все це і багато іншого для студентів
Могилянки. Не факт, що досвід вашої співпраці
з газетою буде безцінним, але вам сподобається!

Координати головного редактора зна-
ходьте в кінці газети.

Олександра Чмєль
alexa.chmel@gmail.com

ЮЮ

КЛУБИ МОГИЛЯНКИКЛУБИ МОГИЛЯНКИ
Вища освіта в університеті передбачає усесторонній розвиток особистості. І такий відбувається
не тільки на лекційних і семінарських заняттях, а й під час відвідувань студентами різноманітних
клубів, секцій та іншого подібного. Якщо зацікавились, читайте далі!

ародна студентська мудрість каже:
«У студента 2 свята: День Студента
і кожен день». Але час вносить свої

корективи, з’являються нові свята, напри-
клад, День факультету. Для старшокурсни-
ків це свято вже полюбилося і більшість іде
до актової зали, щоб ще раз побачити, як
вправно витанцьовують дівчата і чудово
співають хлопці. Організаторам усіх цих
дійств доводиться найтяжче. Найчастіше уся
відповідальність лягає на студентського
декана та його команду активістів.

Можна з упевненістю сказати, що
Волошин Сергій (хто не знає, це студдекан
факультету юридичних наук) разом зі своєю
командою плідно попрацювали, аби 15 жовт-
ня провести своє факультетське свято на
найвищому рівні. Розповідати хто як тан-
цював і співав не має сенсу, це потрібно
було бачити на власні очі. Але можу ствер-
джувати одне, все було чи не на найвищому
рівні: пластичні дівчата, чудові чоловічі та

дівчачі голоси, вірші та добрі жарти як над
викладачами, так і над студентами. Свято
відбувалося не більше години, але весь цей
час у залі панував піднесений настрій,
підтвердженням чому були оплески абсо-
лютно всім учасникам.

А ось і самі учасники:
− Волошин Сергій 451
− Кочнєв Сергій 452
− Засіченко Василь 451
− Пономаренко Валентина 252
− Кальченко Альбіна 252
− Улітін Андрій 151
− Шарій Анна 151
− Мушенко Артур 151
− Ситнікова Анастасія 152
− Сьомін Юрій 152
− Сагайдак Артем 152
− Бербат Дмитро 152
− Климович Андрій 152
а також друзі факультету, які вітали юристів
своїми талантами:

− Вознюк Вадим, факультет еколого-
медичних наук

− Настя Полощанюк, філологія.
Факультет має знати своїх активістів

не лише в обличчя, а ще й бажано їх прізви-
ще та ім’я.

День факультету пройшов, але приємні
й теплі спогади залишилися. І я впевнений,
що це був захід не для «галочки». Юристи
вкотре показали, що не лише в навчанні
мають хороші результати, але й на культур-
ній ниві університету «задніх не пасуть».
Так тримати!

P.S. Якщо когось не згадав або не так
написав прізвище – до Волошина, він
надавав матеріал.

А чи знаєш ти,
коли день твого факультету?

Редакція «Ваганту» вирішила оприлю-
днити невеличкий календар святкування
днів факультетів у нашому університеті.

Факультет комп’ютерних наук – 21 вересня.
Факультет економічних наук – кінець

жовтня – початок листопада.
Факультет юридичних наук – 8 жовтня.
Факультет соціології – 14 листопада.
Факультет іноземної філології – 23 лютого.
Факультет політичних наук – 6 лютого.
Факультет еколого-медичних наук – кві-

тень, проте може бути і у лютому.

І що цікаво, дати – не головне. Більшість
факультетів ніколи не проводять свято саме
в той день, що зазначений у нашому міні
календарі. Адже свята намагаються прово-
дити в п’ятницю або ж у четвер. І взагалі,
день святкування залежить від тієї команди
активістів, яка є на факультеті, і дата не
важлива, адже ми ж студенти, а для нас
кожен день – свято.

Чубаченко Анатолій
chubachenko_anat@mail.ru

НЕ ДЛЯНЕ ДЛЯ ««ГАЛОЧКИГАЛОЧКИ»,», абоабо ДЕНЬ ДЕНЬ
ЮРФАКУЮРФАКУ

асправді, непросто написати суху
статтю про організацію клубу «Geeks’
Club» і вкластися в 2500 символів. Ця

справа об’єднала студентів 2-6 курсів в одну
команду, що суттєво підвищило дружні стосу-
нки студентів та авторитет факультету ком-
п’ютерних наук. Ми дуже сподіваємося, що з
часом наші викладачі зможуть виділити трохи
вільного часу та дати кілька своїх порад для
членів клубу.

З історії
Цей клуб організований з ініціативи

декана факультету комп’ютерних наук
Гожого О.П. Ідея була з ентузіазмом сприй-
нята найсильнішими студентами нашого
факультету, і вони вирішили взятися за цю
нелегку справу. Керувати процесом розви-
тку клубу погодився студент 6го курсу –
Мірин Констянтин. Презентація секцій клубу
відбулася 12 вересня.

Завдання нашого клубу це: підвищити
рівень програмування серед студентів,
власний професіоналізм, створити базу
для університетських проектів, знайти
талановитих студентів і просто добре
провести час.

Структура клубу
Структура клубу складається з двох

напрямів: лекції для студентів, які щось не
розуміють у дисциплінах, але мають вели-
чезне бажання розібратися, і лекції-семінари
для самих членів клубу.

Лекції для студентів проходять у вигляді
звичайної лекції та практики за програмами,
написанами членами клубу (тобто студентами
в простій і доступній формі). На даний мо-
мент викладаються такі мови програмування
як Delphi, C++, Java, WEB-technologies, також
адміністрування ОС Linux і ОС Windows та
мережі. Кожна дисципліна формує секцію
клубу, в яку входять від 2 до 5 викладачів.
У нас є власний розклад, і дисципліни про-
водяться кожен день майже для всіх охочих
(у деяких секціях вже набір закінчен). Також
хочеться акцентувати увагу, що відвідування
здійснюється за бажанням студентів, і ні в
якому разі це не є заміна університетських
лекцій. Наші лекції – це заняття для роз-
витку особистості розумного програміста.

Лекції для членів клубу проходять в більш
вільній формі: вибирають тему і готують
матеріал самі гіки, а потім обговорюють пи-

тання протягом 2-3 годин. Також на зустрі-
чах члени клубу розглядають різні проекти
для виконання і підвищення своїх знань.

Підбиваємо підсумки нашщї невеликої
«піар-статті»: Ми хочемо запросити всіх
студентів для співпраці. З нами ви не
тільки покращите свої знання, але й знай-
дете надійних товаришів. Ми в пошуку
молодої і сильної команди програмістів.

Наші матеріали, обговорення, думки:
http://vkontakte.ru/club9488674 (Geeks’ Club),
wiki.kma.mk.ua

Аня Крамар
kasya03@gmail.com

GEEKSGEEKS У МОГИЛЯНЦІУ МОГИЛЯНЦІ

НН

НН

Мафіозі шукають свою жертву

Стопки минулорічних «Вагантів»

ФакультетиФакультети Клубне життяКлубне життя

mailto:chmel@gmail.com
mailto:chubachenko_anat@mail.ru
http://vkontakte.ru/club9488674
mailto:kasya03@gmail.com
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Талантам надо помогать,
Бездарности пробьются сами.

тмосфера впевненості, гарного на-
строю та затишку, відчуття немов
поринаєш у глибоку давнину,

туди, де правив могутній Зевс, де нади-
хали чарівні музи, де звучала мелодійна
арфа… Самі такі враження переповню-
вали мене 15 жовтня, коли відбулася
XIV церемонія нагородження найтала-
новитіших майстрів пера Миколаївщини,
щорічного літературного конкурсу «Золота
арфа». Захід відбувся на базі Миколаїв-
ської філії Київського університету куль-
тури та мистецтв, студенти якої сумлінно
підготувалися прийняти гостей міста та
майбутніх, можливо, всесвітньо відомих
авторів, чиї роботи були оцінені вель-
мишановним журі, серед яких предста-
вники Спілки українських письменни-
ків. Поетичні та прозові твори автори
мали змогу подати на конкурс протягом
березня-травня 2009 року. Крім того,
15 жовтня відбувся І очний фестиваль
молодих літераторів, де охочі мали змогу
виступити зі своїми творіннями перед
членами журі та глядачами.

Серед учасників та переможців біль-
шість – школярі, студенти МДУ ім. В. Сухо-
млинського, аграрного університету, уні-
верситету культури та мистецтв. Звичай-
но, не лишилась поза увагою і наша рідна

Могилянка, яку в народі уже іноді назива-
ють Чорноморкою. Три студентки факуль-
тету іноземної філології вибороли призові
місця у таких номінаціях: Тетяна Космина –
Гран-прі (проза), Чернявська Вікторія –

І місце (проза), Мукан Яна – ІІІ місце (поезія)
та номінація «Надія» за оригінальність у
прозі. За результатами очного фестивалю
Гран-прі здобув веселий хлопець універси-
тету культури, що підкорив серця журі та
глядачів своїм щирим гумором, коли завзято

розповідав про бідолаху, який намагався
заробити свій мільйон за допомогою книги
з практичними порадами, – Зімін Олексій.

Усі переможці були відзначені приєм-
ними подарунками, квітами та кількома

хвилинами слави перед аудиторією під
час нагородження. Цей момент не замі-
нить ніщо, бо коли я вперше подавала
одну зі своїх ранніх робіт на цей кон-
курс, то навіть не думала, що одразу
виборю гран-прі. Але життя іноді дарує
багато можливостей та гарних сюрпри-
зів в нагороду за твої старання. Головне –
прагнути цього та йти до своєї мети.

Якщо хтось вважає себе акулою
пера чи просто любить у вільний час
поексперементувати над папером та свої-
ми думками, той може спробувати свої
сили у літературному конкурсі «Золота
арфа». Свої роботи, а саме поезію чи
прозові твори (до 20 сторінок), необхідно
подавати в період з березня до 1-го трав-
ня 2010 року до Обласного управління
у справах сім’ї та молоді, кім. 525. Дата
подачі робіт може змінюватися. А ще не
забувайте готуватися до очного фести-
валю молодих літераторів, що відбу-

деться наступного року, щоб вразити усіх
глибиною своїх думок, нестандартністю
переконань чи добрим гумором. Можли-
во, сучасна література чекає саме на Вас!

Тетяна Косміна
tato4ka_kosmina@mail.ru

««ЗОЛОТА АРФАЗОЛОТА АРФА»» ВІДКРИВАЄ НОВІ ТАЛАНТИ!ВІДКРИВАЄ НОВІ ТАЛАНТИ!

АА

ожен день ми робимо життя людей
краще. Кожен день люди, які звер-
таються до нас їдуть на стажування

чи повертаються з них. Всі ці люди повні
рішучості і відчуття змін в своїй особи-
стості. Вони – ті, хто відчувають на собі
глобальність AIESEC та його проектів.

Стажування – це більше, ніж просто
поїздка в іншу країну. Це більше, ніж про-
сто перебування за кордоном. Це також
досвід, це нові цікаві люди, це кумедні
історії, які часто трапляються, та купа
позитивних емоцій і гігабайти фото. Це
вдосконалене володіння англійською мо-
вою. Це те, що неможливо забути.

Ми пропонуємо вам поїхати до
Бразилії, Китаю, Індії, Польщі, Росії та
Туреччини на стажування.

Що це вам дасть:
– досвід роботи за вашою спеціальністю;
– підвищення рівня соціальної відпо-

відальності;
– підвищення рівня розмовної анг-

лійської;
– нові друзі та знайомі;
– море приємних вражень і спогадів

та багато іншого.

Інформація про організацію:
http://aiesec.org.ua/.

Інформація про стажування:
http://aiesec.org.ua/studentam/mizhnarodni-
stazhuvannya-2.

Анкета для стажування:
http://spreadsheets.google.com/viewform?
formkey=ddlienhxu0lytkuwv0tzatlrc244b
3c6ma.

Ірина Кожевнікова
kozhevnikofa@rambler.ru

Які можуть бути можливості поїздок
і стажувань за кордоном для простого
середньостатистичного студента? Це зда-
ється просто мрією, що правда до того мо-
менту, доки не підійдеш до дошки оголо-
шень нашого університету і не зробиш над
собою зусилля прочитати новини від центру
міжнародних стажувань. Виявляється, Мо-
гилянка дає нам стільки можливостей, що,
власне, і у виборі розгубитися не зась! При-
чому кожного місяця для нас з’являються
найрізноманітніші можливості, так що на-
вряд хтось зможе лишитися байдужим!

Ось, наприклад, можливості навчання
в університетах США для здобуття ступеня
магістра всім охочим надає Програма сти-
пендій ім. Едмунда С. Маськи (MUSKIE).

Учасники обиратимуться шляхом відкрито-
го конкурсу (всі умови тут → http://irex.ua/
ua/education/muskie).

Також Київська Школа Економіки
(KSE) проводить Конкурс студентських
есе і дослідницьких робіт англійською
мовою на тему: «Ukraine and the Crisis –
Causes and Consequences» з окремою
підсекцією «The economics of the presidential
elections». Отже, любі наші економісти,
вперед! Ті, що зацікавилися можуть над-
силати роботи на адресу оргкомітету:
conference@kse.org.ua. Кінцевий термін:
1 листопада 2009 року. Найкращі есе і
дослідницькі роботи будуть презентовані
на студентській конференції KSE 5 груд-
ня 2009 року в Києві. Між іншим, пере-
можців в кожній категорії буде нагоро-
джено грошовими призами! Вимоги до
виконання робіт і всі умови на сайті
http://www.kse.org.ua/NEW/conf.htm.

А також за підтримки центру міжнарод-
них стажувань (к. 1-112) нашій увазі про-
понуються такі програми роботи і стажу-
вання як Work and Travel USA, Au Pair USA,
Work and Study Canada і багато інших (де-
тально на: http://vkontakte.ru/club10927928)!

Олена Гунченко
foreverlisa@mail.ru

МОЖЛИВОСТІМОЖЛИВОСТІ

КК

опитливі очі, теплі рученята, тупіт
маленьких ніг... дитина, перлина
життя. Дитячі очі... які вони...

чисті та глибині! Від сонячного дитячого
сміху просто не можна не заразитися
позитивом. Але чому ці дитячі посмішки
інколи згасають? На їхні плечі лягають
зовсім недитячі випробування – хвороби.
Але ж ми не на безлюдному острові. І
завдання суспільства – допомогти дітям,
зберегти їхні посмішки.

Саме тому в нашому місті з 5 по
11 жовтня відбулася благодійна акція під
назвою «Осінній тиждень добра», спря-
мована на допомогу онкогематологічному
відділенню Обласної дитячої лікарні. В
Миколаєві такий захід проводиться вже
втретє, і припадає на другий чи третій
тиждень жовтня. Акція була організована
фондом «Центр соціальних програм
РУСАЛу в Україні». Цього року микола-
ївська молодь вийшла на вулиці під гас-
лом «За право жити завтра». Окрім конк-
ретної фінансової допомоги лікарні,
метою «Осіннього тижня добра» була
пропаганда здорового способу життя
серед молоді.

Але як ми приєднались до акції? В
конференц-залі Могілянки у вересні від-
булась зустріч студентів з головним орга-
нізатором акції Дмитром Мурашко, який і
захопив нас високою ідеєю – ВРЯТУВА-
ТИ ЖИТТЯ ДІТЕЙ!! «Зібрані гроші бу-
дуть перераховані безпосередньо на р/р
лікарні, – казав він. – «Осіннім тижнем

добра»ми хочемо показати всій країні, як
треба проводити благодійні акції. І нам
потрібна ваша допомога. Кожен знайде
своє місце, тож приєднуйтесь!»

Напередодні акції головою Миколаїв-
ського міського клубу волонтерів Анною
Єременко і
керівником
благодій-
ного фонду
«Серце до
с е р ц я »
Катериною
Балінською
для волон-
терів було
організова-
но два тре-
н і н г и .  Ї х
метою було
о з н а й о м-
лення мо-
лоді з про-
б л е м о ю
дитячої он-
кології. Були зібрані як «бувалі» волон-
тери, так і новачки. В легкій і друже-
любній атмосфері ми обмінювалися
досвідом спілкування і ознайомлення
населення з метою акції «Осінній тиж-
день добра». Для ефективної роботи
було створено 4 штаби в різних райо-
нах Миколаєва.

«Не дамо зупинитися дитячим сер-
цям, а об’єднаємо наші в єдиному ритмі

спрямованому на боротьбу з дитячими
онкохворобами!» – закликали з 9 по
11 жовтня майже сотня (!) волонтерів
зі «скриньками». Вони мали на меті
звернути увагу суспільства на пробле-
ми дитячої онкології, виявити небай-
дужих людей, які готові допомогти.
9 жовтня – перший день збору коштів.
На душі трохи моторошно. Перед
тобою потік людей, кожен кудись
поспішає. Як же привернути до себе
увагу? На тренінгу було все так прос-
то, а тут нібито всі слова вилетіли з
голови! У серці хвилювання... адже на
кону дитячі долі. І ось у «скрині» пер-
ший вклад – 5 гривень. На душі – ра-
дість, все вийшло. Хвилювання ще
присутнє, але з кожним зверненням
впевненість зростає...

На підтримку акції в Корабель-
ному районі в суботу, 10 жовтня,
був проведений рок-концерт. Незва-
жаючи на дощ і хмарне небо молодь
вийшла на вулицю і долучилась до
акції. Адже не можна було втрачати
не години! Вирішуються долі дітей!
Недільна сонячна погода принесла
позитивний настрій як волонтерам,

так і перехожим, які активніше брали
участь в акції, порівняно з суботою.
Другий концерт на підтримку «Осіннього
тижня добра» відбувся вже на Радянсь-
кій біля «Сотки» у другій половині
дня.

Загалом населення по різному реагу-
вало на благодійну акцію. Одні активно
долучалися до допомоги дітям, цікави-
лися більш детальною інформацією. Але,
нажаль, існували та інші, які навіть не
вступали в діалог, відмахувались і проходи-
ли повз. Цей фат, безсумнівно, засмучував...

Але добрих і співчуваючих людей
значно більше! І серце вистрибувало з
грудей від добра, яке світилось в очах
вдячних перехожих! Нам дякували і
тисли руки... До акції залучились навіть
іноземці, які приїхали в наше місто в
справах чи на екскурсію. Саме завдяки
таким чуйним, милосердним людям,
яким не байдуже життя дітей, в резуль-
таті акції загальними зусиллями волон-
терів було зібрано 20 489 гривень. Ця
сума надала можливість купити інфузо-
мат – електронну крапельницю для здій-
снення хіміотерапії. Найкращим волон-
тером в цьому році стала студентка
МДУ ім. Сухомлинського Броницька
Ірина – вона зібрала 2226 гривні.

Організатори і волонтери дякують
всім, хто не залишився байдужим і взяв
участь в акції! Запрошуємо до участі у
волонтерській діяльності усіх, адже вона
надає унікальну можливість здійснити
добру справу власними силами. Добро
повертається до того, хто його робить у
примноженому вигляді!

Настя Чернорзуб
esmeralda051@rambler.ru

Катя Савета
mislitelka@mail.ru
Ксюша Демченко

ksynia@meta.ua

ДД

НАША БЛАГОДІЙНА АКЦІНАША БЛАГОДІЙНА АКЦІЯЯ
Під час якої було зібраноПід час якої було зібрано 2020 489489 гривень для лікуваннягривень для лікування

онкохворих дітей!онкохворих дітей!

Волонтери з Могілянки внесли чималу
лепту в спільну справу

Останній день акції став справжнім святом

МожливостіМожливості БлагодійністьБлагодійність
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Талантам надо помогать,
Бездарности пробьются сами.

тмосфера впевненості, гарного на-
строю та затишку, відчуття немов
поринаєш у глибоку давнину,

туди, де правив могутній Зевс, де нади-
хали чарівні музи, де звучала мелодійна
арфа… Самі такі враження переповню-
вали мене 15 жовтня, коли відбулася
XIV церемонія нагородження найтала-
новитіших майстрів пера Миколаївщини,
щорічного літературного конкурсу «Золота
арфа». Захід відбувся на базі Миколаїв-
ської філії Київського університету куль-
тури та мистецтв, студенти якої сумлінно
підготувалися прийняти гостей міста та
майбутніх, можливо, всесвітньо відомих
авторів, чиї роботи були оцінені вель-
мишановним журі, серед яких предста-
вники Спілки українських письменни-
ків. Поетичні та прозові твори автори
мали змогу подати на конкурс протягом
березня-травня 2009 року. Крім того,
15 жовтня відбувся І очний фестиваль
молодих літераторів, де охочі мали змогу
виступити зі своїми творіннями перед
членами журі та глядачами.

Серед учасників та переможців біль-
шість – школярі, студенти МДУ ім. В. Сухо-
млинського, аграрного університету, уні-
верситету культури та мистецтв. Звичай-
но, не лишилась поза увагою і наша рідна

Могилянка, яку в народі уже іноді назива-
ють Чорноморкою. Три студентки факуль-
тету іноземної філології вибороли призові
місця у таких номінаціях: Тетяна Космина –
Гран-прі (проза), Чернявська Вікторія –

І місце (проза), Мукан Яна – ІІІ місце (поезія)
та номінація «Надія» за оригінальність у
прозі. За результатами очного фестивалю
Гран-прі здобув веселий хлопець універси-
тету культури, що підкорив серця журі та
глядачів своїм щирим гумором, коли завзято

розповідав про бідолаху, який намагався
заробити свій мільйон за допомогою книги
з практичними порадами, – Зімін Олексій.

Усі переможці були відзначені приєм-
ними подарунками, квітами та кількома

хвилинами слави перед аудиторією під
час нагородження. Цей момент не замі-
нить ніщо, бо коли я вперше подавала
одну зі своїх ранніх робіт на цей кон-
курс, то навіть не думала, що одразу
виборю гран-прі. Але життя іноді дарує
багато можливостей та гарних сюрпри-
зів в нагороду за твої старання. Головне –
прагнути цього та йти до своєї мети.

Якщо хтось вважає себе акулою
пера чи просто любить у вільний час
поексперементувати над папером та свої-
ми думками, той може спробувати свої
сили у літературному конкурсі «Золота
арфа». Свої роботи, а саме поезію чи
прозові твори (до 20 сторінок), необхідно
подавати в період з березня до 1-го трав-
ня 2010 року до Обласного управління
у справах сім’ї та молоді, кім. 525. Дата
подачі робіт може змінюватися. А ще не
забувайте готуватися до очного фести-
валю молодих літераторів, що відбу-

деться наступного року, щоб вразити усіх
глибиною своїх думок, нестандартністю
переконань чи добрим гумором. Можли-
во, сучасна література чекає саме на Вас!

Тетяна Косміна
tato4ka_kosmina@mail.ru

««ЗОЛОТА АРФАЗОЛОТА АРФА»» ВІДКРИВАЄ НОВІ ТАЛАНТИ!ВІДКРИВАЄ НОВІ ТАЛАНТИ!

АА

ожен день ми робимо життя людей
краще. Кожен день люди, які звер-
таються до нас їдуть на стажування

чи повертаються з них. Всі ці люди повні
рішучості і відчуття змін в своїй особи-
стості. Вони – ті, хто відчувають на собі
глобальність AIESEC та його проектів.

Стажування – це більше, ніж просто
поїздка в іншу країну. Це більше, ніж про-
сто перебування за кордоном. Це також
досвід, це нові цікаві люди, це кумедні
історії, які часто трапляються, та купа
позитивних емоцій і гігабайти фото. Це
вдосконалене володіння англійською мо-
вою. Це те, що неможливо забути.

Ми пропонуємо вам поїхати до
Бразилії, Китаю, Індії, Польщі, Росії та
Туреччини на стажування.

Що це вам дасть:
– досвід роботи за вашою спеціальністю;
– підвищення рівня соціальної відпо-

відальності;
– підвищення рівня розмовної анг-

лійської;
– нові друзі та знайомі;
– море приємних вражень і спогадів

та багато іншого.

Інформація про організацію:
http://aiesec.org.ua/.

Інформація про стажування:
http://aiesec.org.ua/studentam/mizhnarodni-
stazhuvannya-2.

Анкета для стажування:
http://spreadsheets.google.com/viewform?
formkey=ddlienhxu0lytkuwv0tzatlrc244b
3c6ma.

Ірина Кожевнікова
kozhevnikofa@rambler.ru

Які можуть бути можливості поїздок
і стажувань за кордоном для простого
середньостатистичного студента? Це зда-
ється просто мрією, що правда до того мо-
менту, доки не підійдеш до дошки оголо-
шень нашого університету і не зробиш над
собою зусилля прочитати новини від центру
міжнародних стажувань. Виявляється, Мо-
гилянка дає нам стільки можливостей, що,
власне, і у виборі розгубитися не зась! При-
чому кожного місяця для нас з’являються
найрізноманітніші можливості, так що на-
вряд хтось зможе лишитися байдужим!

Ось, наприклад, можливості навчання
в університетах США для здобуття ступеня
магістра всім охочим надає Програма сти-
пендій ім. Едмунда С. Маськи (MUSKIE).

Учасники обиратимуться шляхом відкрито-
го конкурсу (всі умови тут → http://irex.ua/
ua/education/muskie).

Також Київська Школа Економіки
(KSE) проводить Конкурс студентських
есе і дослідницьких робіт англійською
мовою на тему: «Ukraine and the Crisis –
Causes and Consequences» з окремою
підсекцією «The economics of the presidential
elections». Отже, любі наші економісти,
вперед! Ті, що зацікавилися можуть над-
силати роботи на адресу оргкомітету:
conference@kse.org.ua. Кінцевий термін:
1 листопада 2009 року. Найкращі есе і
дослідницькі роботи будуть презентовані
на студентській конференції KSE 5 груд-
ня 2009 року в Києві. Між іншим, пере-
можців в кожній категорії буде нагоро-
джено грошовими призами! Вимоги до
виконання робіт і всі умови на сайті
http://www.kse.org.ua/NEW/conf.htm.

А також за підтримки центру міжнарод-
них стажувань (к. 1-112) нашій увазі про-
понуються такі програми роботи і стажу-
вання як Work and Travel USA, Au Pair USA,
Work and Study Canada і багато інших (де-
тально на: http://vkontakte.ru/club10927928)!

Олена Гунченко
foreverlisa@mail.ru

МОЖЛИВОСТІМОЖЛИВОСТІ

КК

опитливі очі, теплі рученята, тупіт
маленьких ніг... дитина, перлина
життя. Дитячі очі... які вони...

чисті та глибині! Від сонячного дитячого
сміху просто не можна не заразитися
позитивом. Але чому ці дитячі посмішки
інколи згасають? На їхні плечі лягають
зовсім недитячі випробування – хвороби.
Але ж ми не на безлюдному острові. І
завдання суспільства – допомогти дітям,
зберегти їхні посмішки.

Саме тому в нашому місті з 5 по
11 жовтня відбулася благодійна акція під
назвою «Осінній тиждень добра», спря-
мована на допомогу онкогематологічному
відділенню Обласної дитячої лікарні. В
Миколаєві такий захід проводиться вже
втретє, і припадає на другий чи третій
тиждень жовтня. Акція була організована
фондом «Центр соціальних програм
РУСАЛу в Україні». Цього року микола-
ївська молодь вийшла на вулиці під гас-
лом «За право жити завтра». Окрім конк-
ретної фінансової допомоги лікарні,
метою «Осіннього тижня добра» була
пропаганда здорового способу життя
серед молоді.

Але як ми приєднались до акції? В
конференц-залі Могілянки у вересні від-
булась зустріч студентів з головним орга-
нізатором акції Дмитром Мурашко, який і
захопив нас високою ідеєю – ВРЯТУВА-
ТИ ЖИТТЯ ДІТЕЙ!! «Зібрані гроші бу-
дуть перераховані безпосередньо на р/р
лікарні, – казав він. – «Осіннім тижнем

добра»ми хочемо показати всій країні, як
треба проводити благодійні акції. І нам
потрібна ваша допомога. Кожен знайде
своє місце, тож приєднуйтесь!»

Напередодні акції головою Миколаїв-
ського міського клубу волонтерів Анною
Єременко і
керівником
благодій-
ного фонду
«Серце до
с е р ц я »
Катериною
Балінською
для волон-
терів було
організова-
но два тре-
н і н г и .  Ї х
метою було
о з н а й о м-
лення мо-
лоді з про-
б л е м о ю
дитячої он-
кології. Були зібрані як «бувалі» волон-
тери, так і новачки. В легкій і друже-
любній атмосфері ми обмінювалися
досвідом спілкування і ознайомлення
населення з метою акції «Осінній тиж-
день добра». Для ефективної роботи
було створено 4 штаби в різних райо-
нах Миколаєва.

«Не дамо зупинитися дитячим сер-
цям, а об’єднаємо наші в єдиному ритмі

спрямованому на боротьбу з дитячими
онкохворобами!» – закликали з 9 по
11 жовтня майже сотня (!) волонтерів
зі «скриньками». Вони мали на меті
звернути увагу суспільства на пробле-
ми дитячої онкології, виявити небай-
дужих людей, які готові допомогти.
9 жовтня – перший день збору коштів.
На душі трохи моторошно. Перед
тобою потік людей, кожен кудись
поспішає. Як же привернути до себе
увагу? На тренінгу було все так прос-
то, а тут нібито всі слова вилетіли з
голови! У серці хвилювання... адже на
кону дитячі долі. І ось у «скрині» пер-
ший вклад – 5 гривень. На душі – ра-
дість, все вийшло. Хвилювання ще
присутнє, але з кожним зверненням
впевненість зростає...

На підтримку акції в Корабель-
ному районі в суботу, 10 жовтня,
був проведений рок-концерт. Незва-
жаючи на дощ і хмарне небо молодь
вийшла на вулицю і долучилась до
акції. Адже не можна було втрачати
не години! Вирішуються долі дітей!
Недільна сонячна погода принесла
позитивний настрій як волонтерам,

так і перехожим, які активніше брали
участь в акції, порівняно з суботою.
Другий концерт на підтримку «Осіннього
тижня добра» відбувся вже на Радянсь-
кій біля «Сотки» у другій половині
дня.

Загалом населення по різному реагу-
вало на благодійну акцію. Одні активно
долучалися до допомоги дітям, цікави-
лися більш детальною інформацією. Але,
нажаль, існували та інші, які навіть не
вступали в діалог, відмахувались і проходи-
ли повз. Цей фат, безсумнівно, засмучував...

Але добрих і співчуваючих людей
значно більше! І серце вистрибувало з
грудей від добра, яке світилось в очах
вдячних перехожих! Нам дякували і
тисли руки... До акції залучились навіть
іноземці, які приїхали в наше місто в
справах чи на екскурсію. Саме завдяки
таким чуйним, милосердним людям,
яким не байдуже життя дітей, в резуль-
таті акції загальними зусиллями волон-
терів було зібрано 20 489 гривень. Ця
сума надала можливість купити інфузо-
мат – електронну крапельницю для здій-
снення хіміотерапії. Найкращим волон-
тером в цьому році стала студентка
МДУ ім. Сухомлинського Броницька
Ірина – вона зібрала 2226 гривні.

Організатори і волонтери дякують
всім, хто не залишився байдужим і взяв
участь в акції! Запрошуємо до участі у
волонтерській діяльності усіх, адже вона
надає унікальну можливість здійснити
добру справу власними силами. Добро
повертається до того, хто його робить у
примноженому вигляді!

Настя Чернорзуб
esmeralda051@rambler.ru

Катя Савета
mislitelka@mail.ru
Ксюша Демченко

ksynia@meta.ua
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НАША БЛАГОДІЙНА АКЦІНАША БЛАГОДІЙНА АКЦІЯЯ
Під час якої було зібраноПід час якої було зібрано 2020 489489 гривень для лікуваннягривень для лікування

онкохворих дітей!онкохворих дітей!

Волонтери з Могілянки внесли чималу
лепту в спільну справу

Останній день акції став справжнім святом

МожливостіМожливості БлагодійністьБлагодійність
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У цій статті ми спробуємо коротко
оглянути візити кандидатів у Пре-
зиденти до нашого міста, що мали

місце з кінця серпня до середини жовтня.

26 серпня в Миколаєві побував відо-
мий політик, який оголосив про своє ба-
жання балотуватися на пост президента,
Сергій Тигіпко. Він зустрівся з мешкан-
цями міста в нашому університеті, а та-
кож провів прес-конференцію в бізнес-
центрі «Олександрівський». Метою свого
візиту він проголосив бажання вивчити
головні проблеми регіонів – без чого,
звичайно ж, не можна претендувати на
розуміння ситуації в країні, а відтак –
виправлення її. У те ж, що нічого непо-
правного не трапилось, він вірить і в цьо-
му ж прагне переконати виборців – бо на
песимізмі майбутнього не збудуєш.

– Те, що влада не реагує адекватно на
кризу, негативно вплине на рейтинг сьо-
годнішніх лідерів. Той, хто не знаходить-
ся при владі, і каже, що треба робити для
виходу з кризи, буде набирати популяр-
ність, – заявив Сергій Тигіпко. – Так не
можна керувати. Скажу прямо, «моя хата
з краю» – не мій принцип, я хочу вплива-
ти на ситуацію.

Поки що Тигіпко починає один. На
«колективний розум» він покладає мало
сподівань – бо всі можуть побачити ситу-
ацію у парламенті. Отже, іноді все може
залежати від однієї людини, яка, звичайно,
повинна набрати собі команду професіона-
лів. Апотім треба буде виправляти си-
туації і в радах усіх рівнів – отже, Тигіпко
проголосив і те, що вже створюється партія,
яка буде брати участь у виборах усіх рівнів.

Про створення нової партії казав і
голова Фронту змін Арсеній Яценюк, який
відвідав Миколаїв 12 вересня – як раз на День
міста, на урочистостях з приводу якого він
був присутній, а потім зустрівся з місцевим

активом. Партія буде створена на базі
громадської організації та складатиметься
з професійних політиків – Яценюк якраз
оголосив і про створення «школи політики» .

Політика, за словами Арсенія Яценю-
ка, – «це професійна справа, така ж, як
бути вчителем, лікарем, водієм, директо-
ром заводу. Залежно від того, наскільки
ми освічені, наскільки ми в змозі показа-
ти, що ми найкращі, ми не лише збереже-
мося при владі – ми примножимося при
владі, а найголовніше – ще й користь від
цієї влади буде. Адже це і є основне за-
вдання – реально змінити країну, а не
змінити вивіску. Я не для цього прийшов
і покликав вас. А покликав лише для од-
ного: якщо країна далі перебуватиме в
системі консервації, як сьогодні, ми про-
живемо ще кілька років. Це може бути
рік, п’ять, може, десять. Але країна прос-
то зникне як утворення. Вона вже сього-
дні деморалізована, але в нас ще є шанс її
зберегти», – підкреслив він.

19 вересня до Миколаєва прибув лі-
дер Партії регіонів Віктор Янукович.
Він відвідав Кафедральний собор Різдва
Пресвятої Богородиці. Також він побував
на суднобудівному заводі імені 61 кому-
нара. Одним із питань, яке там розгляда-
лося, була доля ракетного крейсера
«Україна», який зараз стоїть недобудова-
ний. Янукович вважає, що цю проблему
можна вирішити спільними зусиллями
України та Росії, що таку можливість дає
двосторонній договір від 1993 року. Але
для цього знадобиться інший тип відно-
син між двома країнами, ніж той, який
є зараз.

Після цього Віктор Янукович відвідав
обласний палац культури, де виступив на
зібранні. Промови його та інших предста-
вників Партії регіонів транслювалися на
великих екранах на площі перед палацом.

Після цього, проте, він виступив і на сце-
ні на площі, перед усіма людьми, які зі-
бралися:

– Ми об’єднаємо всіх здорових людей
у нашій країні, візьмемо владу у наші
руки та почнемо будувати нашу державу
для наших дітей. Почнемо дуже скоро. Як
завжди, обіцяю багато роботи, – заявив
Янукович.

Після цього він подарував місту ключі
від двох нових машин «Швидкої допо-
моги».

Двічі за цей час побував у нашому
місті кандидат у президенти від Блоку
лівих сил Петро Симоненко. 25 вересня
він обмежився прес-конференцією та
спілкуванням з журналістами і глядачами
в ефірі обласної телерадіокомпанії, а
15 жовтня він разом з іншими пред-
ставниками партій – учасниць Лівого
блоку – виступив на мітингу біля облас-
ного палацу культури. Значна частина
виступів була присвячена критиці сучас-
ного стану суспільства, для виправлен-
ня якого ліві й об’єдналися у виборчий
блок.

– Негаразди намагаються виправдати
тим, що «зате у нас свобода слова і нема
цензури». Але чи можемо ми казати про
відсутність цензури в умовах, коли майже
всі ЗМІ залежать від когось, від примх
власника.. Та й взагалі, капіталістичному
суспільству як такому присутня цензура
грошей: якщо їх у людини нема – вона
просто не зможе самореалізуватися; особ-
ливо це стосується молоді, – зазначив в
інтерв’ю Симоненко. – Ми готуємо соціа-
лістичну альтернативу: треба змінювати
підходи в галузі державного управління,
економічної політики. Це захист націона-
льних інтересів, це те, що ми маємо вико-
ристовувати для розвитку України. А
головна наша політична технологія – це
слово правди.

P.S. Чекаємо на нових гостей нашого
міста...

Підготував Рижанов Кирило
ryzhanov_90@list.ru
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ВІЗИТИ ПОЛІТИКІВВІЗИТИ ПОЛІТИКІВ

Сергій Тигіпко Арсеній Яценюк Віктор Янукович Петро Симоненко

Задовго до офіційного початку виборчої кампанії ймовірні кандидати у Президенти
України почали відвідувати регіони. І хоча ці візити ще не носять характеру передвиборчо-
агітаційних, вони, звичайно ж, переслідують мету ознайомлення громадян з кандидатам и, з
їхніми передвиборчими платформами.

ій любий щоденнику
Ваганте!

По-перше, рада знов тримати тебе в
руках після повернення з цієї незвичайної
подорожі, про яку я і прагну тобі зараз
розповісти! Ця подорож стала ще однією
незабутньою подією в моєму житті. Але
давай-но все по черзі. Отож, як ти вже
знаєш, існує така non-governmental
organization EYP, або українською ЄМП
(Європейський молодіжний парламент),
що надає можливість сучасній молоді,
мандруючи містами та країнами, розвива-
ти свої інтелектуальні та творчі здібності,
вирішуючи нагальні проблеми України та
країн Шенгенської угоди.

Але не думай що сесія ЄМП – це нуд-
ний та надто серйозний процес. Насправ-
ді, вона насичена усілякими розвагами та
несподіванками. Розповім на прикладі
нашої Національної сесії у сонячному місті
Суми. Загалом провели ми там 4 дні,

кожен з яких мав свій чіткий розпорядок,
бо часу, насправді, обмаль, а зробити треба
так багато! Тому для того, хто справді
бажає якнайповніше відчути всю харизму
сесії, скажу: забудьте за сон, ніч – теж час
бадьорості! У вас 4 доби, відсипатись бу-
дете по закінченню цього дійства!

10.09 – креативне знайомство делега-
тів та чеєрів, що супроводжується гучни-
ми оплесками, як реакція на групові ігри
та міні-презентації своєї країни українців
та представників інших націй, а саме Ні-
дерландів, Грузії, Великобританії, Поль-
щі, Італії, Німеччини, Австрії, Білорусії
etc. До вечора майже весь час був присвя-
чений «тімбілдінгу» та ближчому знайом-
ству делегатів з членами свого комітету.
Перший день завершився приголомшли-
вою вечіркою «Gangster party» в одному з
кращих ресторанів міста.

11, 12 вересня були присвячені Com-
mittee work і написанню резолюції вдень
та Evrovillage і «Бугі-вугі паті» ввечері.

Про це мо-
жна багато
г о в о р и т и :
національні
костюми та
страви, пре-
красна му-
зика, запаль-
н і  т а н к и ,
в и ч у р н і
конк у р с и ,
купа фото-
к а р т о к ,
с к а ж е н а
енергія і, як
с ю р п р и з ,
–  величез-
ний іменний
торт з на -
п и с о м
SunNational
S e s s i o n
EYP 2009.

13 верес-
ня – найуро-
чистіший і
на й ва ж ли-
віший день
для всіх: тих,
хто дбайли-
во та довго
готував цю
с е с і ю ,  т а
о с о б л и в о
тих, для кого
все готува-
л о с я .  Ц е й
д е н ь ,  о ф і-
ційно назва-
ний General
A s s e m b l y ,
має на увазі
з а г а л ь н і
дебати та

презентацію резолюцій. На жаль, все має
свій кінець і це найсумніша мить сесії,
хоча й найбільш душевна! Про неї навіть
казати не хочеться, може, саме через те,
що передати почуття дуже важко. Замість
цього напишу тобі враження наших моги-
лянців, що були там зі мною і мали чудо-
ву нагоду відчути все те, що дарує EYP…

Ця сессія об’єднала майже всі міста
України! Була приємно здивована, зустрі-
вши знайомі обличчя. Багато нових вра-
жень, людей, чудові вечірки, цікаві хлопці.
Одним словом EYP! /Яна Венжик/

Участь у національній сесії EYP
Ukraine стала для мене надзвичайно при-
ємним досвідом. Безліч вражень, нових
цікавих знайомств майже неможливо
описати, тим паче пояснити людям, які
не мають про це жодного уявлення. Про-
сто складно «непосвяченим» уявити
весь кайф того, коли о другій ночі, з не-
знайомими тобі до того людьми спілкує-
шся англійською на абсолютно філософ-
ські теми, коли граєш у по-дитячому
наївні ігри, коли одразу ж після цього ви
комітетом шукаєте рішень серйозних
проблем. Це стан абсолютної доброзич-
ливості, де за три-чотири дні з абсолют-
но різними людьми шукаєш спільної мови
й ви стаєте справжньою сім’єю, не ка-
жучи вже про практику англійської мови
та школу екстренного налагодження
стосунків. Більш того, ти вчишся не
соромитися, проявляти себе, при чому не
в плані конкуренції, просто це атмосфера
молодіжного європарламенту, відчувши
яку одного разу, вже не хочеш покидати.
Так і живеш потім – до наступної сесії. /
Олександра Гридасова/

Але що я тобі розповідаю це варто
відчути! І маю надію, що тебе, мій любий
щоденнику, колись прочитають ті, хто ще
не знайомий з ЄМП особисто і він вирі-
шить зробити лише один крок, який змі-
нить його життя! І цим першим кроком
буде зайти на сайт www.eyp-ua.org і заре-
єструватися для участі в ЄМП заходах! А
ще, нехай звертаються до мене, я розпо-
вім, або краще покажу!

Завжди Твоя, Яло
Спиця Ольга

semperinmotu@mail.ru
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У цій статті ми спробуємо коротко
оглянути візити кандидатів у Пре-
зиденти до нашого міста, що мали

місце з кінця серпня до середини жовтня.

26 серпня в Миколаєві побував відо-
мий політик, який оголосив про своє ба-
жання балотуватися на пост президента,
Сергій Тигіпко. Він зустрівся з мешкан-
цями міста в нашому університеті, а та-
кож провів прес-конференцію в бізнес-
центрі «Олександрівський». Метою свого
візиту він проголосив бажання вивчити
головні проблеми регіонів – без чого,
звичайно ж, не можна претендувати на
розуміння ситуації в країні, а відтак –
виправлення її. У те ж, що нічого непо-
правного не трапилось, він вірить і в цьо-
му ж прагне переконати виборців – бо на
песимізмі майбутнього не збудуєш.

– Те, що влада не реагує адекватно на
кризу, негативно вплине на рейтинг сьо-
годнішніх лідерів. Той, хто не знаходить-
ся при владі, і каже, що треба робити для
виходу з кризи, буде набирати популяр-
ність, – заявив Сергій Тигіпко. – Так не
можна керувати. Скажу прямо, «моя хата
з краю» – не мій принцип, я хочу вплива-
ти на ситуацію.

Поки що Тигіпко починає один. На
«колективний розум» він покладає мало
сподівань – бо всі можуть побачити ситу-
ацію у парламенті. Отже, іноді все може
залежати від однієї людини, яка, звичайно,
повинна набрати собі команду професіона-
лів. Апотім треба буде виправляти си-
туації і в радах усіх рівнів – отже, Тигіпко
проголосив і те, що вже створюється партія,
яка буде брати участь у виборах усіх рівнів.

Про створення нової партії казав і
голова Фронту змін Арсеній Яценюк, який
відвідав Миколаїв 12 вересня – як раз на День
міста, на урочистостях з приводу якого він
був присутній, а потім зустрівся з місцевим

активом. Партія буде створена на базі
громадської організації та складатиметься
з професійних політиків – Яценюк якраз
оголосив і про створення «школи політики» .

Політика, за словами Арсенія Яценю-
ка, – «це професійна справа, така ж, як
бути вчителем, лікарем, водієм, директо-
ром заводу. Залежно від того, наскільки
ми освічені, наскільки ми в змозі показа-
ти, що ми найкращі, ми не лише збереже-
мося при владі – ми примножимося при
владі, а найголовніше – ще й користь від
цієї влади буде. Адже це і є основне за-
вдання – реально змінити країну, а не
змінити вивіску. Я не для цього прийшов
і покликав вас. А покликав лише для од-
ного: якщо країна далі перебуватиме в
системі консервації, як сьогодні, ми про-
живемо ще кілька років. Це може бути
рік, п’ять, може, десять. Але країна прос-
то зникне як утворення. Вона вже сього-
дні деморалізована, але в нас ще є шанс її
зберегти», – підкреслив він.

19 вересня до Миколаєва прибув лі-
дер Партії регіонів Віктор Янукович.
Він відвідав Кафедральний собор Різдва
Пресвятої Богородиці. Також він побував
на суднобудівному заводі імені 61 кому-
нара. Одним із питань, яке там розгляда-
лося, була доля ракетного крейсера
«Україна», який зараз стоїть недобудова-
ний. Янукович вважає, що цю проблему
можна вирішити спільними зусиллями
України та Росії, що таку можливість дає
двосторонній договір від 1993 року. Але
для цього знадобиться інший тип відно-
син між двома країнами, ніж той, який
є зараз.

Після цього Віктор Янукович відвідав
обласний палац культури, де виступив на
зібранні. Промови його та інших предста-
вників Партії регіонів транслювалися на
великих екранах на площі перед палацом.

Після цього, проте, він виступив і на сце-
ні на площі, перед усіма людьми, які зі-
бралися:

– Ми об’єднаємо всіх здорових людей
у нашій країні, візьмемо владу у наші
руки та почнемо будувати нашу державу
для наших дітей. Почнемо дуже скоро. Як
завжди, обіцяю багато роботи, – заявив
Янукович.

Після цього він подарував місту ключі
від двох нових машин «Швидкої допо-
моги».

Двічі за цей час побував у нашому
місті кандидат у президенти від Блоку
лівих сил Петро Симоненко. 25 вересня
він обмежився прес-конференцією та
спілкуванням з журналістами і глядачами
в ефірі обласної телерадіокомпанії, а
15 жовтня він разом з іншими пред-
ставниками партій – учасниць Лівого
блоку – виступив на мітингу біля облас-
ного палацу культури. Значна частина
виступів була присвячена критиці сучас-
ного стану суспільства, для виправлен-
ня якого ліві й об’єдналися у виборчий
блок.

– Негаразди намагаються виправдати
тим, що «зате у нас свобода слова і нема
цензури». Але чи можемо ми казати про
відсутність цензури в умовах, коли майже
всі ЗМІ залежать від когось, від примх
власника.. Та й взагалі, капіталістичному
суспільству як такому присутня цензура
грошей: якщо їх у людини нема – вона
просто не зможе самореалізуватися; особ-
ливо це стосується молоді, – зазначив в
інтерв’ю Симоненко. – Ми готуємо соціа-
лістичну альтернативу: треба змінювати
підходи в галузі державного управління,
економічної політики. Це захист націона-
льних інтересів, це те, що ми маємо вико-
ристовувати для розвитку України. А
головна наша політична технологія – це
слово правди.

P.S. Чекаємо на нових гостей нашого
міста...

Підготував Рижанов Кирило
ryzhanov_90@list.ru
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Сергій Тигіпко Арсеній Яценюк Віктор Янукович Петро Симоненко

Задовго до офіційного початку виборчої кампанії ймовірні кандидати у Президенти
України почали відвідувати регіони. І хоча ці візити ще не носять характеру передвиборчо-
агітаційних, вони, звичайно ж, переслідують мету ознайомлення громадян з кандидатам и, з
їхніми передвиборчими платформами.

ій любий щоденнику
Ваганте!

По-перше, рада знов тримати тебе в
руках після повернення з цієї незвичайної
подорожі, про яку я і прагну тобі зараз
розповісти! Ця подорож стала ще однією
незабутньою подією в моєму житті. Але
давай-но все по черзі. Отож, як ти вже
знаєш, існує така non-governmental
organization EYP, або українською ЄМП
(Європейський молодіжний парламент),
що надає можливість сучасній молоді,
мандруючи містами та країнами, розвива-
ти свої інтелектуальні та творчі здібності,
вирішуючи нагальні проблеми України та
країн Шенгенської угоди.

Але не думай що сесія ЄМП – це нуд-
ний та надто серйозний процес. Насправ-
ді, вона насичена усілякими розвагами та
несподіванками. Розповім на прикладі
нашої Національної сесії у сонячному місті
Суми. Загалом провели ми там 4 дні,

кожен з яких мав свій чіткий розпорядок,
бо часу, насправді, обмаль, а зробити треба
так багато! Тому для того, хто справді
бажає якнайповніше відчути всю харизму
сесії, скажу: забудьте за сон, ніч – теж час
бадьорості! У вас 4 доби, відсипатись бу-
дете по закінченню цього дійства!

10.09 – креативне знайомство делега-
тів та чеєрів, що супроводжується гучни-
ми оплесками, як реакція на групові ігри
та міні-презентації своєї країни українців
та представників інших націй, а саме Ні-
дерландів, Грузії, Великобританії, Поль-
щі, Італії, Німеччини, Австрії, Білорусії
etc. До вечора майже весь час був присвя-
чений «тімбілдінгу» та ближчому знайом-
ству делегатів з членами свого комітету.
Перший день завершився приголомшли-
вою вечіркою «Gangster party» в одному з
кращих ресторанів міста.

11, 12 вересня були присвячені Com-
mittee work і написанню резолюції вдень
та Evrovillage і «Бугі-вугі паті» ввечері.

Про це мо-
жна багато
г о в о р и т и :
національні
костюми та
страви, пре-
красна му-
зика, запаль-
н і  т а н к и ,
в и ч у р н і
конк у р с и ,
купа фото-
к а р т о к ,
с к а ж е н а
енергія і, як
с ю р п р и з ,
–  величез-
ний іменний
торт з на -
п и с о м
SunNational
S e s s i o n
EYP 2009.

13 верес-
ня – найуро-
чистіший і
на й ва ж ли-
віший день
для всіх: тих,
хто дбайли-
во та довго
готував цю
с е с і ю ,  т а
о с о б л и в о
тих, для кого
все готува-
л о с я .  Ц е й
д е н ь ,  о ф і-
ційно назва-
ний General
A s s e m b l y ,
має на увазі
з а г а л ь н і
дебати та

презентацію резолюцій. На жаль, все має
свій кінець і це найсумніша мить сесії,
хоча й найбільш душевна! Про неї навіть
казати не хочеться, може, саме через те,
що передати почуття дуже важко. Замість
цього напишу тобі враження наших моги-
лянців, що були там зі мною і мали чудо-
ву нагоду відчути все те, що дарує EYP…

Ця сессія об’єднала майже всі міста
України! Була приємно здивована, зустрі-
вши знайомі обличчя. Багато нових вра-
жень, людей, чудові вечірки, цікаві хлопці.
Одним словом EYP! /Яна Венжик/

Участь у національній сесії EYP
Ukraine стала для мене надзвичайно при-
ємним досвідом. Безліч вражень, нових
цікавих знайомств майже неможливо
описати, тим паче пояснити людям, які
не мають про це жодного уявлення. Про-
сто складно «непосвяченим» уявити
весь кайф того, коли о другій ночі, з не-
знайомими тобі до того людьми спілкує-
шся англійською на абсолютно філософ-
ські теми, коли граєш у по-дитячому
наївні ігри, коли одразу ж після цього ви
комітетом шукаєте рішень серйозних
проблем. Це стан абсолютної доброзич-
ливості, де за три-чотири дні з абсолют-
но різними людьми шукаєш спільної мови
й ви стаєте справжньою сім’єю, не ка-
жучи вже про практику англійської мови
та школу екстренного налагодження
стосунків. Більш того, ти вчишся не
соромитися, проявляти себе, при чому не
в плані конкуренції, просто це атмосфера
молодіжного європарламенту, відчувши
яку одного разу, вже не хочеш покидати.
Так і живеш потім – до наступної сесії. /
Олександра Гридасова/

Але що я тобі розповідаю це варто
відчути! І маю надію, що тебе, мій любий
щоденнику, колись прочитають ті, хто ще
не знайомий з ЄМП особисто і він вирі-
шить зробити лише один крок, який змі-
нить його життя! І цим першим кроком
буде зайти на сайт www.eyp-ua.org і заре-
єструватися для участі в ЄМП заходах! А
ще, нехай звертаються до мене, я розпо-
вім, або краще покажу!

Завжди Твоя, Яло
Спиця Ольга

semperinmotu@mail.ru
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ля того, щоб потрапити до середини
необхідно було лише вдягнути жовто-
блакитний одяг, чи просто прийти

із символікою нашої держави, чим чудово
скористалися деякі унікальні люди – прапор
та герб малювалися, чіплялися, клеїлися, при-
шивалися чи просто прив’язувалися на руку,
адже без цього вхід до 23:00 був заборо-
нений.

При вході на самий танц-пол всіх зустрі-
чали україночки – усміхнені дівчата, які
вітали гостей та давали необхідну інформа-
цію. І ось довгождане дійство розпочалося.

Ведучі привітали всіх на цьому заході та
представили коротку програму за тематикою.

Хочеться зазначити, що всю ніч на сцені
працювали художники, які виконували боді-
арт усім охочим, будь-якого розміру та у будь-
якому стилі. Також публіку захопив виступ
представника Миколаївського реєстрового
козацтва, який виконав символічний танець
із шаблями.

Дуже позитивним на цьому заході
було те, що лунала українська музика. Хоч і
рідко і лише під час конкурсів, але ж луна-
ла! Тому деякий патріотизм діджеїв також

спостерігався. А розважав публіку МС
Паша Невський, який також приймав
привітання і виголошував їх зі сцени.

Студенти дарма час не гаяли, а навпа-
ки – активно приймали участь у конкур-
сах. Шкода, що такого заходу не провели
ще досі і наші студенти, але сподіваюся,
що ця вечірка підштовхне до генерації
нових ідей і щиро впевнена, що захід
студентства ЧДУ ім. Петра Могили прой-
де на більш високому ріні, дійсно сповне-
ного патріотизмом і вірою у краще май-
бутнє нашої держави. Тож будемо чекати
на нові ідеї та їх реалізацію. Успіхів нам у
цьому!

Анастасия Нечитайло
simpompon.90@mail.ru
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Ніч… Музика… Драйв… Світло…
Відчуття абсолютної свободи…

 травня 2009 року в нашому
місті  стартував проект
«ТЕХНОлогія». Місцем про-

ведення проекту було обрано нічний клуб
«Ілюзіон».

Тож, щоб дізнатися детальнішу інфо-
рмацію про цей проект, я звернулася до
резидента нічного клубу «Ілюзіон» Віталія
Богомолова (також відомого, як MC RID).

І ось, нарешті, місце та час зустрічі
узгоджено. По дорозі у пункт призначення
мене переповнювало хвилювання. Інтерв’ю
розпочато. Віталій виявився у житті таким
же веселим та доброзичливим, як і на сцені.

Віталій, кому належить ідея створен-
ня проекту «ТЕХНОлогія» в Миколаєві?

MC RID: Автором ідеї створення проекту
є Alex Pozdnyakoff aka SEE JAY. Можу
стверджувати, що ми проект «придумали»
разом. Назву придумав він сам. Власне,
сидячи за келихом пива, вирішили при-
думати щось своє, щось нове. Новий про-
ект вирішили назвати «ТЕХНОлогія», від
слова «техно» (прим. ав.: Техно (англ.
Techno) – стиль електронної музики, що
характеризується акцентом на механічних
ритмах, багатократним повторенням стру-
ктурних елементів музичного твору).

Цей проект є унікальним, чи існують
подібні проекти?

MC RID: Здається, у Києві є проект
«Технологія розуму». Але наш проект
можна назвати унікальним. «ТЕХНОлогія»
у місті одна. Я вважаю, що це найяскраві-
ший проект у Миколаєві. Він збирає велику
кількість людей.

Як відбувалася сама процедура ство-
рення проекту?

MC RID: Насправді, процедура досить
складна. Довго сиділи, думали. Потім вига-
дали назву, логотип.

З якою метою цей проект було ство-
рено?

MC RID: Проект створено для людей,
з метою ознайомити молодь зі стилем
ТЕХНО.

Чому місцем проведення було обрано
саме нічний клуб «Ілюзіон»?

MC RID: Тому що «Ілюзіон» – це
один з кращих нічних клубів не тільки у
Миколаєві, але й в Україні.

Чи має проект свою PR-кампанію?
MC RID: Звичайно, це флаєри, роли-

ки на радіо, які до речі записую я. Також
обов’язково реклама в Інтернеті. Афіш ще
жодного разу не було, але вже плануються
рекламні плакати містом.

Хто грає на вечірках?
MC RID: Резидентами проекту є такі

діджеї, як Dima Stuff, Alex Pozdnyakoff
aka SEE JAY. Також дуже часто на вечі-
рки запрошують діджеїв з інших клубів
Миколаєва або з інших міст. Раніше гості
приїжджали один раз на два тижні, але зараз
вечірки проводитимуться лише раз на мі-
сяць, тож я, думаю, що гості будуть на кож-
ній вечірці.

Хто ще задіяний у проведенні вечірок?
MC RID: На вечірках постійно працю-

ють: LJ Andrei Dobryi, VJ ANTIFRIZZ, і,
звісно, я – MC RID.

Чи проводять на основі проекту битви
діджеїв?

MC RID: Битви діджеїв ще не про-
водились і поки не плануються. Битви

будуть проводитися, але не на «ТЕХНО-
логії»

Вечірки досить популярні. На твою
думку, що саме приваблює молодь у дано-
му проекті?

MC RID: Більшість людей, звичай-
но, ходить послухати якісну музику,
яку у нашому місті можна почути до-
сить рідко. Кожен з наших резидентів
грає по-своєму, але все одно дуже клас-
но. Не буду дуже сором’язливим, хтось
ходить послухати мене. Також багато
залежить від клубу, «Ілюзіон» приваб-
лює людей.

Коли відбудеться наступна вечірка
і чи гратимуть на ній гості?

MC RID: Наступна вечірка відбудеться
в останній четвер місяця. На ній гратимуть
резиденти, а стосовно гостя – це поки що
маленька таємниця. Тож це має бути сюр-
призом!

Як потрапити на вечірку?
MC RID: Щоб потрапити на вечірку,

необхідно відповідати фейс- та дрес-коду
нічного клубу «Ілюзіон».

Що ти можеш побажати нашим студе-
нтам?

MC RID: Бажаю студентам, щоб вони
поменше зациклювалися на навчанні, а
частіше ходили у нічні клуби, щоб вони
частіше розважалися, тому що студент-
ське життя – це один з найяскравіших
періодів вашого життя. Отже, приходь-
те до нас на вечірки і відривайтеся ра-
зом з нами!

Вдячна за допомогу
Віталію Богомолову (MC RID).

Ірина Кожевнікова
kozhevnikofa@rambler.ru
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15 жовтня у нічному клубі Миколаєва «Шторм» пройшла тематична вечірка, яку влаштувала
молодіжна організація «Демократичний Альянс». А тематикою вечірки була… не здогадаєтесь –
символіка України, її традиції та звичаї.

к відомо, на початку триместру після
літнього відпочинку працювати до-
волі важко. Тому екскурсія 23 верес-

ня на підприємство «Зоря-Машпроект» стала
для нашої групи приємною несподіванкою.

Це вже друге «виїзне» практичне за-
няття з дисципліни «Економіка підприєм-
ства». Минулого року ми побували на під-
приємстві «Сандора», де на власні очі ба-
чили процес виробництва соків та нектарів.
Зараз ми добре знаємо особливості роботи
підприємств харчової галузі, а також ма-
шинобудування.

Під час екскурсії згадується пройде-
ний матеріал. Наприклад, структуру під-
приємств (цехова на ТОВ «Сандора» та
корпусна на ДП НВКГ»Зоря-Машпроект»)
ми вивчали у темі №1. Що таке партнер-
ські зв’язки теоретично знаємо з теми
№2, а практичний приклад нам навів екс-
курсовод Романов Сергій Вікторович
(робота з Іранськими партнерами «Зоря-
Машпроект»). Побачивши в цеху станки,
розташовані однотипними групами, згада-

ли тему №13 «Організація виробництва»,
а під час «прогулянки» територією під-
приємства краще зрозуміли тему №14
«Інфраструктура підприємства» (особливо
коли дозволили оцінити смак та якість
пиріжків та тістечок, які виробляє пекар-
ський цех цього підприємства). Взагалі, при-
кладів практичної сторони наших теорети-
чних знань під час екскурсії було багато.

Найбільше сподобалось спостерігати
як автоматичний станок самостійно здійс-
нює вибір та заміну інструменту. Авжеж,
нам, як майбутнім економістам, було дуже
цікаво дізнатися про вартість однієї турбі-
ни та про середню заробітну плату робіт-
ників. І ми вирішили «вгамувати» свій
зростаючий інтерес, запитавши про це
екскурсовода. І дізналися, що вартість
однієї турбіни встановлює близько 4 млн.
доларів! А заробітна плата, в середньому, –
7 тис. гривень! І кожен з нас замислився
над вибором пріоритетного місця майбут-
нього працевлаштування. У головному
корпусі, де ми побували, відбувається

обробка металевих деталей, тому блиску-
ча кольорова смужка зустрічається майже
на кожному кроці. Привабливі скипи
цього «дива» не залишили деяких із
нас байдужими, хоч і трохи, але при-
хопили собі на згадку.

Щодо побажань з приводу подальших
екскурсій наші думки розійшлись: хлопці
прагнуть відвідати пивзавод «Янтар», а
дівчата – кондитерську фабрику. Але
головне те, що байдужих серед нас немає
і ніколи не буде, бо нам дуже пощасти-
ло, що ми навчаємося за спеціальністю
«Економіка підприємства». Отже, під час
таких заходів, ми поєднуємо цікаве з ко-
рисним!

Щиро вдячні людям, які сприяли ор-
ганізації цієї екскурсії: Чернов Сергій
Костянтинович (директор з персоналу ДП
НВКГ «Зоря-Машпроект»), Клименко Леонід
Павлович (наш ректор) та Яненкова Ірина
Георгіївна (доцент кафедри економіки
підприємства).

Студенти 315 групи

ЯЯ

III Всеукраїнський студентський
спортивний фестиваль привітав
спортсме-

нів з різних регіо-
нів України у місті
Львові. Спортивна
програма фестива-
лю, який проходив
з 3 по 10 жовтня,
складалась з дев’я-
ти видів спорту:
футзал, баскетбол,
волейбол, настіль-
ний теніс, бадмін-
тон, шахи, боулінг,
більярд, армреслінг.

Миколаївські
спортсмени, студе-
нти ЧДУ, приїхали
додому далеко не з
порожніми руками.
Н а ш  ун і в е р с и -
тет посів 4 місце в
змаганнях з жіно-
чого волейболу,
чоловічий трохи слабший – 5 місце.
Чоловіча команда з баскетболу увірва-
лась в трійку лідерів і посіла 3 місце.

Єдине перше місце могилянцям приніс
Савінов Володимир з 501-і групи у зма-

ганнях з шах, а у армспорті Чубченко
Анастасія продемонструвала свої вмін-
ня, які були оцінені другим місцем. Також

студенти ЧДУ взяли 2 місце з 18 можливих
у змаганнях з настільного тенісу – Буянов

Павло (391 група)
та Пономорчук
Іван (201 група).

Павло Буянов:
« Ц ь о г о р і ч н и й
фестиваль помітно
був трохи слабшим,
ніж минулі .  Не
було призів, куль-
турна програма
цього року склада-
лась тільки з екс-
курсії до картин-
ної галереї».

Валерій Тіту-
шин: «Чудові зма-
гання! Велика вдяч-
ність університетові
за організацію на-
шої участі у цьому
спортивному фес-
тивалі вже 5 рік
поспіль. Багато вра-

жень від самих ігор та міста Львова».
Андрій Лохматов,

andrey.pribluda@gmail.com

ЛЬВІВЛЬВІВ –– СПОРТИВНИЙ СПОРТИВНИЙ

ХХ
На Всеукраїнські спортивні змагання від Миколаєва студенти з інших університетів не їздять. Тож на Всеукраїнському
студентському щорічному спортивному фестивалі Миколаїв представляли спортсмени з ЧДУ .

ВечіркиВечірки Наші досягненняНаші досягнення
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ля того, щоб потрапити до середини
необхідно було лише вдягнути жовто-
блакитний одяг, чи просто прийти

із символікою нашої держави, чим чудово
скористалися деякі унікальні люди – прапор
та герб малювалися, чіплялися, клеїлися, при-
шивалися чи просто прив’язувалися на руку,
адже без цього вхід до 23:00 був заборо-
нений.

При вході на самий танц-пол всіх зустрі-
чали україночки – усміхнені дівчата, які
вітали гостей та давали необхідну інформа-
цію. І ось довгождане дійство розпочалося.

Ведучі привітали всіх на цьому заході та
представили коротку програму за тематикою.

Хочеться зазначити, що всю ніч на сцені
працювали художники, які виконували боді-
арт усім охочим, будь-якого розміру та у будь-
якому стилі. Також публіку захопив виступ
представника Миколаївського реєстрового
козацтва, який виконав символічний танець
із шаблями.

Дуже позитивним на цьому заході
було те, що лунала українська музика. Хоч і
рідко і лише під час конкурсів, але ж луна-
ла! Тому деякий патріотизм діджеїв також

спостерігався. А розважав публіку МС
Паша Невський, який також приймав
привітання і виголошував їх зі сцени.

Студенти дарма час не гаяли, а навпа-
ки – активно приймали участь у конкур-
сах. Шкода, що такого заходу не провели
ще досі і наші студенти, але сподіваюся,
що ця вечірка підштовхне до генерації
нових ідей і щиро впевнена, що захід
студентства ЧДУ ім. Петра Могили прой-
де на більш високому ріні, дійсно сповне-
ного патріотизмом і вірою у краще май-
бутнє нашої держави. Тож будемо чекати
на нові ідеї та їх реалізацію. Успіхів нам у
цьому!

Анастасия Нечитайло
simpompon.90@mail.ru

ДД

Ніч… Музика… Драйв… Світло…
Відчуття абсолютної свободи…

 травня 2009 року в нашому
місті  стартував проект
«ТЕХНОлогія». Місцем про-

ведення проекту було обрано нічний клуб
«Ілюзіон».

Тож, щоб дізнатися детальнішу інфо-
рмацію про цей проект, я звернулася до
резидента нічного клубу «Ілюзіон» Віталія
Богомолова (також відомого, як MC RID).

І ось, нарешті, місце та час зустрічі
узгоджено. По дорозі у пункт призначення
мене переповнювало хвилювання. Інтерв’ю
розпочато. Віталій виявився у житті таким
же веселим та доброзичливим, як і на сцені.

Віталій, кому належить ідея створен-
ня проекту «ТЕХНОлогія» в Миколаєві?

MC RID: Автором ідеї створення проекту
є Alex Pozdnyakoff aka SEE JAY. Можу
стверджувати, що ми проект «придумали»
разом. Назву придумав він сам. Власне,
сидячи за келихом пива, вирішили при-
думати щось своє, щось нове. Новий про-
ект вирішили назвати «ТЕХНОлогія», від
слова «техно» (прим. ав.: Техно (англ.
Techno) – стиль електронної музики, що
характеризується акцентом на механічних
ритмах, багатократним повторенням стру-
ктурних елементів музичного твору).

Цей проект є унікальним, чи існують
подібні проекти?

MC RID: Здається, у Києві є проект
«Технологія розуму». Але наш проект
можна назвати унікальним. «ТЕХНОлогія»
у місті одна. Я вважаю, що це найяскраві-
ший проект у Миколаєві. Він збирає велику
кількість людей.

Як відбувалася сама процедура ство-
рення проекту?

MC RID: Насправді, процедура досить
складна. Довго сиділи, думали. Потім вига-
дали назву, логотип.

З якою метою цей проект було ство-
рено?

MC RID: Проект створено для людей,
з метою ознайомити молодь зі стилем
ТЕХНО.

Чому місцем проведення було обрано
саме нічний клуб «Ілюзіон»?

MC RID: Тому що «Ілюзіон» – це
один з кращих нічних клубів не тільки у
Миколаєві, але й в Україні.

Чи має проект свою PR-кампанію?
MC RID: Звичайно, це флаєри, роли-

ки на радіо, які до речі записую я. Також
обов’язково реклама в Інтернеті. Афіш ще
жодного разу не було, але вже плануються
рекламні плакати містом.

Хто грає на вечірках?
MC RID: Резидентами проекту є такі

діджеї, як Dima Stuff, Alex Pozdnyakoff
aka SEE JAY. Також дуже часто на вечі-
рки запрошують діджеїв з інших клубів
Миколаєва або з інших міст. Раніше гості
приїжджали один раз на два тижні, але зараз
вечірки проводитимуться лише раз на мі-
сяць, тож я, думаю, що гості будуть на кож-
ній вечірці.

Хто ще задіяний у проведенні вечірок?
MC RID: На вечірках постійно працю-

ють: LJ Andrei Dobryi, VJ ANTIFRIZZ, і,
звісно, я – MC RID.

Чи проводять на основі проекту битви
діджеїв?

MC RID: Битви діджеїв ще не про-
водились і поки не плануються. Битви

будуть проводитися, але не на «ТЕХНО-
логії»

Вечірки досить популярні. На твою
думку, що саме приваблює молодь у дано-
му проекті?

MC RID: Більшість людей, звичай-
но, ходить послухати якісну музику,
яку у нашому місті можна почути до-
сить рідко. Кожен з наших резидентів
грає по-своєму, але все одно дуже клас-
но. Не буду дуже сором’язливим, хтось
ходить послухати мене. Також багато
залежить від клубу, «Ілюзіон» приваб-
лює людей.

Коли відбудеться наступна вечірка
і чи гратимуть на ній гості?

MC RID: Наступна вечірка відбудеться
в останній четвер місяця. На ній гратимуть
резиденти, а стосовно гостя – це поки що
маленька таємниця. Тож це має бути сюр-
призом!

Як потрапити на вечірку?
MC RID: Щоб потрапити на вечірку,

необхідно відповідати фейс- та дрес-коду
нічного клубу «Ілюзіон».

Що ти можеш побажати нашим студе-
нтам?

MC RID: Бажаю студентам, щоб вони
поменше зациклювалися на навчанні, а
частіше ходили у нічні клуби, щоб вони
частіше розважалися, тому що студент-
ське життя – це один з найяскравіших
періодів вашого життя. Отже, приходь-
те до нас на вечірки і відривайтеся ра-
зом з нами!

Вдячна за допомогу
Віталію Богомолову (MC RID).

Ірина Кожевнікова
kozhevnikofa@rambler.ru
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к відомо, на початку триместру після
літнього відпочинку працювати до-
волі важко. Тому екскурсія 23 верес-

ня на підприємство «Зоря-Машпроект» стала
для нашої групи приємною несподіванкою.

Це вже друге «виїзне» практичне за-
няття з дисципліни «Економіка підприєм-
ства». Минулого року ми побували на під-
приємстві «Сандора», де на власні очі ба-
чили процес виробництва соків та нектарів.
Зараз ми добре знаємо особливості роботи
підприємств харчової галузі, а також ма-
шинобудування.

Під час екскурсії згадується пройде-
ний матеріал. Наприклад, структуру під-
приємств (цехова на ТОВ «Сандора» та
корпусна на ДП НВКГ»Зоря-Машпроект»)
ми вивчали у темі №1. Що таке партнер-
ські зв’язки теоретично знаємо з теми
№2, а практичний приклад нам навів екс-
курсовод Романов Сергій Вікторович
(робота з Іранськими партнерами «Зоря-
Машпроект»). Побачивши в цеху станки,
розташовані однотипними групами, згада-

ли тему №13 «Організація виробництва»,
а під час «прогулянки» територією під-
приємства краще зрозуміли тему №14
«Інфраструктура підприємства» (особливо
коли дозволили оцінити смак та якість
пиріжків та тістечок, які виробляє пекар-
ський цех цього підприємства). Взагалі, при-
кладів практичної сторони наших теорети-
чних знань під час екскурсії було багато.

Найбільше сподобалось спостерігати
як автоматичний станок самостійно здійс-
нює вибір та заміну інструменту. Авжеж,
нам, як майбутнім економістам, було дуже
цікаво дізнатися про вартість однієї турбі-
ни та про середню заробітну плату робіт-
ників. І ми вирішили «вгамувати» свій
зростаючий інтерес, запитавши про це
екскурсовода. І дізналися, що вартість
однієї турбіни встановлює близько 4 млн.
доларів! А заробітна плата, в середньому, –
7 тис. гривень! І кожен з нас замислився
над вибором пріоритетного місця майбут-
нього працевлаштування. У головному
корпусі, де ми побували, відбувається

обробка металевих деталей, тому блиску-
ча кольорова смужка зустрічається майже
на кожному кроці. Привабливі скипи
цього «дива» не залишили деяких із
нас байдужими, хоч і трохи, але при-
хопили собі на згадку.

Щодо побажань з приводу подальших
екскурсій наші думки розійшлись: хлопці
прагнуть відвідати пивзавод «Янтар», а
дівчата – кондитерську фабрику. Але
головне те, що байдужих серед нас немає
і ніколи не буде, бо нам дуже пощасти-
ло, що ми навчаємося за спеціальністю
«Економіка підприємства». Отже, під час
таких заходів, ми поєднуємо цікаве з ко-
рисним!

Щиро вдячні людям, які сприяли ор-
ганізації цієї екскурсії: Чернов Сергій
Костянтинович (директор з персоналу ДП
НВКГ «Зоря-Машпроект»), Клименко Леонід
Павлович (наш ректор) та Яненкова Ірина
Георгіївна (доцент кафедри економіки
підприємства).

Студенти 315 групи

ЯЯ

III Всеукраїнський студентський
спортивний фестиваль привітав
спортсме-

нів з різних регіо-
нів України у місті
Львові. Спортивна
програма фестива-
лю, який проходив
з 3 по 10 жовтня,
складалась з дев’я-
ти видів спорту:
футзал, баскетбол,
волейбол, настіль-
ний теніс, бадмін-
тон, шахи, боулінг,
більярд, армреслінг.

Миколаївські
спортсмени, студе-
нти ЧДУ, приїхали
додому далеко не з
порожніми руками.
Н а ш  ун і в е р с и -
тет посів 4 місце в
змаганнях з жіно-
чого волейболу,
чоловічий трохи слабший – 5 місце.
Чоловіча команда з баскетболу увірва-
лась в трійку лідерів і посіла 3 місце.

Єдине перше місце могилянцям приніс
Савінов Володимир з 501-і групи у зма-

ганнях з шах, а у армспорті Чубченко
Анастасія продемонструвала свої вмін-
ня, які були оцінені другим місцем. Також

студенти ЧДУ взяли 2 місце з 18 можливих
у змаганнях з настільного тенісу – Буянов

Павло (391 група)
та Пономорчук
Іван (201 група).

Павло Буянов:
« Ц ь о г о р і ч н и й
фестиваль помітно
був трохи слабшим,
ніж минулі .  Не
було призів, куль-
турна програма
цього року склада-
лась тільки з екс-
курсії до картин-
ної галереї».

Валерій Тіту-
шин: «Чудові зма-
гання! Велика вдяч-
ність університетові
за організацію на-
шої участі у цьому
спортивному фес-
тивалі вже 5 рік
поспіль. Багато вра-

жень від самих ігор та міста Львова».
Андрій Лохматов,

andrey.pribluda@gmail.com

ЛЬВІВЛЬВІВ –– СПОРТИВНИЙ СПОРТИВНИЙ

ХХ
На Всеукраїнські спортивні змагання від Миколаєва студенти з інших університетів не їздять. Тож на Всеукраїнському
студентському щорічному спортивному фестивалі Миколаїв представляли спортсмени з ЧДУ .

ВечіркиВечірки Наші досягненняНаші досягнення

mailto:90@mail.ru
mailto:kozhevnikofa@rambler.ru
mailto:pribluda@gmail.com
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Костянтин Пронкевич, жмот, відмови-
вся заплатити рекомендовані авторським

складом не для преси 50 гривень, тому
про нього і пишемо.

У вересні Костянтин здійснив героїчний
вчинок – стрибнув з парашутом. «Я завжди
мріяв це зробити, і от моя мрія здійснилася» –
прокоментував свій вчинок Пронкевич моло-
дший. Героїзм цього вчинку краще усвідо-
млювати стоячи десь на висоті. Скажімо,
на краю прірви чи на краю мосту. А краще –
виглядаючи з відчинених дверцят літака.
Зі словами Ave Caesar morituri te salutant
(хтозна, що це значить) наш герой зробив
упевнений стрибок уперед.

Творчий колектив не для преси щиро
поздоровляє Костю з вдало висмикнутим
кільцем та бажає, щоб його майбутнім стри-
бкам позаздрив сам Спайдермен.

Висота, з якої було здійснено стрибок,
становила 1000 метрів. Швидкість вільного
падіння парашутиста зростає на 9,8 метри
щосекунди. Зростання припиняється при
швидкості, яка становить приблизно 40 м/с.

В кінці розмови Костянтин поскаржи-
вся на те, що у зв’язку з похолоданням
дівчат у коротких спідницях стало наба-
гато менше. Приєднуюсь до скарги.

Нам платять за те, щоб ми не працювали*

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

Великий стрибок Костянтина Пронкевича

Слава Власов іде на рекорд
Хрещений батько кіноклубу, фіналіст

програми Американських Рад FLEX та світ-
ська людина в багатьох значеннях цього
слова Владислав Власов відрощує бороду.
На наші запитання стосовно причин відро-
щування чіткої відповіді Власов не надав.

Ходять чутки про те, що після остан-
нього візиту до Йорданії Слава став мусуль-
манином-шиїтом та вступив до Організації
Визволення Палестини. В такому випадку бо-
рода Власова має досить сакральне значення.

Напередодні виходу матеріалу в друк
до офісу не для преси зателефонувала неві-
дома особа. Вона повідомила, що борода
Власова є штучною, проте журналістське
розслідування нашої команди не знайшло
доказів правдивості такого твердження.

Як би там не було, борода Слави вигля-
дає ефектно, і, на мій погляд, випереджає
славнозвісну бороду Лопакова за рівнем
популярності. Go Slava!

Хмарочос на подвір’ї Могилянки
Достовірні джерела повідомляють про

те, що за декілька років на майданчику
перед одинадцятим корпусом виросте
одинадцятиповерховий хмарочос – двана-
дцятий корпус ЧДУ.

Інші джерела повідомляють про те, що на
цьому майданчику незабаром буде встановлено
бронзовий монумент на честь декана Прон-
кевича. Монумент являтиме собою розкри-
ту книгу розміром з пасажирську газель.

Також ходять чутки, що на майдан-
чику перед одинадцятим корпусом про-
даватиметься шаурма підвищеної якості.
Anyway, the truth is out there.

Native American Club готує виставу
Native American Club, або ж клуб інді-

анців, готує виставу, яка відбудеться на-
прикінці цього триместру в актовій залі.
Про це повідомила засновниця клубу,
викладач іноземної мови Олена Горелова.

Вистава торкатиметься індіанської тема-
тики. Серед декорацій має бути справж-
ній індіанській вігвам. Створення індіан-
ського клубу вже привернуло до себе
увагу миколаївської громадськості та

телевізійників. Олена Горелова порадила
слідкувати за афішами та приходити на
виставу. Окєй, прийдемо. Як каже Петро
Микитович, якось-то воно буде.

Володимир Логвиненко
vchk@i.ua

Костянтин Пронкевич. Напишіть автору статті
для того, щоб дізнатися його номер телефону.

Віктор Арташевич (ліворуч) та Владислав
Власов сумлінно виконують обов’язки студента

очинати такі заходи вчасно –
неправильно. Тому через пів-
години після офіційного по-

чатку музиканти ще тільки збирали-
ся біля входу, курили, спілкувалися
на високі теми. Але все таки через
деякий час всі зайшли до аудиторії.

Перше, що здивувало – це систе-
ма «шкільних парт» рядами. Чесно
кажучи, не дуже уявляв собі, як у
такій обстановці можна «робити
музику», тому не довго думаючи сів
на підвіконня. Першим гітару взяв
Олександр Балашов, вже популяр-
ний і відомий музикант в Миколаєві.

Багато знімали на камери, записува-
ли на телефони / диктофони його му-
зику. Були й ті, хто підспівував Саші
всі пісні. Далі «за кафедру» став Діма
Козаков, теж відомий, але вже поет,
який порадував своїми римами на-
ступні 20 хвилин вечора.

Загалом концерт пройшов в дуже
легкій і дружній атмосфері, не див-
лячись на те, що майданчиком для
виступу була аудиторія. Виступити
також встигли: Мітя Фєнєчкін, Вітя
78, Кіта Скворцов та інші.

Макс Колонкін
kolonkin@email.ua

АРТАРТ –– ВЕЧІР В МОГИЛЯ ВЕЧІР В МОГИЛЯНЦІНЦІ

ПП

Сьогодні модні арт-вечори у Миколаєві проводяться виключно в квартирах
музикантів або в закритих тусовках. Вечір у Могилянці ж був відкритий для
всіх. У черговий раз «Листи поетів» разом з музикантами влаштували чудовий
концерт aka поетичний вечір.

Без названия
… Сидя перед заваленным кучей

всякого хлама столом, в так называемом
«творческом беспорядке», слушая поче-
му-то именно те песни, от которых, – ты
это знаешь заведомо, – тебе будет еще
больней, почему-то заставляешь себя
напряженно думать, анализировать каж-
дый жест, взгляд, каждое слово, вспоми-
наешь то, что должно быть давно забыто
и, собственно, таковым и было до этого
момента (или это только видимость?), в
который раз пережёвываешь все подроб-
ности совместного прошлого, наматыва-
ешь на старую, потертую ленту воспо-
минаний новые слои недавних событий,
которые вскоре станут такими же стары-
ми и потертыми, в который раз гово-
ришь себе «не думай» и в который раз
ловишь себя опять же на запретных мыс-
лях, пытаешься во всем разобраться на-
столько, что уже ничего не соображаешь
вообще, посылаешь все ко всем чертям и
снова возвращаешься к незаконченной
дискуссии внутри тебя, ругаешь себя
всеми словами, которые только знаешь,
ругаешь его, оправдываешь, снова обви-
няешь, решаешь выбросить все из голо-
вы, но потом опять роешься в мусорке
памяти, пытаясь отыскать в груде смя-
тых бумажек свою душу… А он, как
нарочно, появляется именно тогда, когда
ты уже почти забыла, смирилась, оттолк-
нулась от прошлого, он как чувствует,
что ты ускользаешь, и пытается вернуть
себе твои мысли, сны, твой взгляд,
улыбку, внимание, он так привык к то-
му, что ты принадлежишь только ему,
что не может смириться с тем, что ты

исчезаешь из его жизни, он делает это
так часто и так ловко, что ты ведешься,
как дура, чтобы потом опять разочаро-
ваться, когда ему в очередной раз надо-
ест тянуть за ниточку… Лучше пусть
будет очень больно, но один раз, когда
амуры выдернут из тебя стрелу любви,
чем постоянно мучиться от того, что он,
найдя в тебе эту стрелу, станет ею иг-
рать, дергая туда-сюда… Но как-то не
верится, что он делает это сознательно,
наверное, он сам не понимает, почему
ему вдруг хочется тебя увидеть, спро-
сить, как дела, написать (чего обычно
первым никогда не делает), поделиться
кусочком своего мира, вдохнуть твой
запах, заглянуть в глаза, до ужаса напо-
минающие львиные, и увидеть в них то,
что ему так нужно, чтобы успокоиться и
продолжать свой путь, зная, что ты все
еще с ним, все еще его, и уйти, оставив
тебя наедине с кучей несбывшихся в
который раз надежд и пустотой внутри,
уйти, чтобы потом опять вернуться, за-
глянуть в твои кошачьи глаза, удостове-
риться, что все в порядке, и снова уйти
на поиски призрачного с частья…

и чтобы однажды проснуться в слезах
от страшного сна, в котором ты говоришь
ему «прощай», и бежать, искать тебя,
чтобы успокоиться («это был всего лишь
сон»), по привычке посмотреть в глаза…
и понять, что счастье было так близко, но
устало ждать, пока он опомнится и при-
дет за ним, понять, что опоздал на один
шаг, на один удар сердца – контроль-
ный…

Таня Фёдорова

Думки на папері.
Осінь…
Час, коли про літо нагадують лише

фотографії з моря та далеко заховані в
шафи купальники. Час, коли навчання
займає перше місце в твоєму житті (хоча
б в думках). Час, коли починається осін-
ня депресія; каплі дощу вже не зміню-
ють твій настрій на гірше; чашка гарячо-
го, аж до болю, чаю чи кави стає нарко-
тиком для твого горла…

На всіх сайтах осінь порівнюється з
нерозділеним коханням, розбитим сер-
цем, зрадою, що змушує о третій годи-
ні ночі викурювати другу пачку цига-
рок на балконі… Але досить!!! Досить
цих споконвічних маркерів, кліше,
штампів, новел про нещасливе кохан-
ня, негативу з початком осені. Просто
пригадайте ті осінні хвилини, коли ви
відчуваєте себе найщасливішою люди-
ною в світі. Коли ви отримуєте кайф
тільки від того, що вдихаєте солодка-
во-листяне повітря, відчуваєте на своїй
шкірі останнє тепло «сонячних зайчи-
ків», гуляєте з такою дорогою для вас
людиною по осінньому парку, роздив-
ляючись сумні обличчя людей. А ви
посміхаєтеся, у вас сяють очі немов у
божевільних. Неважливо! Неважливо,
що ось-ось впадуть на твоє обличчя
холодні, важкі діаманти дощу, що зав-
тра понеділок – і тобі потрібно на на-
вчання, що холод пробрався вже до
самого мозку… Неважливо! Це ж
осінь! Знаходьте позитив у всьому…

Осінь…

Анастасія Стицько

ЛІРИКАЛІРИКА

Мітя Фєнєчкін – художник,
музикант і просто хороша людина
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Костянтин Пронкевич, жмот, відмови-
вся заплатити рекомендовані авторським

складом не для преси 50 гривень, тому
про нього і пишемо.

У вересні Костянтин здійснив героїчний
вчинок – стрибнув з парашутом. «Я завжди
мріяв це зробити, і от моя мрія здійснилася» –
прокоментував свій вчинок Пронкевич моло-
дший. Героїзм цього вчинку краще усвідо-
млювати стоячи десь на висоті. Скажімо,
на краю прірви чи на краю мосту. А краще –
виглядаючи з відчинених дверцят літака.
Зі словами Ave Caesar morituri te salutant
(хтозна, що це значить) наш герой зробив
упевнений стрибок уперед.

Творчий колектив не для преси щиро
поздоровляє Костю з вдало висмикнутим
кільцем та бажає, щоб його майбутнім стри-
бкам позаздрив сам Спайдермен.

Висота, з якої було здійснено стрибок,
становила 1000 метрів. Швидкість вільного
падіння парашутиста зростає на 9,8 метри
щосекунди. Зростання припиняється при
швидкості, яка становить приблизно 40 м/с.

В кінці розмови Костянтин поскаржи-
вся на те, що у зв’язку з похолоданням
дівчат у коротких спідницях стало наба-
гато менше. Приєднуюсь до скарги.

Нам платять за те, щоб ми не працювали*

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

Великий стрибок Костянтина Пронкевича

Слава Власов іде на рекорд
Хрещений батько кіноклубу, фіналіст

програми Американських Рад FLEX та світ-
ська людина в багатьох значеннях цього
слова Владислав Власов відрощує бороду.
На наші запитання стосовно причин відро-
щування чіткої відповіді Власов не надав.

Ходять чутки про те, що після остан-
нього візиту до Йорданії Слава став мусуль-
манином-шиїтом та вступив до Організації
Визволення Палестини. В такому випадку бо-
рода Власова має досить сакральне значення.

Напередодні виходу матеріалу в друк
до офісу не для преси зателефонувала неві-
дома особа. Вона повідомила, що борода
Власова є штучною, проте журналістське
розслідування нашої команди не знайшло
доказів правдивості такого твердження.

Як би там не було, борода Слави вигля-
дає ефектно, і, на мій погляд, випереджає
славнозвісну бороду Лопакова за рівнем
популярності. Go Slava!

Хмарочос на подвір’ї Могилянки
Достовірні джерела повідомляють про

те, що за декілька років на майданчику
перед одинадцятим корпусом виросте
одинадцятиповерховий хмарочос – двана-
дцятий корпус ЧДУ.

Інші джерела повідомляють про те, що на
цьому майданчику незабаром буде встановлено
бронзовий монумент на честь декана Прон-
кевича. Монумент являтиме собою розкри-
ту книгу розміром з пасажирську газель.

Також ходять чутки, що на майдан-
чику перед одинадцятим корпусом про-
даватиметься шаурма підвищеної якості.
Anyway, the truth is out there.

Native American Club готує виставу
Native American Club, або ж клуб інді-

анців, готує виставу, яка відбудеться на-
прикінці цього триместру в актовій залі.
Про це повідомила засновниця клубу,
викладач іноземної мови Олена Горелова.

Вистава торкатиметься індіанської тема-
тики. Серед декорацій має бути справж-
ній індіанській вігвам. Створення індіан-
ського клубу вже привернуло до себе
увагу миколаївської громадськості та

телевізійників. Олена Горелова порадила
слідкувати за афішами та приходити на
виставу. Окєй, прийдемо. Як каже Петро
Микитович, якось-то воно буде.

Володимир Логвиненко
vchk@i.ua

Костянтин Пронкевич. Напишіть автору статті
для того, щоб дізнатися його номер телефону.

Віктор Арташевич (ліворуч) та Владислав
Власов сумлінно виконують обов’язки студента

очинати такі заходи вчасно –
неправильно. Тому через пів-
години після офіційного по-

чатку музиканти ще тільки збирали-
ся біля входу, курили, спілкувалися
на високі теми. Але все таки через
деякий час всі зайшли до аудиторії.

Перше, що здивувало – це систе-
ма «шкільних парт» рядами. Чесно
кажучи, не дуже уявляв собі, як у
такій обстановці можна «робити
музику», тому не довго думаючи сів
на підвіконня. Першим гітару взяв
Олександр Балашов, вже популяр-
ний і відомий музикант в Миколаєві.

Багато знімали на камери, записува-
ли на телефони / диктофони його му-
зику. Були й ті, хто підспівував Саші
всі пісні. Далі «за кафедру» став Діма
Козаков, теж відомий, але вже поет,
який порадував своїми римами на-
ступні 20 хвилин вечора.

Загалом концерт пройшов в дуже
легкій і дружній атмосфері, не див-
лячись на те, що майданчиком для
виступу була аудиторія. Виступити
також встигли: Мітя Фєнєчкін, Вітя
78, Кіта Скворцов та інші.

Макс Колонкін
kolonkin@email.ua

АРТАРТ –– ВЕЧІР В МОГИЛЯ ВЕЧІР В МОГИЛЯНЦІНЦІ

ПП

Сьогодні модні арт-вечори у Миколаєві проводяться виключно в квартирах
музикантів або в закритих тусовках. Вечір у Могилянці ж був відкритий для
всіх. У черговий раз «Листи поетів» разом з музикантами влаштували чудовий
концерт aka поетичний вечір.

Без названия
… Сидя перед заваленным кучей

всякого хлама столом, в так называемом
«творческом беспорядке», слушая поче-
му-то именно те песни, от которых, – ты
это знаешь заведомо, – тебе будет еще
больней, почему-то заставляешь себя
напряженно думать, анализировать каж-
дый жест, взгляд, каждое слово, вспоми-
наешь то, что должно быть давно забыто
и, собственно, таковым и было до этого
момента (или это только видимость?), в
который раз пережёвываешь все подроб-
ности совместного прошлого, наматыва-
ешь на старую, потертую ленту воспо-
минаний новые слои недавних событий,
которые вскоре станут такими же стары-
ми и потертыми, в который раз гово-
ришь себе «не думай» и в который раз
ловишь себя опять же на запретных мыс-
лях, пытаешься во всем разобраться на-
столько, что уже ничего не соображаешь
вообще, посылаешь все ко всем чертям и
снова возвращаешься к незаконченной
дискуссии внутри тебя, ругаешь себя
всеми словами, которые только знаешь,
ругаешь его, оправдываешь, снова обви-
няешь, решаешь выбросить все из голо-
вы, но потом опять роешься в мусорке
памяти, пытаясь отыскать в груде смя-
тых бумажек свою душу… А он, как
нарочно, появляется именно тогда, когда
ты уже почти забыла, смирилась, оттолк-
нулась от прошлого, он как чувствует,
что ты ускользаешь, и пытается вернуть
себе твои мысли, сны, твой взгляд,
улыбку, внимание, он так привык к то-
му, что ты принадлежишь только ему,
что не может смириться с тем, что ты

исчезаешь из его жизни, он делает это
так часто и так ловко, что ты ведешься,
как дура, чтобы потом опять разочаро-
ваться, когда ему в очередной раз надо-
ест тянуть за ниточку… Лучше пусть
будет очень больно, но один раз, когда
амуры выдернут из тебя стрелу любви,
чем постоянно мучиться от того, что он,
найдя в тебе эту стрелу, станет ею иг-
рать, дергая туда-сюда… Но как-то не
верится, что он делает это сознательно,
наверное, он сам не понимает, почему
ему вдруг хочется тебя увидеть, спро-
сить, как дела, написать (чего обычно
первым никогда не делает), поделиться
кусочком своего мира, вдохнуть твой
запах, заглянуть в глаза, до ужаса напо-
минающие львиные, и увидеть в них то,
что ему так нужно, чтобы успокоиться и
продолжать свой путь, зная, что ты все
еще с ним, все еще его, и уйти, оставив
тебя наедине с кучей несбывшихся в
который раз надежд и пустотой внутри,
уйти, чтобы потом опять вернуться, за-
глянуть в твои кошачьи глаза, удостове-
риться, что все в порядке, и снова уйти
на поиски призрачного с частья…

и чтобы однажды проснуться в слезах
от страшного сна, в котором ты говоришь
ему «прощай», и бежать, искать тебя,
чтобы успокоиться («это был всего лишь
сон»), по привычке посмотреть в глаза…
и понять, что счастье было так близко, но
устало ждать, пока он опомнится и при-
дет за ним, понять, что опоздал на один
шаг, на один удар сердца – контроль-
ный…

Таня Фёдорова

Думки на папері.
Осінь…
Час, коли про літо нагадують лише

фотографії з моря та далеко заховані в
шафи купальники. Час, коли навчання
займає перше місце в твоєму житті (хоча
б в думках). Час, коли починається осін-
ня депресія; каплі дощу вже не зміню-
ють твій настрій на гірше; чашка гарячо-
го, аж до болю, чаю чи кави стає нарко-
тиком для твого горла…

На всіх сайтах осінь порівнюється з
нерозділеним коханням, розбитим сер-
цем, зрадою, що змушує о третій годи-
ні ночі викурювати другу пачку цига-
рок на балконі… Але досить!!! Досить
цих споконвічних маркерів, кліше,
штампів, новел про нещасливе кохан-
ня, негативу з початком осені. Просто
пригадайте ті осінні хвилини, коли ви
відчуваєте себе найщасливішою люди-
ною в світі. Коли ви отримуєте кайф
тільки від того, що вдихаєте солодка-
во-листяне повітря, відчуваєте на своїй
шкірі останнє тепло «сонячних зайчи-
ків», гуляєте з такою дорогою для вас
людиною по осінньому парку, роздив-
ляючись сумні обличчя людей. А ви
посміхаєтеся, у вас сяють очі немов у
божевільних. Неважливо! Неважливо,
що ось-ось впадуть на твоє обличчя
холодні, важкі діаманти дощу, що зав-
тра понеділок – і тобі потрібно на на-
вчання, що холод пробрався вже до
самого мозку… Неважливо! Це ж
осінь! Знаходьте позитив у всьому…

Осінь…

Анастасія Стицько

ЛІРИКАЛІРИКА

Мітя Фєнєчкін – художник,
музикант і просто хороша людина
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Have you ever reflected upon a ques-
tion why in the 20th century – in the
one and only century –considerable

number of discoveries in
areas of chemistry, physics,
technology and medicine were
made while throughout pre-
vious centuries they were
almost non-existent? Were
people more primitive? Less educated? A
bicycle, a car, a train and a plane were in-
vented in the 20th century, while before that
people were completely satisfied with liter-
ally wearing out their feet as there was no
other mean of transportation, except for
horses on rare occasions. Is it really possible
that atom splitting, equipment for electrocar-
diogram, penicillin, chemical fibres, vaccina-
tion preventing fatal diseases, the relativity
theory, were just a result of mere chance? Or
the lucid minds of mankind which has opened
new era in scientific and technological devel-
opment appeared only in 20th century?

However, geniuses and great inventors
have existed at all times. And they always
advanced the time. The misfortune was that
during their lifetime period ideas they came
up with or the works proposed were not
highly important. In 15th century Leonardo
da Vinci dreamt of the “flying machine”.
Jules Verne had described rocket almost
100 years before human landed the Moon.

That outlines a clear point: any creator
needs not only an idea, but force to carry
it out, struggling with a spirit of the age,

inertness and prejudice.
Innovators and pioneers
have always been the peo-
ple who did not believe
that life is defined by ran-
dom chance. With their

actions they rejected inevitability and fatal-
ity. They were afflicted with the ideas.
Conviction in truthfulness and correctness
of the chosen way led them to achieve-
ment of aims set.

This courage and determination is some-
thing you, young people of 21st century,
should stick to. The greatest pleasure of
creativity in not what it is about but
the inner music that process of creation
makes. May some people discourage
you saying that curiosity killed the
cat. Keep in mind that cat had
died nobly.

Creativity involves breaking
out of established pattern in order
to look at things in a different way.
It is a lot like looking at the world
through a kaleidoscope. You look at
a set of elements everyone else sees,
but than resemble those floating
bits and pieces into an entirely new
possibility.

Let creativity and innovation invade
any sphere of your life. Give yourself the
freedom to act creatively, whatever that
means to you – wearing Mohawk hair-
style with power suit, jotting down yet
another proof of Fermat’s theorem on
your way to university, finding new way
of recycling, or simply wearing rainbow-
coloured shoes. Just have courage to not
dye with your music still inside of you.

Кhurchakova Julia
juliia_kh@yahoo.com

DON’T DYE WITH YOURDON’T DYE WITH YOUR MUSIC STILL INSIDE OF YOUMUSIC STILL INSIDE OF YOU

HH

Цар
прокат – 04.11.2009
Росія (2009)
Жанр: Драма
Режисер: Павло
Лунгін

1565 рік. Темні
часи. Правління
Івана Грозного.
Русь, розтерзана
голодом і Лівонсь-
кою війною. Пра-

вителю у всьому ввижається зрада. Його
вірні слуги залили країну кров’ю. У кож-
ному готові вони побачити государевого
ворога. Головний закон для них – цар.
Единий, хто пішов проти царської волі –
митрополит Філіпп, відданий друг дитин-
ства Івана Грозного.Він возвеличив го-
лос свій і приніс себе в жертву. Це про-
тистояння розповість про те, на що була
здатна Русь і в падінні і у величі духа.

The Twilight Saga:
New Moon
п р о к а т – 1 8 -
20.11.2009
Австралія (2009)
Жанр: Драма/
Трилер/Жахи
Режисер: Кріс Вайц

Закохатися у
вампіра – страшно
і романтично. Але
втратити коханого,

який наважився ціною розставання вряту-
вати свою дівчину від ролі пішака у вічно-
му протиборстві кланів «нічних мислив-
ців», – це просто. Белла Свон тяжко страж-
дає через зникнення Едварда і безуспішно
шукає порятунку у дружбі з хлопчиком-
індійцем Джейкобом Блеком. Вона навіть
не підозрює, що її кращий друг – творіння
ще одного «народу Темряви». Народу, більш
жорстокого і небезпечного, ніж аристок-
рати-вампіри…

2012
прокат – 12.11.2009
США (2009)
Жанр: Драма
Режисер: Роланд
Еммеріх

Кінець світу.
То, чого більше
за все боялися
бояться цілі по-
коління землян.
Згідно з давнім

календарем племені Майя, наша цивілі-
зація перестане існувати у 2012 році… У
всьому світ люди вимушені перемагати
все страшніші й страшніші за пекло
катаклізми: виверження вулканів у
центрі мегаполісів, тайфуни серед мир-
них долин і засушливих пустель. Голо-
вні герої повинні знайти причину не-
щасть і не втрачати надію на поря-
тунок.

“The problems of the world cannot possibly be solved by skeptics or cynics whose horizons are limited
by the obvious realities. We need men who can dream of things that never were” (John F. Kennedy)

“Give yourself the freedom to
act creatively, whatever that
means to you”

Іра Кожевнікова
kozhevnikofa@rambler.ru

Коли Юлік, тримаючи перед собою рушника,
ступив у коридор, той був повний.

Підходили люди з інших поверхів.
(У.Арлов «Реквієм для бензопилки»)

Автор: Уладзімер Арлов
Назва: Реквієм для бензопилки.

и можна писати про цю книжку?
Адже це не український автор, це
сучасний білоруський письменник.

Але ж сучасний, а ти пишеш про сучасних
авторів. Але ж білоруський, а ти пишеш про
українських. Але ж я завжди сам собі обираю
про кого, про що і що саме я буду писати.
Тому питання вирішене! Буд писати про
нього. Тим більше, що в графі «автор» і
«назва» я уже зазначив:

Автор: Уладзімер Арлов
Назва: Реквієм для бензопилки.
І змінювати нічого вже не буду. Почи-

наємо? Починаємо! (на задньому плані гур-
кіт бензопилки, яку заводять)

Коридор життя. Чому саме так? В сту-
дентських гуртожитках та комунальних
квартирах, коридор уособлює собою ту час-
тину простору, яка належить усім, яку не
можна остаточно привласнити, бо вона вже
твоя. А от кімнати… Усілякі кухні, ванні

кімнати і маленькі нірки, які поважно нази-
ваються жилими кімнатами (чи, може, якось
по-іншому?), вони ж уособлюють… ті від-
різки минулого життя, а точніше пам’яті,
які належать лише нам, і ми нікого не мо-
жемо пустити за поріг цієї кімнати, окрім
тих, яки вже там є, а можемо лише від-
крити двері, щоб дати комусь подиви-
тись, стоячи на порозі у минуле. До речі,
саме пам’яті, бо ніякого іншого зв’язку з
минулим у нас немає, і саме минулого, ні
з яким іншим відрізком життя ми не мо-
жемо зіткнутись, а тим більше повторно.
Теперішнє? Не смішіть мене, його не
впіймати, так швидко воно перетворюєть-
ся в минуле. Але це зовсім не значить, що
прикрі моменти варто забувати (хоча іноді
таки варто!), а щасливі миті обов’язково
стираються, бо інакше, як би тоді в одній
маленькій книжечці вмістилося усе мину-
ле автора, моє та частина вашого.

Чому мого та вашого? А тому, що в
цьому коридорі двері в кімнати розчинені
навстіж. І в кожній з кімнат є дзеркала. І я
знов біжу цим коридором. Біжу, сподіва-
ючись, що він ще не скоро закінчиться…

Войналович Сергій
(Копернік)

radovar31@rambler.ru
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««СИГНАЛ ИЗ КОСМОСАСИГНАЛ ИЗ КОСМОСА»»
игнал из космоса» гурту
СПЛІН – це та платівка, котра
і одночасно є сигналом почати

гостролювати з програмою «краще» і пе-
ревидавати збірку «золоті хіти». Проте
насправді все ще не так погано...

Тішить, що музика нового альбому
дійсно інша, з’явилось більш клавіш і
металу. Текст залишився все тією ж сплі-
нівської філософією, що тішить вдвічі.
Чудова картина виходить, хлопці та
дівчата! Проте «к сожалению» це можна
сказати тільки про декілька пісень з
вісімнадцяти. В цілому платівка вийшла
дуже нудна, набридлива та нецікава як
така. Фронтмен гурту, Саша Василієв
виправдовує це тим, що «Сигнал из кос-
моса» довгоочікуваний, ювілейний –
десятий у збірці, і що усі пісні насправді
дитячі й присвятив він їх своєму сину.
«Найважчим у альбомі було не написан-
ня пісень, не зведення треків, а вигаду-
вання назви», – каже Сашко на одній
прес-конференції, і з цим не посперечає-
шся! Назва дійсно вийшла оригінальною
та цікавою, чого, у свою чергу, не ска-
жеш про саму музику. Так що, мабуть,
погана погода чи неякісний зв’язок з
космосом СПЛІНів завадив їм прийняти
цей сигнал так круто і якісно, як їм це
вдавалось раніше.

Макс Колонкін
kolonkin@email.ua
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Have you ever reflected upon a ques-
tion why in the 20th century – in the
one and only century –considerable

number of discoveries in
areas of chemistry, physics,
technology and medicine were
made while throughout pre-
vious centuries they were
almost non-existent? Were
people more primitive? Less educated? A
bicycle, a car, a train and a plane were in-
vented in the 20th century, while before that
people were completely satisfied with liter-
ally wearing out their feet as there was no
other mean of transportation, except for
horses on rare occasions. Is it really possible
that atom splitting, equipment for electrocar-
diogram, penicillin, chemical fibres, vaccina-
tion preventing fatal diseases, the relativity
theory, were just a result of mere chance? Or
the lucid minds of mankind which has opened
new era in scientific and technological devel-
opment appeared only in 20th century?

However, geniuses and great inventors
have existed at all times. And they always
advanced the time. The misfortune was that
during their lifetime period ideas they came
up with or the works proposed were not
highly important. In 15th century Leonardo
da Vinci dreamt of the “flying machine”.
Jules Verne had described rocket almost
100 years before human landed the Moon.

That outlines a clear point: any creator
needs not only an idea, but force to carry
it out, struggling with a spirit of the age,

inertness and prejudice.
Innovators and pioneers
have always been the peo-
ple who did not believe
that life is defined by ran-
dom chance. With their

actions they rejected inevitability and fatal-
ity. They were afflicted with the ideas.
Conviction in truthfulness and correctness
of the chosen way led them to achieve-
ment of aims set.

This courage and determination is some-
thing you, young people of 21st century,
should stick to. The greatest pleasure of
creativity in not what it is about but
the inner music that process of creation
makes. May some people discourage
you saying that curiosity killed the
cat. Keep in mind that cat had
died nobly.

Creativity involves breaking
out of established pattern in order
to look at things in a different way.
It is a lot like looking at the world
through a kaleidoscope. You look at
a set of elements everyone else sees,
but than resemble those floating
bits and pieces into an entirely new
possibility.

Let creativity and innovation invade
any sphere of your life. Give yourself the
freedom to act creatively, whatever that
means to you – wearing Mohawk hair-
style with power suit, jotting down yet
another proof of Fermat’s theorem on
your way to university, finding new way
of recycling, or simply wearing rainbow-
coloured shoes. Just have courage to not
dye with your music still inside of you.

Кhurchakova Julia
juliia_kh@yahoo.com

DON’T DYE WITH YOURDON’T DYE WITH YOUR MUSIC STILL INSIDE OF YOUMUSIC STILL INSIDE OF YOU
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Цар
прокат – 04.11.2009
Росія (2009)
Жанр: Драма
Режисер: Павло
Лунгін

1565 рік. Темні
часи. Правління
Івана Грозного.
Русь, розтерзана
голодом і Лівонсь-
кою війною. Пра-

вителю у всьому ввижається зрада. Його
вірні слуги залили країну кров’ю. У кож-
ному готові вони побачити государевого
ворога. Головний закон для них – цар.
Единий, хто пішов проти царської волі –
митрополит Філіпп, відданий друг дитин-
ства Івана Грозного.Він возвеличив го-
лос свій і приніс себе в жертву. Це про-
тистояння розповість про те, на що була
здатна Русь і в падінні і у величі духа.

The Twilight Saga:
New Moon
п р о к а т – 1 8 -
20.11.2009
Австралія (2009)
Жанр: Драма/
Трилер/Жахи
Режисер: Кріс Вайц

Закохатися у
вампіра – страшно
і романтично. Але
втратити коханого,

який наважився ціною розставання вряту-
вати свою дівчину від ролі пішака у вічно-
му протиборстві кланів «нічних мислив-
ців», – це просто. Белла Свон тяжко страж-
дає через зникнення Едварда і безуспішно
шукає порятунку у дружбі з хлопчиком-
індійцем Джейкобом Блеком. Вона навіть
не підозрює, що її кращий друг – творіння
ще одного «народу Темряви». Народу, більш
жорстокого і небезпечного, ніж аристок-
рати-вампіри…

2012
прокат – 12.11.2009
США (2009)
Жанр: Драма
Режисер: Роланд
Еммеріх

Кінець світу.
То, чого більше
за все боялися
бояться цілі по-
коління землян.
Згідно з давнім

календарем племені Майя, наша цивілі-
зація перестане існувати у 2012 році… У
всьому світ люди вимушені перемагати
все страшніші й страшніші за пекло
катаклізми: виверження вулканів у
центрі мегаполісів, тайфуни серед мир-
них долин і засушливих пустель. Голо-
вні герої повинні знайти причину не-
щасть і не втрачати надію на поря-
тунок.

“The problems of the world cannot possibly be solved by skeptics or cynics whose horizons are limited
by the obvious realities. We need men who can dream of things that never were” (John F. Kennedy)

“Give yourself the freedom to
act creatively, whatever that
means to you”

Іра Кожевнікова
kozhevnikofa@rambler.ru

Коли Юлік, тримаючи перед собою рушника,
ступив у коридор, той був повний.

Підходили люди з інших поверхів.
(У.Арлов «Реквієм для бензопилки»)

Автор: Уладзімер Арлов
Назва: Реквієм для бензопилки.

и можна писати про цю книжку?
Адже це не український автор, це
сучасний білоруський письменник.

Але ж сучасний, а ти пишеш про сучасних
авторів. Але ж білоруський, а ти пишеш про
українських. Але ж я завжди сам собі обираю
про кого, про що і що саме я буду писати.
Тому питання вирішене! Буд писати про
нього. Тим більше, що в графі «автор» і
«назва» я уже зазначив:

Автор: Уладзімер Арлов
Назва: Реквієм для бензопилки.
І змінювати нічого вже не буду. Почи-

наємо? Починаємо! (на задньому плані гур-
кіт бензопилки, яку заводять)

Коридор життя. Чому саме так? В сту-
дентських гуртожитках та комунальних
квартирах, коридор уособлює собою ту час-
тину простору, яка належить усім, яку не
можна остаточно привласнити, бо вона вже
твоя. А от кімнати… Усілякі кухні, ванні

кімнати і маленькі нірки, які поважно нази-
ваються жилими кімнатами (чи, може, якось
по-іншому?), вони ж уособлюють… ті від-
різки минулого життя, а точніше пам’яті,
які належать лише нам, і ми нікого не мо-
жемо пустити за поріг цієї кімнати, окрім
тих, яки вже там є, а можемо лише від-
крити двері, щоб дати комусь подиви-
тись, стоячи на порозі у минуле. До речі,
саме пам’яті, бо ніякого іншого зв’язку з
минулим у нас немає, і саме минулого, ні
з яким іншим відрізком життя ми не мо-
жемо зіткнутись, а тим більше повторно.
Теперішнє? Не смішіть мене, його не
впіймати, так швидко воно перетворюєть-
ся в минуле. Але це зовсім не значить, що
прикрі моменти варто забувати (хоча іноді
таки варто!), а щасливі миті обов’язково
стираються, бо інакше, як би тоді в одній
маленькій книжечці вмістилося усе мину-
ле автора, моє та частина вашого.

Чому мого та вашого? А тому, що в
цьому коридорі двері в кімнати розчинені
навстіж. І в кожній з кімнат є дзеркала. І я
знов біжу цим коридором. Біжу, сподіва-
ючись, що він ще не скоро закінчиться…

Войналович Сергій
(Копернік)

radovar31@rambler.ru
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««СИГНАЛ ИЗ КОСМОСАСИГНАЛ ИЗ КОСМОСА»»
игнал из космоса» гурту
СПЛІН – це та платівка, котра
і одночасно є сигналом почати

гостролювати з програмою «краще» і пе-
ревидавати збірку «золоті хіти». Проте
насправді все ще не так погано...

Тішить, що музика нового альбому
дійсно інша, з’явилось більш клавіш і
металу. Текст залишився все тією ж сплі-
нівської філософією, що тішить вдвічі.
Чудова картина виходить, хлопці та
дівчата! Проте «к сожалению» це можна
сказати тільки про декілька пісень з
вісімнадцяти. В цілому платівка вийшла
дуже нудна, набридлива та нецікава як
така. Фронтмен гурту, Саша Василієв
виправдовує це тим, що «Сигнал из кос-
моса» довгоочікуваний, ювілейний –
десятий у збірці, і що усі пісні насправді
дитячі й присвятив він їх своєму сину.
«Найважчим у альбомі було не написан-
ня пісень, не зведення треків, а вигаду-
вання назви», – каже Сашко на одній
прес-конференції, і з цим не посперечає-
шся! Назва дійсно вийшла оригінальною
та цікавою, чого, у свою чергу, не ска-
жеш про саму музику. Так що, мабуть,
погана погода чи неякісний зв’язок з
космосом СПЛІНів завадив їм прийняти
цей сигнал так круто і якісно, як їм це
вдавалось раніше.

Макс Колонкін
kolonkin@email.ua
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