


-ого вересня всі студенти ЧДУ 
ім. Петра Могили приступили до 

найвідповідальної частини їх життя – 
навчання, звісно. Новий триместр – новий 
розклад. Але цього року зміни були суттє-
вими, адже з’явились незрозумілі ауди-
торії, як з’ясувалось, вже на першій парі, 
в 11 корпусі. 

Для студентів філологічного факуль-
тету і факультету медичних приладів всіх 
курсів то була приємна новина, тому що 
додаткові аудиторії ліквідували другу 
зміну, це по-перше. По-друге, тільки-но 
відремонтовані аудиторії значно відрізня-
ються від тих, що знаходяться, наприклад, 
в 2-ому корпусі, і таким чином, сприяють 
вільному розмірковуванню над поставле-

ними викладачем питаннями. По-третє, 
всі кафедри перенесено в один єдиний 
корпус, що економить час студентів на 
пошук викладачів. І по-четверте, майже 
всі, хто навчаються в 11-ому корпусі – 
з факультету філології або медичних 
приладів, і вони зможуть допомогти 
у вирішенні будь-яких питань з 
більшою користю, ніж, наприклад, 
економісти або соціологи. 

Але, хоча новий корпус і розпочав 
свою роботу з перших днів навчання, 
існують декілька факторів, що дещо 
заважають на сьогодні його ефектив-
ному використанню. В першу чергу, 
то є все ще триваючі реставраційні 
роботи. Коли ми запитали в робіт-
ників, коли ж цей ремонт скінчиться, 
останні через свою некомпетентність 
прохають звертатися за відповідями 
до ректора. А студентам залишається 
в обов’язковому порядку не спізнюва-
тися на пари (бо перекриють всі входи-
виходи до корпусу) і дивитися під ноги 
(щоб нічого собі не зламати). 

Не хочеться також зменшувати нега-
тивний вплив шумів від інструментів і 
криків ремонтників під час пар. Цілком 
зрозуміло, що робочий день як у робітника, 

так і у студента майже однаковий, але 
було б добре, якби ми не заважали один 
одному (і ніхто б не переривав заняття з 
ціллю використати розетку саме під час 
навчального процесу). 

Трохи незручними виявилися у 
використанні 
двері в ауди-
торіях: їх гро-
міздкість ля-
кає, шум від 
відкриття-за-
криття весе-
лить. 
Сама подія 

відкриття і 
функціонуван-
ня 11-ого кор-
пусу приємно 
здивувала, але 
водночас ви-
кликала у сту-

дентства Могилянки багато спірних 
питань. І перше з них: чому друга змі-
на все-таки існує до сих пір? Адже зі 
збільшенням кількості аудиторій мало 
вирішитися питання із нестачею місця для 
навчання студентів старших курсів...  

Сашулік Чмель 

ВІДКРИТТЯ 11-ГО КОРПУСУ 
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 такими думками в голові, дочека-
вшись легітимного для опитувань 

ректора четверuа, я увійшов до прийма-
льні топ менеджера нашого університету. 
Проте пан ректор направив мене 
з моїм питанням до пана Трунова. 
Але того дня я вже не пішов до 
пана Трунова, бо дівчата запроси-
ли мене, здається, грати в теніс. 

Наступного дня відбулася моя 
лаконічна розмова з проректо-
ром Труновим. Пан проректор 
зауважив, що другої зміни в нас 
немає, вона – лише частково 
друга. «Такий намір є, але де 
взяти приміщення» – вичерпно 
та коротко відповів він на моє 
запитання про намір позбутися 
другої зміни. 

Далі я подався до студентсь-
кого відділу кадрів, де мені вда-
лося дізнатися те, що цього року кіль-
кість студентів ЧДУ зросла на 500 осіб, 
дорівнює 4168 і має тенденцію до що-
денного зростання. Якщо я правильно 
зрозумів, то всі ці люди навчаються на 
денній формі. 

Наступним та останнім пунктом при-
значення став навчальний відділ. Тут мені 
пояснили, що, по-перше, до першого верес-
ня не було достеменно відомо, працюва-

тиме 11 корпус, чи ні. Через це існуючий 
розклад занять не зміг стати еталоном 
раціоналізму. Розклад занять на другий 
триместр буде оптимізовано, тому можна 
очікувати зменшення кількості груп, які 
навчатимуться у часткову другу зміну. 

По-друге, вже сьогодні зроблено бага-
то. За рахунок приміщень 11 корпусу 
на першу зміну навчання було переве-
дено 4 та 5 курси міжнародних відносин, 
усі медприлади (спеціальність) та всіх 
філологів. Комп’ютерники, юристи та 
економісти продовжують навчатися у 
частково другу зміну, знову ж таки не всі, 

а лише старші курси (інформація 
не є повною). 

Поки що місця на всіх справді 
не вистачає, особливо коли мова 
йде про комп’ютерні класи та 
спортзал. Тому варто змиритися 
з тим, що комусь доведеться на-
вчатися пізніше за інших. Після 
тижня самостійної роботи зникне 
одна пара фізичного виховання на 
тиждень. Це дещо скоротить часо-
ві витрати студентів на навчання. 
Також не можу обійти увагою 
той факт, що за рахунок примі-
щень 11 корпусу було розширено 
особистий робочий простір про-
фесорсько-викладацького складу. 

Це дужеважливо і добре, тому що 
викладачі є основою вищого навчаль-
ного закладу. 

На завершення хочу побажати всім 
першої зміни в наступному триместрі. 

Володимир Логвиненко 

ДРУГА ЗМІНА: ВСЕРЙОЗ І НАДОВГО? 
Студенти ЧДУ сподівалися, що з 1 вересня 2009 року другої зміни 
не стане – 11 корпус, мовляв, вирішить просторові проблеми. Але 
друга зміна все ще існує. Чому? 
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ановне студентство! Для вас не 
стане новиною, що 31 серпня в 

стінах нашого університету, а точніше 
на подвір’ї, відбулася посвята у сту-
денти ЧДУ ім. Петра Могили. І свою 
розповідь про це феєричне дійство 
хочемо подати у новому форматі, який 
дотепер ми не використовували :) 

За 30 хвилин до початку дійства, 
на сцені: 
− Слухай, цей вітер мене вже бісить. 

Мало того, що прохолодно, так ще 
й зачіску псує! 

− І не кажи, цього разу погода нам не 
всміхнулася.(( 

− Хех, частенько вона нам не посмі-
хається… 30 хвилин до початку, а 
народу вже ого-го. Дивись, скільки 
їх уже зібралося. І де тільки бе-
руться? А по телевізору розповіда-
ють, що недобір буде. Та в порів-
нянні з ними в нас недобір був 
3-4 роки тому. 

− Що правда, то правда. Тільки-но 
одних випустили, як інші прийшли. 
Знову нам газони потопчуть… 

− Зате пройдуть церемонію посвяти у 
студенти, а то стоять ні риба, ні 
м’ясо – таке враження, що вже «на 
килимі» у Олександра Миколайо-
вича з паперами на відрахування. 

− О, дивись, а тим хлопцям весело, 
хоч якийсь позитив. 

− Радійте, радійте… Сьогодні лише 
31 серпня, а от завтра… Не знають 
вони, що на них чекає… 

− Годі тобі, знайшовся «Доктор Зло». 
Давай вже починати, а то щось 
вітер розхвилювався. 

− Що там у нас перше за сценарієм? 
Гості? Ректорат? 

− Так, Олександр Миколайович 
відкриває дійство, а потім… мій 

улюблений момент: першокурсники 
читають присягу. Всі як один 
клянуться, а як прийде перша сесія, 
буде видно, хто чого гаразд. 

− Добре, починаємо. 
− Шановні гості! Чорноморський 

державний університет імені Петра 
Могили вітає всіх присутніх у своїх 
стінах… 

А тим часом перед сценою, на 
газоні: 
− Нарешті, початок! А то скільки 

можна тут стояти? Вже ноги бо-
лять... Ще не почали вчитися, а нас 
уже мучають! 

− Навіщо це посвяченння взагалі 
треба?... Прийшли б першого 
вересня і вчилися б спокійненько, 
а то останній день літа – і в той не 
відпочити. А місце вибрали, ще б 
на головному вході стали і почали 
посівати! 

− Гг, маєш рацію, я теж не люблю оці 
пафосні заходи, хоча як співає за-
раз дівчина, мені подобається… О! 
Ще бачив іншу дівчину, одягнену в 
костюм такий гарний, мабуть танок 
живота танцюватиме. Вже хочу 
подивитись!) 

− Не дивно, ти ж хлопець, тобі треба 
було на філологічний факультет 
вступати, там самі дівчата... у 
квітнику б вчився! 

− Мені тебе вистачає, квітко моя!) 
Слухай, а ведучі з театру могилян-
ського, так? 

− Ага, в мене там подруга грає, їй 
подобається! 

− Може, й нам пограти… а то будемо 
лише «ботанити» і нічого в май-
бутньому згадати буде, онукам 
розказати… 

− Ой, вже про старість думаєш... 
Якщо так, тоді точно в театр треба 
йти або в КМЦ! 

− І все ти знаєш! Що ж таке КМЦ? 
− Культурно-мистецький центр Мо-

гилянки, на 2 поверсі біля актової 
зали розташований, я тобі покажу 
потім, а поки досі питань, дай-но 
послухати, що там говорить голова 
студколегії. 

− Добре-добре мовчу. А ти слухай, 
може сама колись станеш головою 
студколегії і на сцені будеш віщати 
першокурсникам! 
 
Післямова. Ось така трохи незвична 

розповідь про незвичну для кожного 
першокурсника процедуру посвяти. 

Бажаємо успішного навчання! 
 

З повагою 
Анатолій Чубаченко 

Ольга Спиця 

ФЕЄРИЧНЕ ДІЙСТВО НАШОГО ПОДВІР’Я, 
АБО ІСТОРІЯ ПРО ТЕ, ЯК У СТУДЕНТСТВО 

ПОСВЯЧУВАЛИ 

Слово редактора 
І знову по колу 
 
Новий навчальний 
рік тільки-но встиг 
розпочатись, а вже 
роботи тьма тьмуща, 
як ісь  завдання ,  
семінари, курсові, 

дипломні. Як з цим всім розібратись, 

коли ще два тижні тому ти купався у 
морі й засмагав на сонечку. Але така 
наша доля – бути студентами. З Но-
вим роком, дорогі мої! Ми зможемо. 
Треба просто думати позитивно. Цей 
рік буде таким дивовижним. А скіль-
ки нових переживань, знайомств, вра-
жень, чогось першого, чогось надзви-
чайного. Якщо справді цього хотіти, 

то воно неодмінно прийде. Тож ба-
жаю вам хотіти якомога сильніше. Ще 
раз з Новим навчальним роком та 
зі святом виходу першого номеру 
«Ваганту»! 

З повагою,  
головний редактор 
газети «Вагант» 
Євгенія Дулько  
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 серпні цього року в ЧДУ ім. 
Петра Могили стартував новий 

перспективний проект, фінансований 
Німецькою програмою ДААД «Під-
тримка демократії в Україні». Основ-
ною метою реалізації даного проекту є 
підвищення європейської та демократи-
чної компетентності студентів нашого 
університету. В рамках цього проекту 
також було проведено два круглих столи 
на теми: «Економічна криза і стан де-
мократії у Східній Європі» та «Сучас-
ність та перспективи викладання гео-
графії у Німеччині». 

Ініціатором та розробником даного 
проекту став німецький університет 
Саарланда, що тривалий час співпра-
цює з ЧДУ ім. Петра Могили. Саме 
представниками даного університету 
було подано заявку на конкурс програми 
ДААД. У квітні 2009 року проект спів-
робітництва між університетом Саар-
ланда і ЧДУ ім. Петра Могили було 
схвалено та виділено фінансування. Саме 
у нашому університеті проект був 
підтриманий вищим керівництвом 
ВНЗ, а також деканами філологічного та 
політологічного факультетів: Пронкеви-
чем О.В. та Шевченко Н.В. 

В межах цього проекту 20 студентів, 
що навчаються на різних спеціальностях 
нашого університету (переважно на 
факультеті політичних наук та іноземної 
філології), отримають додаткову освіту 
щодо процесів демократизації та євро-
пейської інтеграції. За результатами 
вдалого навчання учасники отримають 
сертифікати «Європаїкум» університету 
Саарланда. Що таке «Європаїкум»? Це 
є сертифікат міжнародного зразка, що 
свідчить про здобуту європейську ком-
петенцію, а також сертифікат універси-
тету Саарланда (Німеччина), що свід-

чить про здобуту освіту і акредитовану 
в даному ВНЗі. 

Особливістю даної програми є те, 
що в роботі зі студентами задіяні як 
німецькі професори, що викладали в 
нашому університеті протягом серпня-
вересня даного року, а також викладачі 
ЧДУ ім. Петра Могили, що пройшли 
двомісячне стажування в універси-
теті Саарланда: Палагнюк Ю.В. та 
Подаєнко Ю.Л. Протягом свого перебу-
вання в Німеччині у 
співпраці з німецькими 
колегами, ними були 
розроблені 2 навчальні 
курси присвячені ме-
діа та демократії (Ю.В. 
Палагнюк) та активно-
му громадянству (Ю.Л. 
Подаєнко). Викладання 
даних курсів у ЧДУ 
ім.  Петра Могили від-
буватиметься протягом 
листопада -лютого  
2009-2010 навчального 
року із використанням 
європейських методик 
викладання. Наступ-
ним кроком проекту 
стане поїздка наших 
студентів у Німеччину, 
де вони отримають 
змогу продовжувати 
навчання та отримати німецький сер-
тифікат. Це буде завершальним етапом 
проекту. 

Що стосується процесу проведення 
занять по проекту на базі нашого уні-
верситету, то варто зауважити, що все 
відбувалося за чітким графіком та до-
сить ефективно. Так, з 26 по 31 серпня 
пройшов перший цикл занять для сту-
дентів з німецькими професорами 

університету Саарланда (Німеччина) 
Хельмутом Рюссманном та Генрі 
Фохтом. Заняття проходили у вигляді 
лекцій та семінарів за модульною 
системою. Студенти пройшли два 
курси: «Економічна криза. Європа і 
Східна Європа» та «Приватне право». 
Студентам нашого університету дуже 
сподобались ці дні, а саме новий 
матеріал, спілкування на іноземній 
мові про проблеми світової інтеграції 
та Європейського права та спілкування 
з самими професорами. А протягом 
6-18 вересня пройшов другий цикл 
семінарів з німецьким професором з 
географії університету Саарланда 
(Німеччина) Біртою Нінабер. Заняття 
мали такий же вигляд, але тема була 
іншою: «Регіо-налізація і сільський 
простір в Європі». 

Також важливим є те, що ще 3 роки 
поспіль ця програма буде існувати у 
нашому університеті. Вона розрахована 
на залучення широкого кола студентів 
та викладачів з різних спеціальностей. 
Особливо цікавими для співпраці кері-
вництво університету Саарланда на 
майбутнє визнає спеціальності, пов’я-
зані з інформатикою, медициною, пра-
вом, історією та іншими. Слідкуйте за 
оголошеннями та самі приймайте участь 
у цьому проекті. Слід на-голосити на 

тому, що да-
на програма 
планується 
як довгостро-
кова. Вона не 
завершиться 
для студентів 
отриманням 
сертифікатів. 
Після цього 
вони будуть 
залучатися 
до різного 
роду волон-
терських про-
ектів та про-
грам в межах 
співробіт -
ництва двох  
к р а ї н  т а  
поширення 
демократич-

них цінностей серед української молоді. 
«Буде ще!» (с) Шевченко Наталія 

Володимирівна. 
Читайте «Вагант» та слідкуйте за 

подальшими подіями! 
 

Ємєлєва Ліда 
lidusichka@inbox.ru 

Дякую за інформацію Шевченко Н.В. 
та Подаєнко Ю.Л. 

У 

Сьогодні для нашої держави актуальною темою є демократизація та вступ до 
Європейського Союзу. Політики Європейських держав не сприймають Україну 
як європейську державу. Але зовсім не зрозуміло, чому ж «нагорі» все так тяжко, 
коли тут, серед студентів, серед нас з вами, все зовсім по-іншому? Професори 
університету Саарланда (Німеччина) дізнавались про українську освіту, українсь-
ких студентів через офіційне спілкування з нашими професорами та студентами 
ЧДУ ім. Петра Могили.  



апевно немає такого студента сто-
годні на Україні, який не чув би 

про програму Work & Travel USA, AuPair 
USA та інші. 

Напевно половина твоїх друзів вже 
їздили, а інша половина якраз збирається до 
Америки або і ти вже мрієш відкрити для 
себе справжню Америку та підкорити світ. 

Центр міжнародних 
стажувань ЧДУ імені 
Петра Могили надає 
вам можливість здійс-
нити ваші мрії! Наша 
мета – ваше відчуття 
спокою і надійності, 
упевненості в тому, що 
вам завжди допомо-
жуть і будуть раді. 
Мінімізація ваших ви-
трат на участь у програмах міжнародного 
обміну. Надання шансу зануритися в світ, 
повний пригод, перспектив і необмежених 
можливостей. 

Що нас відрізняє від інших? 
1. Ми не комерційна організація і не 

ставимо за мету прибуток. 
2. У нас ви оплачуєте чисту вартість 

програми без націнок. 
3. Наше партнери акредитовані Кон-

сульством США. 
4. Наші студенти упевнено отриму-

ють візи. 
5. Робота тільки з найбільш крупни-

ми і перевіреними спонсорськими орга-
нізаціями. 

6. Тільки наші представники в період 
вашої участі знаходяться разом з вами в 
США і ви у будь-який час можете з ними 
зв’язатися. 

7. З нами надійніше! 
ВАЖЛИВО: 
Ми надамо повний пакет інформацій-

но-консультаційних послуг з організації 
вашої участі в програмі: 

1. Мінімальний пакет документів для 
участі в програмі. 

2. Участь студентів в ярмарках-
вакансий. Можливість участі: он-лайн 
(можна дістати доступ до бази працедавців 
США і спілкуватися з ними), особисто на  
співбесіді, а також ви можете самостійно 
підібрати собі місце стажування. 

3. Підготовка до співбесіди в консуль-
стві США. 

4. Оформ-
лення міжнарод-
ного студентсько-
го квитка ISIC. 

5. Організа-
ція Вашої зустрічі 
в аеропорту та 
трансфер до місця 
проходження  
стажування. 

6. Допомога 
в отриманні SSN. 

7. Допомога 
в пошуку додат-
кової роботи та 
житла. 

9. Організація екскурсійних турів по 
США за підтримки наших партнерів. 

Work & Travel USA! 
Олена 
Не знаю чому і звідки беруться думки 

після 20 годин роботи, а також звідки 
з’явилася моя муза, але 6 ранку, а я замисли-
лася. Про минуле, як завжди. Поїздка до 

Америки принесла 
мені більше, ніж я 
чекала. 

Але що, зреш-
тою, ми маємо? 
Завдяки цій Амери-
ці таки: 

Ніхто не може 
назвати мене «та-
тусевою доцею». 
Виявилось без тата 

вміємо нормально функціонувати, та ще і в 
екстремальних умовах))) Зараз я точно 
знаю ціну грошам)). 

У мене є досвід життя в гуртожитку, і 
зараз я на 100 + упевнена, що залишок 
моїх студентських років пройде в квартирі. 

Стала більш терплячою до людей. 
Все той же гуртожиток)))) 

З’ясувала особисто для себе, що 
американці не такі вже і погані) Купа 
друзів-американців хороші й позитивні 
хлопці. 

Змінила свою думку про темношкірих 
радикально, і тепер я більше не расист))) 

Навчилася «Рілакс, тейк іт ізі», про 
що так довго мріяли 
мої)) тепер я не 
хвилююся  сильно  
взагалі ні з якого 
приводу, так-так, не 
так – ну то й що)) 

Найяскравіше на 
відстані виявилося те, 
кому я дійсно потрібна 
і хто за мене пережи-
ває)) 

Анна 
Привіт :) Пишу тобі звіт про літо, 

яке, на привеликий жаль, пройшло! 
Спочатку ми всі працювали в рестора-

ні. Там непогано. Я відпрацювала два 
тижні й звільнилася. Працювала хостесом. 
Робота неважка. Звільнилася тому що 
мені не підходив розклад. 

У місті, де нам надали контракт, якщо 
ти приїхав рано, знайти роботу дуже 
легко. Я ось працювала на трьох. Після 
того, як звільнилася з ресторану, у мене 
вже була робота в двох інших місцях. У дуже 
дорогому готелі Bellmoorinn, ресторані 
Applebee’s. А ще трохи пізніше я влашту-
валася на третюю роботу в магазин 
кришталя Waterford &Wedgewood. На 
першій роботі в готелі накриваю снідан-
ки, на другій роботі в ресторані була 
хостессом, на третій роботі касиром. 
Платили мені так: у готелі 10 доларів, в 
ресторані 7.50, в магазині 9 за годину. 

Ще в нашому місті церкви надають 
сніданки і вечері. Нам видали карту, де 
відмічені всі церкви, де можна поїсти. 

Годували у понеділок, вівторок, середу, 
четвер. Лагодили велосипеди, видавали 
ліхтарі для велосипедів. Взагалі здоро-
во! :) 

Ми були у Вашингтоні, в Нью-Йорку. 
Ще я стрибала з парашутом! Чудове 
літо :)! 
Програма міжнародного культурного 

обміну Au Pair USA 
Юлія 
Америка знову відкрила мені свої 

двері! Я живу в надзвичайно красивому 
місті Upper Saddle River в північній частині 
штату New Jersey. Це просто казкове 
місце – парки, магазини, коледжі, ресто-
рани, зоопарки, музеї, атракціони, пляжі 
– все це знаходиться зовсім поряд. 

Розвинена транспортна система 
дозволяє достатньо швидко добиратися 
до багатьох крупних сусідніх міст і шта-
тів, таких як Нью Йорк, Коннектікут, 
Філадельфія, Меріленд та ін. 

«Оперок» в цій частині країни дуже 
багато, так що нудьгувати не дово-
диться! 

Щотижневої стипендії вистачає... 
іноді не дуже! :) Якщо живеш подалі від 
магазинів і не вибираєшся з будинку – тоді 
точно вистачає! Ну адже це життя, 
потрібно скрізь побувати, на все подиви-
тися! Адже я прагну використовувати 
кожну можливість поїхати в нове для мене 
місто або місце... 

Я дуже рада, що поїхала за цією 
програмою, і всім ра-
джу, це варто того... 
(«Де-шево і сердито»? 
– НІ!! швидше це мож-
на порівняти з «хот 
туром» – достатньо 
дешево, трішки ризи-
ковано, і в результаті 
всі залишаються задо-
волені :) 

Work and Study Canada 
Олег 
Світ, насправді, ще менший ніж нам 

здається. Після того, як прогулюючись в 
Нью Йорку по Централ парк ми з хлопця-
ми зустріли групу знайоних з Миколаєва, я 
перестав дивуватися будь чому... але коли у 
Ванкувері я зустрів людину, з якою позна-
йомився на Алясці... я просто взагалі 
перестав вірити у випадковість того, 
що відбувається! :) 

Подорож до Канади... НІЧОГО НЕ 
ВІДБУЛОСЯ!!! Все йде як по маслу, що 
для мене зовсім не характерно... Я позна-
йомився зі студентами з Саудовськои Ара-
вії, Кореї, Данії, Швейцарії. Студенти – вони 
і в Африці студенти :) Добре тут :) Чу-
дове місце, гарний коледж, цікаві зайнят-
тя :) Круто)! 

Ось саме так наші студенти підко-
рюють Світ! 

ПІДКОРЮЙ РАЗОМ З НАМИ! 
ЗВЕРТАТИСЯ: Центр міжнародних ста-
жувань студентів ЧДУ ім. Петра Моги-
ли (к. 1-112)  

Work & Travel USA! 
Це можливість пройти оплачуване 
стажування в найбільших компаніях 

США протягом літніх канікул. 
АКЦІЯ – вартість програми $615!!!! 
Зареєструйся в період з 1вересня по 

1 жовтня та отримай знижку на 
вартість програми $100!!! 

Н 
ЯК НАШІ СТУДЕНТИ СВІТ ПІДКОРЮЮТЬ 



 самого ранку й до ночі відбувалось 
дійство, якого городяни ще ніколи 

не бачили, яким вони тепер пишаються, 
яке ще довго пам’ятатимуть. Добре орга-
нізований парад муніципальних служб, 
театралізовано-розважальні програми, 
численні акції, концертні програми як 
для дітей, так і для дорослих, візуальне 
шоу «Вулиця живих скульптур», ще купа 
заходів, що проходили переважно на 
головній пішохідній вулиці міста 
одночасно в різних її куточках, і на 
останок – великий концерт за участю 
зірок естради й феєрверк. 

Можливо, що відкривши цей 
розворот, ви здивувались тому фак-
ту, що Дню міста Миколаєва, а не, 
наприклад, Дню певного факультету 
відведено стільки місця в «Ваганті». 
Відповіддю буде два аргументи з 
мого боку: по-перше, студенти різ- 
них факультетів з різних курсів Могилян-
ки приймали участь у ранковій демонстра-
ції, пройшовши всю Радянську й площу 
Леніна в випускних мантіях; й по-друге, 
кожному студентові ЧДУ ім. Петра Моги-
ли, якщо вони не є миколаївцями, протя-
гом всього їх періоду навчання місто стає 
настільки близьким, що, мабуть, перерос-
тає в статус рідного. А про речі, що є важ-
ливими в нашому житті й, взагалі, можуть 
зацікавити, ми й пишемо у «Ваганті». 

Про демонстрацію 
Ознаменував початок святку-

вання грандіозний парад – хід 
муніципальних служб, який простя-
гнувся від проспекту Леніна до 
площі Леніна (цікаво, що парад був 
актуальним саме в минулому сто-
літті й так радісно прийнятий ми-
колаївцями сьогодні). Всі хотіли 
привітати рідне місто з річницею, 
виділитися на фоні інших, проде-
монструвати свою неповторність. 
Почалось зі шкіл і ВНЗ, потім 
вітання від медиків, працівників соціаль-
них служб, організації «Альтер-спорт» 
(що пропагує здоровий спосіб життя), від 
Миколаївського лицарства, оркестру 
УМВС України в Миколаївській області, 
а також інших, не менш цікавих учасників 
параду. Перелічувати все просто немає 
сенсу, але деякі особливості: 
− найчисленнішими були «колони» 

представників районів міста (Кора-
бельного, Центрального і т.д.); 

− самими яскравими були працівники 
ЖКГ – в помаранчевій уніформі й 
на вантажівці; 

− школярі переважно були вдягнені в 
національний одяг, студенти – в 
сучасний під мантіями; 

− транспортні засоби – від поні під дире-
ктором зоопарку до вантажівки «Пре-
зидент» й темно-зеленого Ікарусу... 
Про заходи після параду і до візуаль-

ного шоу «Вулиця живих скульптур» 
Якби клонування було доступним для 

простого народу, то подивитися на все, 
що проходило на Радянській і поблизу неї, 
а також об’єктивно оцінити побачене 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
можливість би й існувала. Але ми мали 
обирати. Скажу я вам, що було з чого. 

Чоловічі справи: показові виступи 
десантників і морських піхотинців та 
від-відування гостя міста – десантного 
корабля «Костянтина Ольшанського». 
Городяни отримали нагоду піднятися на 
металеву споруду та зробити безліч 
фотографій як на її фоні, так і всере-
дині корабля. 

Вчимося танцювати: біля Мак-
дональдзу проходив показовий виступ 
педагогів і вихованців танцклубу 
«Pasadena». Що їх відрізняє від інших – 
звісно, майстерність, а там незабутні 
номери й оплески глядачів. Приємно, 
що оригінальним компонентом про-
грами і, водночас, піар-ходом клубу 
були майстер-класи з різних танцюваль-
них напрямів (Гоу-Гоу, Тектонік і т. ін.). 
Охочі підходили й починали повторю-
вати базові рухи за педагогом. 

Подарунок від УНП: прапор на площі 
Леніна (десь близько 35 м х 45 м). Хто 
бачив, мене зрозуміє. З першого погляду – 
синьо-жовтий, тримають люди майже 
через 0,5-1,5 м один від одного. А під 

прапором, мабуть, всі діти з площі та 
батьки, що їх фотографують. Позитивно 
було зайти під той «купол» й просто 
сидіти на травці. 

Про живі скульптури 
Ще з минулого Дня міста миколаївці 

пам’ятають творіння Миколаївського 
міського молодіжного народного театру 
СТУК. Актори театру були розмальовані 
під мармурові, бронзові скульптури й 
тільки іноді (коли до скриньки клали 
гроші) змінювали свої пози. Розмістившись 

в найбільш людних місцях на Ра-
дянській, живі скульптури залиша-
лись під прицілом десятків, а може, 
й більше фотокамер. Серед них ми, 
безумовно, впізнали Леніна й Сталіна, 

Чарлі Чапліна й Мерілін Монро, 
адмірала Грейга та інших. 

Про музично-історичне 
театралізоване дійство, при-
свячене 220-ій річниці заснуван-
ня міста за участю кращих 
творчих колективів і виконавців 

«Місто Миколаїв – наше життя!» 
Дійство, що відбувалось біля ОДК, 

оповідало про життя нашого краю від 
древньої Ольвії і до наших днів. У 
барвистій виставі брали участь творчі 
колективи міста: актори миколаївських 
театрів, сту-дентський театр «СТУК», 
театр танцю «Ритми планети» та інші. 

Про логічне завершення Дня міста 
Звісно, що концерт розпочався після 

19:00 й тривав аж до феєрверку. 
Чудова сцена, настрій, танцюва-
льні колективи (Смайл, Капріз, 
Pasadena, Грація). Виступила ко-
манда КВН «Лєгко і просто». А от 
щодо виконавців, то половина з 
них була невідома більшості 
миколаївців, присутніх на площі 
Леніна, а інших, безумовно, за-
тьмарив своїм та-лантом Микола 
Трубач. Далі йшли поздоровлення 
миколаївців від А. Яценюка, 
В. Януковича та мера міста В. Чайки 
(власне, виконання Володимиром 

Дмитровичем «Бєлих крильєв»). І... 
грандіозний феєрверк, який пропусти-
ти було просто соромно кожному по-
важаючому себе городянину! В кінці, 
коли багацько жителів стали розходи-
тися по домівках, виступила група «Нє 
Ангєли». 

Незабутній 220-ий День міста! 
Дійсно, можна подякувати всім органі-
заторам, що доклали зусиль для його 
проведення, а також всім працівникам 
ЖКГ, що ліквідували його ж наслідки 
(у вигляді скляних пляшок, макулатури 
й т. ін.). 

 
Сашулік Чмєль 

alexa.chmel@gmail.com  

ДЕНЬ МІСТА МИКОЛАЄВА – 220 РОКІВ 
12 вересня миколаївці та гості міста стали свідками грандіозної феє-
рії подій на честь святкування 220-ої річниці міста Миколаєва. 

З 



ЦЬОГО РОКУ МІСТУ МИКОЛАЄВУ 
ВИПОВНЮЄТЬСЯ 220 РОКІВ 

ерші поселення виникли на терито-
рії нинішнього Миколаєва ще в 

бронзовому віці (про що свідчать архе-
ологічні розкопки, які проводяться на 
території Дикого Саду). У різні часи 
тут жили кімерійці, скіфи, сармати; 
перебували, як припускають, сторожо-
ві пости грецької колонії Ольвія. Тут 
проходила північна границя римської 
провінції Нижня Мезія, яку охороняли 
легіони. У Середньовіччя тут проходи-
ла південна границя Великого Князівст-
ва Литовського. Але незабаром ці землі 
переходять під владу Єдисанської Ор-
ди, а ту завойовує Османська імперія. 
Однак місцевість залишається слабко 
заселеною – в основному тут кочують 
ногайці, а в мирний час ведуть промисли 
запорізькі козаки. В 1709 році на тери-
торії Спаського урочища (сьогодні яхт-
клубу) зупиняються Карл XІІ і Іван 
Мазепа, що біжать від переслідування 
після поразки під Полтавою. За іншим 
даними, вони переправлялися через 
лиман у районі Руської коси. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все 18 століття пройшло під зна-

ком російсько-турецьких війн, основна 
картина бойових дій перебуває саме в 
Північному Причорномор’ї. В 1783 році 
до Російської імперії остаточно відійш-
ли землі між Дніпром і Південним Бугом, 
почалось їхнє освоєння. В 1784 році був 
виданий указ про будівлю на півострові 
«в устье реки Ингул» укріплень, і в тому 
ж році купець Франц Фабре викупив 
всю територію півострова. Основний 
будинок розташовувався в Спаському. 

Проте, довгострокове будівництво 
не могло бути почате, поки на правом 
березі Бугу перебували турецькі во-
лодіння, а головне – потужна турець-
ка фортеця Очаків, що закривала вихід 
із Дніпро-Бузького лиману в Чорне 
море. Вона була взята штурмом війсь-
ками під командуванням князя Гри-
горія Потьомкіна 6 грудня 1788 року, у 
день святого Миколи. І на честь цього 
дня було вирішено назвати й нове місто. 

27 серпня 1789 р. Потьомкін пише 
ордер статському радникові Фалєєву: 

«Фаберову дачу именовать Спасское, 
а Витовку – Богоявленское, новозаводи-
мую верфь на Ингуле – город Николаев». 

25 серпня 1790 р. на воду було спущено 
перше судно – фрегат «Святий Микола». 

Проте, як місто Миколаїв було 
згадано в офіційних документах лише 
в 1795 році. Причини: населення було 
небагато (через два роки після підстави 
тут проживало, наприклад, не більше 
півтори сотень людей), до того ж – май-
же винятково військового стану. Не так 
вже багато нараховувалося й будівель. 
Проте місто розвивалось за планом, що 
склав у 1790 році відомий архітектор 
Іван Старов. У старій частині міста ця 
схема ще й досі проглядається: чіткі 
прямолінійні вузькі вулиці, поділ на  
центр та передмістя, Садова та Херсон-
ська (нині пр. Леніна) вулиці як осьові, 
які поділяли місто на чотири частини. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На жаль, не зберігся архітектурний ан-
самбль центральної площі міста та чима-
ло міських будов того часу. Вже через 
короткий час були побудовані церква, 
магістрат, адміралтейство, військовий 
шпиталь, чимало господарських будівель, 
житлові будинки. І хоча розвиток міста 
уповільнився після смерті двох його 
«батьків-засновників» – Григорія По-
тьомкіна та Михайла Фалєєва – вже у 
1802 році Миколаїв набув статусу центру 
губернії. У 1803 році він, щоправда, втра-
чає цей статус, але вже у 1805 році 
видається указ про введення посади 
Миколаївського та Севастопольського 
військового губернатору, який у той самий 
час є головним командиром Чорномор-
ського флоту. А штаб-квартира його 
розміщалася у Миколаєві, там де за-
раз знаходиться Музей суднобудуван-
ня та флоту. 

Отож, у своєму розвитку Миколаїв 
тісно пов’язаний з Чорноморським фло-
том – і адміністративно, і завдяки суд-
нобудуванню. Військовим губернатором 
тут був Михайло Лазарєв – першовідкри-
вач Антарктиди... Формат статті, на жаль, 
не дозволяє перерахувати всіх визначних 
людей, які так чи інакше були пов’язані 
з Миколаєвом. Нагадаю тут лише про 
Володимира Даля, який тривалий час жив 
у нашому місті та служив тут мічманом, 
а також про Карла Кнорре – засновника 
астрономічної обсерваторії (побудована 
у 1820-1827 рр.), що діє й досі. 

Розвиток міста був загальмований 
Кримською війною. Після взяття Севасто-
полю військами коаліції, до якої входили 
Британія, Франція, Туреччина та Сардінія, 
наступним об’єктом атаки став Миколаїв. 
Побудовані укріплення та дії російської 
флотилії не дозволили англо-французьким 
військам наблизитись до міста. Проте за 
умовами мирного договору Російська 
імперія втрачала право мати військовий 
флот на Чорному морі, а отже Миколаїв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
втрачав своє значення. Проте через 15 
років обмеження були скасовані, а 
наше місто продовжувало розвиватися. 

Подальшу історію можна б назвати 
типовою, бо в цілому тут проходили ті 
самі політичні процеси, що і в усій 
Російській імперії, а потім – у Радянсь-
кому Союзі. Розвиток капіталістичної 
промисловості (браття Донські), розвиток 
всеросійського революційного руху 
(Гмирьов, Чигрін), розвиток українського 
національного руху (М. Аркас та «Про-
світа»)... Потім громадянська війна, під 
час якої робітниче місто здобуває славу 
«Червоного Пітеру України», проте на 
відміну від північної столиці тут влада 
переходить з рук у руки багато разів... 
Вся складна та часом трагічна міжвоєнна 
історія… Велика Вітчизняна війна, наші 
герої опору (Лягін, Защук, Сидорчук; під-
пільні організації «Центр» та Микола-
ївський центр») та герої-визволителі – 
десантники під командуванням К. Оль-
шанського, усім з яких (тут уже ми може-
мо казати про унікальний випадок!) при-
своєне звання Герою Радянського Союзу... 

Історія бурхливого 20 століття відо-
бразилася й у історії Миколаєва. Зараз 
місто переживає, можливо не найкращі 
часи: через кризу 90-х років майже знище-
на суднобудівна промисловість, яка завжди 
була гордістю нашого міста. Всі трудно-
щі «перехідного періоду» відображали-
ся й у нас. Але місто вистояло у найважчі 
часи, переживе воно і перехідний період, 
і фінансову кризу. А головним надбан-
ням Миколаєва завжди були і будуть 
його люди, які своєю працею прикраша-
тимуть свою маленьку Батьківщину. 

З днем народження, рідне місто! 
Рижанов Кирило 

ryzhanov_90@list.ru 
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ожного року на літню сесію 
припадає чи не найяскравіша 

студентська подія року: інтелектуально-
політична гра «Студентська республіка»! 
Мета її – обрати студентського мера і 
студентський магістрат Миколаєва, що 
складається з 10 осіб. Вони отримують 
можливість протягом року суттєво впли-
вати на молодіжну політику міста. Спо-
чатку найактивніші студенти формують 
в своїх вузах команди – політичні партії. 
Вони мають продумати все до дрібниць: 
назву, імідж партії, розподіл посад, і 
найголовне – річну програму дій для 
виконання у разі перемоги. Таким чи-
ном на початку червня в Могилянці 
народилася партія «Хочу!», яку очолив 
Сергій Кочнєв, голова Студентської 
колегії нашого університету. Підготов-
ка до регіональної гри була більш ніж 
ретельною: під час самого розпалу сесії 
«партійці» налагоджували контакти з 
делегатами інших Вузів, розробили ефек-
тивну піар-кампанію, навіть направили 
шпигуна в партію суперників. І що ви 
думаєте? Абсолютна перемога! Сергія 
Кочнєва обрали студентським мером 
Миколаєва, а в магістрат увійшло п’ять 
членів партії «Хочу!». Та це був тільки 
початок – в кінці серпня новообраний 
магістрат поїхав до Криму на Всеукра-
їнський етап Студпеспубліки. І тут пе-
ремога: Сергій Кочнєв і Ганна Телеш 
пройшли у студпарламент України! 
Пропонуємо дізнатися, як це було, із 
перших вуст. 

Сергій Кочнєв, студент юридичного 
факультету, Студентський мер Мико-
лаєва, депутат Студентського парламе-
нту України. 

До участі в Студреспубліці мене 
підштовхнуло бажання щось робити для 
студентів і здобути право реалізувати 
свої плани. Ми дуже хотіли представи-
ти ЧДУ на гідному рівні – що нам і 
вдалося, адже наш університет за рів-
нем активності перший в регіоні. Наші 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ідеї потрібні не тальки нам. Я дуже 
задоволений командою, яка склалася. 
Робота в магістраті зближує найсильні-
ших активістів Миколаєва, які хочуть 
реалізувати суспільно-корисні ідеї. 

Анна Телеш, студентка факультету 
соціології, член студмагістрату Микола-
єва – 2009, депутат Студентського пар-
ламенту України. 

Студреспубліка допомогла мені пе-
ревірити себе. На ній я зрозуміла, до 
якого рівня можу дійти і як себе реалі-
зувати. Сподіваюсь, що робота парла-
менту буде ефективною. Ми вже зв’язу-
валися з президентом (цього року це – 
Іра Тіщенко з Одеси). В регіонах зараз 
розробляються оргплани і вирішується, 
які питання будуть підійматись на збо-
рах парламенту. Зараз Миколаївський 
магістрат займається презентацією орга-
нізації «Студентська Республіка». В лис-
топаді на нас чекає день самоврядування 
в міськвиконкомі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Максим Максимов, студент факуль-

тету політичних наук, член студмагіст-
рату Миколаєва – 2009. 

Найсильнішою піар-кампанією 
Студреспубліки – 2009 була кампанія 
партії «Хочу», з цим всі погоджуються. 
Миколаївці вразили всіх з самого початку, 
коли 50 людей в футболках з надписами 
«Хочу за Кочнєва» потрапили в табір. 
Біля наших наметів висіли прапори і 
корпоративні зелено-жовті стрічки. Вже 
зранку на стіні пансіонату з’явився 11-
метровий банер з величезним надписом 
«Кочнєв», зшитий з простирадл. Вся 
продукція в єдиному кафе була обклеєна 
фірмовими стікерами партії. Там кожний 
отримував дозу «хотіння». Таким чином, 
за 3 дні фестивалю «хотіли» абсолютно всі. 

Олена Дачевська, студентка факу-
льтету філології, член студмагістрату 
Миколаєва – 2009. 

Будь-який колектив – це згуртування 
людей, в якому кожен переслідує власні 
цілі. Магістрат – не виняток... Але наші 

задачі на цей день реалізуються в повній 
мірі. Лимонна вечірка, яка проводилася 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 липня в РК «Шторм» – це наш пер-
вісток, ми заявили про себе і перевірили, 
хто на що здатен. Певна частина людей 
займалася подібною справою вперше. 
Що ж, того вечора в магазинах одно-
значно поменшало лимонів! :) Адже вхід 
з лимоном був безкоштовний.  

Ольга Спиця, студентка факультету 
філології, громадянин Студентської 
республіки. 

Найголовнішу роль на Студреспуб-
ліці зіграла організаційно-діяльнісна гра 
(ОДГ) на тему «Онтологія українця». Її 
результатом були проекти-схеми на зада-
ні теми. Метою гри було звільнення сві-
домості українця від стереотипів, які його 
переслідують. Впевнена і згодна, що ті 
учасники, хто відвідував всі пленарні 
засідання відчули справжнє призначення 
своїх мізків, адже мету гри учасники мали 
вивести для себе самі. Приємно було 
усвідомлювати, що українська мрія і віра 
все ж таки існує, існує наша нація, наше 
«Я» – реальність, яка робить нас вільними! 

Олександра Чмєль, студентка еко-
номічного факультету, громадянин Сту-
дентської республіки.  

Мультифестивалі Республіки прохо-
дили в режимі нон-стоп. Вдень жити до-
помагала кава з кока-колою, вночі – пиво. 

Лідія Ємєлєва, студентка факуль-
тету політичних наук, член студмагіст-
рату Миколаєва – 2008. 

Аналізуючи Студреспубліку 2008 та 
2009 із щирим серцем раджу всім прийняти 
у ній участь! Перед тобою відкриваються 
цікаві люди, неодмінні цінності, нові по-
гляди та смаки. Мене переповнюють емо-
ції, коли я починаю згадувати ці дні. Нам 
сказали: «Забудьте, що ви є громадянами 
України!». Протягом трьох днів ми самі 
будували свою державу; свою республіку, 
в якій працювали, створювали міністерст-
ва, піднімали бунти. Цього року я поїхала 
на Всеукраїнський етап вже як група 
підтримки новообраного магістрату. Все 
було трохи по-іншому: на мій погляд, 
учасники не повністю відчували себе 
відірваними від реального життя. Гра і 
виживання у створеній самим собою дер-
жаві набагато продуктивніші, ніж ОДГ! 

Ксюша Демченко 

СТУДРЕСПУБЛІКА – 2009: 
шлях могилянців у Всеукраїнський студентський парламент 
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апередодні 220-річниці Микола-
єва молодь міста проявила ініці-

ативу в створенні нового креативного 
проекту. На початку вересня в Моло-
діжному Центрі відбулось відкриття 
Школи Бізнесу. Перша зустріч лідерів 
відбулась в форматі конференції, спе-
ціальним гостем програми виступив 
DJ Timofey, талановитий музикант з 
Бельгії, який прибув до України на 
відкриття одного з нічних клубів на-
шого міста. В зустрічі прийняли участь 

керівники бізнес-проектів, представ-
ники тренінгового центру, викладачі 
економічних дисциплін миколаївських 
вузів, резидент нічного клубу, суспільні 
діячі та перспективна молодь Микола-
єва. Інтерв’ю з бельгійським гостем 
дало шанс починаючим DJ повірити в 
свої сили та добавило наснаги для 
написання нової музики. DJ Timofey 
показав справжній мастер-клас. Він 
дав цікаві рекомендації та розповів 
історії свого успіху в Європі. 

Тренера які займаються прове-
денням курсів та семінарів з розвитку 
кар’єрного росту, підтримали ініціати-
ву давати уроки в Молодіжній Школі 
Бізнесу. 

Ми пропонуємо молоді Миколаєва 
взяти участь в проекті, який допоможе 
юним підприємцям розшукати ідеї для 
розвитку власної справи. Школа Біз-
несу – унікальна можливість провіри-
ти свої сили та розкрити свій творчий 
потенціал в області бізнесу. Настала 

пора змін, економічна криза лише 
показала шлях до фінансової незалеж-
ності, тому час діяти! Для того, щоб 
почати свій бізнес з «0», необхідно 
провести підготовчу роботу – прийня-
ти рішення відкрити власну справу, 
написати бізнес-план та здійснити 
перші кроки в цьому напрямку! Це 
просто! Хочеш бути успішним – вчись 
у успішних! Для занять тобі знадо-
биться наснага, бажання та терпіння. 
Якщо все присутнє, тоді на тебе чека-
ють цікаві зустрічі з керівниками ма-
лого, середнього та великого бізнесу, 

тренінги з відомими людьми, практич-
ні заняття з кваліфікованими тренера-
ми. Зустрічі проходять щосуботи в 
18.00 в Молодіжному Центрі. Пропо-
зиція для впевненої та рішучої молоді! 

Керівник проекту 
Максименко Христина 

Maxkris5@mail.ru 
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 липні цього року компанія 
Google офіційно підтвердила 

чутки, що давно ходили в мережі, про 
нову операційну систему, яка носитиме 
ім’я вже гучного браузера Chrome. 
За словами представників компанії, 
нова ОС буде «логічним продов-
женням» браузера, ключові перева-
ги якої – швидкість, простота і безпе-
ка. На початковому етапі вона буде 
призначена для нетбуків (міні-

ноутбуки для роботи в 
мережі з офісним про-
грамним забезпеченням). 
Пізніше Google планує 
встановлювати свою 
новинку і на ноутбуки. 
Операційна  система  
працюватиме на ядрі 
Linux. «Комп’ютери 
потрібно удосконали-
ти, – пишуть представ-

ники Google на 
своєму офіцій-
ному блозі. – 
Користувачі не 
повинні витра-
чати час на че-
кання завантаження комп’ю-
тера і браузера, думати про 
можливу втрату комп’ютера 
або про те, що не зробили 
резервну копію файлів. І 
тим більше вони не повинні 
турбуватися про конфігура-
цію комп’ютера під нове 
устаткування і про постійне 
оновлення ПО. Чим зручні-

ше стає робота з комп’ютером, тим 
краще для Google». Нетбуки з ОС 
Google Chrome з’являться у прода-
жі в другій половині 2010 років. 

 
 

За матеріалами 
www.googlerussiablog.blogspot.com 

 
Ксюша Демченко 

GOOGLE CHROME OS – НОВІ МОЖЛИВОСТІ 
ВІД GOOGLE 
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LIVE IN BLUEBAY 
ПРОТИ «ДЖАЗ КОКТЕБЕЛЬ» 

евелике селище на сході Криму 
вже давно стало притулком по-

етів, музикантів, свободи, мистецтва, 
вина і джазу. Саме джазу в цьому році 
в Коктебелі вистачило всім. Крім відомо-
го для всіх джаз-фестивалю Koktebel 
Jazz Festival пройшов зовсім новий, який 
тільки що народився – Live in BlueBay. 

 
LiveinBlueBay 
4-6 вересня 
«Говорити погані слова на адресу 

конкурентів не станемо, – примирли-
во коментують ідею «LiveinBlueBay 
«організатори Koktebel Jazz Festival. – 
Цей фестиваль не буде відрізнятися, 
він просто прагнув стати новим». Пога-
них слів не хочуть, а от конкурентами 
все таки назвали. І не просто так... 

LiveinBlueBay, як новий фести-
валь, який дебютував в цьому році, 
може дійсно похвалитися відмінним 
складом груп і виконавців на своїй 
головній сцені. Це були: творець уні-
кальної техніки гри на гітарі Енвер 
Ізмайлов, грузинська гостя Ніно Ка-
тамадзе, а на закритті – Олексій Коз-
лов зі своїм новим квартетом, а також 
інші молоді і відомі виконавці джазу. 

Примітно, що вхід на територію 
фестивалю був абсолютно безкошто-
вним. Чи вистачило спонсорських 
грошей, або організатори пішли в 
мінус – невідомо, але всі навколо 
стверджують, що «на джазі заробити 

не можливо». Але це тільки прикрасило 
і без того приголомшливу атмосферу 
джазу, за якої всі і приїхали до Криму. 

 
Koktebel Jazz Festival 
10-13 вересня 
З кожним роком саме цей 

фестиваль збирає все більше і 
більше гостей і ... грошей! Сам 
фестиваль з’являється у вигляді 
рекламних роликів, білл бордів 
і вкладишів в модних глянце-
вих журналах. Але крім усього 
цинічного залишається головною 
джаз подією року у пострадян-
ському просторі. 

Цього року фестиваль за-
знав деякі «антикризові» зміни: 
на «Джаз Коктебелі» цього ро-

ку працювало тільки дві сцени – ос-
новна Nu Jazz-сцена і більше камерна 
Волошинська. Перша з них вже давно 
вийшла за рамки традицій класики 
жанру в джазі й перетворилася на аб-

солютно новий, дивовижний і 
місцями аматорський проект. 
Девіз Nu Jazz сцени: «Окрема 
реальність». 

Загалом на фестивалі висту-
пило більше 100 виконавців та 
груп жанру джаз. Ті, хто приїхав 
сюди вперше, були здивовані і 
дуже раді тому, що побачили. А 
тим, хто вже став постійним від-
відувачем фестивалю, вдалося 
знову відчути неповторний смак 
джазу в повітрі, в людях і музиці. 

Н 



ПОЛЬЩА – КРАЇНА ЛІТНІХ МРІЙ 
ажуть, якщо чогось дуже бажаєш, 
то обов’язково це отримаєш, навіть 

якщо твої бажання торкаються лише 
підсвідомого рівня. Зазвичай, іноді ба-
жань та мрій стає довгоочікуване літо, 
яке після насиченого навчального року 
схоже на ковток свіжого повітря у не-
стерпну спеку. І саме тоді в твоєму жит-
ті можуть статися непередбачені події, 
які іноді кардинально змінюють тебе 
та щось у рутинній течії твого життя та 
прикрашають її яскравими спогадами, 
від яких замирає серце. 

Цього літа для нас, двох другокурс-
ниць, які ніби побачили всі універси-
тетські кошмари, але ще невпевнено 
стояли на грунті студентського життя, 
з’явився шанс побувати в одній з інозе-
мних країн, що знаходяться поруч, – 
Польщі. Програма мовної практики пе-
редбачала вдосконалення володіння поль-
ською мовою протягом 3-х тижнів на-
вчання у дивовижному місті Любліні в 
університеті Марії Кюрі-Склодовської. 
Нам з Іриною були вручені «щасливі 
квитки» на певний літній період як сту-
денткам, що показали найкращі результа-
ти у вивченні цієї слов’янської мови. 

Це була перша серйозна поїздка від 
університету за кордон з метою не лише 
відпочинку, але і навчання. Щодня ми 
ходили на заняття з польської мови, які 
проводили професійні викладачі, що не 
розуміли жодної іншої мови, тому знаєш-
не знаєш, а треба було намагатися самому 

розуміти весь теоретичний матеріал. Було 
важко, адже одна справа вивчати мову 
на базі університетської програми, а зовсім 
інша – опинитися в чужій країні з чужи-
ми законами, правилами і, звісно, мовою, 
але можу із впевненістю сказати, що за 
3 тижні перебування в Любліні ми вивчи-
ли більше, ніж за півроку в університеті. 

Наше навчання приємно поєднувалося 
з відпочинком та розвагами. Оскільки 
в той час у Любліні проходила ще одна 

програма – Літня 
школа вивчення 
польської мови – ми 
познайомились з ве-
ликою кількістю лю-
дей із різноманітних 
куточків планети, по-
чинаючи від України 
та закінчуючи Анг-
лією, Францією, Фін-
ляндією та ін. Звісно, 
з’явилось багато но-
вих знайомих та 
друзів, з якими дуже 
не хотілось проща-
ватися після 21 дня 
разом прожитих 
хвилин сумісних турбот та радощів. 

Навчанню приділялось багато уваги, 
тому якщо ти хотів дійсно поглибити 
знання саме з польської мови та навчитися 
більш-менш вільно розмовляти з поля-
ками, то за гулянки до пізньої ночі та 
цілодобові дискотеки необхідно було 
призабути. Звичайно, це не означає, що ми 
сиділи в гуртожитку і «ботанили», але 
трохи важкувато було підійматися о 7:30 
на сніданок та на 9 годину йти на пари, 
якщо ти ліг спати лише о 4 чи 5 годині. 
Але нам дивним чином вдавалося поєд-
нувати і ті самі дискотеки, і походи до 
модних магазинів, і прогулянки чужим 
містом, яке стало нам майже рідним. 

Не хочеться довго розписувати, як 
добре було в Польщі, бо завжди знайдеть-

ся той, хто скаже, що 
десь було краще, але 
від себе можу ще дода-
ти, що ті 3 тижні, на-
сичені навчанням, ек-
скурсіями, спілкуван-
ням та просто файним 
настроєм, назавжди 
відбились у моїй па-
м’яті. Серце й досі 
прагне повернутись 
в країну, яка подару-
вала мені 21 день 
незабутніх вражень, 
тому буду прикладати 
якомога більше зу-
силь, щоб знову заво-

ювати можливість ще раз відвідати невми-
рущу Польщу. 

Ірина Дугниста:Чому все хороше 
та приємне так швидко закінчується? Із 
цією думкою їхала я потягом додому із 
захоплюючої тритижневої подорожі... 

Повертатися додому справді хотілося, 
а ще дуже хотілося лишитися. Бо вони 
трохи інші, бо три тижні замало, щоб 
стати їхнім та все достеменно зрозуміти, 
але достатньо, щоб потім, зіштовхнувшись 

з якоюсь тітонькою на львівському вок-
залі, автоматично казати «Przepraszam», 
а не «вибачте» чи «перепрошую». 

Кажуть, що Європа краща. Не кра-
ща, просто там дивовижно чисті вулич-
ки, особливо в маленьких містечках. 

Якимсь незвичним чином Польща 
вчить терплячості та дисципліні. Перехід 
в неналежному місці – 100 злотих, в 
належному, але на червоний колір світ-
лофора – 150 злотих. Мені доводилося 
чути про подібні штрафи в Україні, але 
я не бачила жодної людини, з якої їх би 
стягнули. Бо не прийнято, не ввічливо, 
немає сталої традиції. 

Не сказала би, що культурний рівень 
польської молоді значно вищий за наш. 
Хоч вулиці і чистіші, однак стіни так са-
мо, як і в нас розписані, навіть місцями 
щільніше. Найпопулярніше слово, яке 
чуєш блукаючи вечірнім містом – це 
kurwa, рідше пом’якшено – kurda, що є 
ознакою культури. 

А взагалі, незважаючи на усі плюси та 
недоліки, ми з Тетянкою провели гарно 
час, але не тільки відпочиваючи, а й 
практикуючи мову. Було весело, цікаво, 
дивовижно, захоплююче.... Ще можна 
писати і писати, але краще раз побачити, 
ніж сто разів почути. Сльози щастя та 
бажання повернутися ще раз – ті почуття, 
які переповнювали нас під час прощання 
з Польщею, і які й зараз іноді не дають 
спокійно заснути. 

У кожного, хто навчається у нашому 
університеті є така нагода. Ми нею ско-
ристалися і не пожалкували, бо хоч деякі 
студенти кажуть, що літом неможливо 
навчатися, що такі поїздки – це взагалі 
не відпочинок, з упевненістю можу ска-
зати, що пора року не грає ролі, бо інша 
країна завжди дарує щось нове, урізно-
манітнює наші будні. Потрібні лише 
старання, бажання, та наполегливість у 
досягненні такої мети! Бажаю успіхів! 

Тетяна Космина, 346 гр. 
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СПІЛКУВАННЯ СТАЄ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІШИМ  

втор нового інтернет-проекту 
Стівен Вольфрам в травні цьо-

го року в Гарварді презентував 
результат своєї праці та ще близько 
100 вчених – електроний науковий 
двигун Wolfram Alpha. Проект має 
вигляд сайту, на якому ви набираєте 
питання, яке вас хвилює, і через 
декілька секунд ви отримуєте лако-
нічну відповідь. Єдина специфіка 
програми – вона відповідає на пи-
тання, які поставлені тільки англій-
ською мовою, хоча на введені літери 
кирилицею Вольфрам все одно реа-
гує таким чином: «Wolfram Alpha 
does not yet support Slavic languages». 
Тож можливо в недалекому мину-
лому без перешкод регулярно прое-
ктом зможемо користуватись також 
і ми. 

Наприклад, якщо ми введемо в 
полі пошуку слово Nikolaev, елек-
тронний двигун одразу ж нам роз-
каже про те, що це місто знахо-
диться в Україні, надасть інформа-
цію про населення, навіть про по-
году до максимальної точності. 
«Робота з ресурсом схожа на спіл-
кування з експертом. Програма 
розуміє, про що ви її питаєте, прово-
дить підрахунки і потім надає вам 

результати», – розказує Стівен 
Вольфрам. Цей сервіс не шукає в 
інтернеті існуючу відповідь на пи-
тання, як це роблять звичайні пошу-
кові системи, а вираховує його са-
мостійно за допомогою внутрішньої 
бази данних, лише іноді викорис-
товуючи зовнішні джерела. Ці 
данні аналізуються та обробля-
ються за допомогою 5-6 мільйонів 
алгоритмів, після чого система 
складає відповідь на поставлене 
питання. 

За допомогою Wolfram Alpha, 
наприклад, можна дізнатись висоту 
тієї чи іншої гори, вік президента чи 
прогноз економічного розвитку краї-
ни. Крім того, програма вміє розв’я-
зувати рівняння. Автор програми 
відмовляється називати її пошукови-
ком і проводити паралель з Google 
чи Rambler, та прямо заявляє, що це 
«універсальний обчислювач віпові-
дей». Внутрішня база даних, якою 
к о р и с т у -
ється про-
г р а м а , 
створюва-
лась сотня-
ми співро-
бітниками 

Стівена протягом останніх років і 
вона бесперервно зростає. 

Олександр Садовський, керівник 
відділу веб-пошуку компанії Яндекс, 
також каже і про недоліки новинки в 
світі інтернет розробок. По-перше, 
Вольфрам працює поки що тільки з 
англійською мовою, та по-друге, 
база даних програми зовсім замала, 
щоб відповісти на всі можливі пи-
тання. Хоча на думку експертів, за 
4 місяця існування прогрес програми 
дуже помітний. 

Деякі аналітики одразу назвали 
Wolfram Alpha «вбивцею Google» і 
взагалі революцієї в цій області, інші 
кажуть навпаки, що цей винахід не є 
конкурентом пошукових систем, а 
незалежною програмою, яка просто 
зайняла вільну нішу в області інтер-
нет розробок. 

На сьогодні база Вольфрама бага-
та на статистичну та наукову інфор-
мацію. Наприклад, запитавши про 
різницю між кофеїном та аспірином, 
користувач побачить молекулярну 
структуру обох речовин та їх порів-
няльну характеристику. Взагалі, ви-
знаючи математичну специфіку сер-

вісу, Вольфраму набагато легше від-
повідати на питання, які торкаються 
кількісних понять, а не якісних. Тоб-
то гуманітарна тематика важче під-
дається обчисленню, ніж наукова чи 
статистична інформація. 

В будь-якому разі усім раджу 
зайти на сайт www.wolframalpha.com 
та переконатись усім власноруч. Та 
одразу попереджаю: писати рефе-
рати все одно краще в компанії з 
Google. 

Андрій Приблуда 
andrey.pribluda@gmail.com 

Пошук в мережі Інтернет став ще простішим. Тепер не потрібно 
за допомогою Google чи будь-якого іншого пошуковика перегорта-
ти всі сторінки, які були предоставлені на ваш запит. Стартував но-
вий проект Wolfram Alpha – просто постав питання і отримай чітку 
відповідь. 

А 



-6 вересня в місті Миколаєві 
молодіжна організація «Альтер-

спорт» організувала вже Четвертий 
відкритий Чемпіонат Миколаєва з 
вуличного баскетболу. Кожен охо-
чий разом зі своєю командою міг 
зареєструватися на сайті й позмага-
тися за першість на Чемпіонаті! 
Місце локації цьогорічного Чемпіо-
нату з вуличного баскетболу – центра-
льна вулиця міста, навпроти Кашта-
нового скверу. 

У Чемпіонаті взяло участь 50 чо-
ловічих команд (загалом 250 грав-
ців) і 3 жіночих (загалом 15 гравців)! 
Віковий діапазон учасників просто 
вражає: наймолодшому гравцю – 
9 років, найстаршому – 54. Крім 
того, незмінний організатор, «Альтер-
спорт», порадував городян та гостей 
міста добре організованою розва-
жальною шоу-
програмою. 

Street ball в 
цьому році був 
як ніколи гаря-
чим! Фінальна 
боротьба точи-
лася між ко-
мандами з Ми-
колаєва, Одеси, 
Херсона  т а  
Нової  Одеси. 
Член ради організації «Альтер-
спорт» Олег Захаров зазначає: «В цьо-
му році ми провели найкращий Чем-
піонат за всі по-передні роки. Стріт 
бол – один з наймасовіших і найпо-
пулярніших видів спорту у світі, і в 
нашому місті цей вид вуличного 
спорту з кожним роком здобуває все 
більше прихильників, але без необ-
хідної спортивної бази просто немо-
жливо розвиватися. Ми намагаємося 
звернути увагу міської влади на те, 
що в нашому місті спортивні майдан-
чики перебувають в жахливому ста-
ні й потребують ремонту. Молоді 
необхідно дати альтернативу проти 

алкоголізму і наркоманії, і цієї альтер-
нативою є спорт». 

Відбіркові ігри проходили про-
тягом усього дня, команди показува-
ли високий рівень підготовки і не-
абияку жагу до перемоги. Андрій 
Коростильов – суддя Чемпіонату 
ділиться з нами своїми вра-женнями: 
«По закінченню контесту зі стритбо-
лу 2009 у мене, як у судді, склалося 
лише позитивне враження від про-
ведення такого спортивного свята у 
нашому 
м і с т і !  
Сподо-
балась 
органі-
з а ц і я  
дійства, 
можу  
з а ув а-

жити, що на 
майданчику і 
біля нього ні-
хто не суму-
вав! Це є не-
від’ємна за-
слуга органі-
заторів. Спо-

добалась команда з Одеси, миколаї-
вці теж не пасли задніх і демонстру-
вали все, на що вони здатні!» 

На другий день під час гри ли-
нув дощ , але жоден з гравців не 
відмовився від участі в Чемпіонаті, 
змагання продовжувалося під зли-
вою, що надало йому ще більшої 
видовищності. Глядачів вразив кон-
курс слемданків (ефектне забивання 
м’яча у кільце) та конкурс фрістайл 
(майстерність володіння м’ячем). У 
конкурсі слемданків учасники вига-
дували собі цікаві, навіть кумедні 
імена і показували неймовірні трю-
ки, здавалося, що кожен з них вміє 

літати! Переможцем став Air King з 
Одеси. В конкурсі фрістайл у фіналі 
зійшлися представники Миколаєва – 
дует близнюків «Suicides» та пред-
ставник Одеси – Снежок (SnejOk). 
Суддями фрістайлу були самі гляда-
чі, які віддали за допомогою своїх 
оплесків перемогу одеситові, який 
виконував трюки з 2, і навіть 3 м’я-
чами! Активіст «Альтер-спорт» Сер-
гій Павлюк діляться власними вра-
женнями: «Працювати під дощем 
було весело, хоча трохи змок 
(сміється). В цьому році був дуже 
високий рівень суддівства – це спо-
добалося найбільше. Конкурс фріс-
тайл був чудовим! Особисто я вбо-
лівав за одесита Снєжка, який по-

казав вищий 
клас... Взагалі, 
д о п ом а г а т и  
«Альтер-спорт» 
мені  приємно, 
адже це свої лю-
ди, свій спорт...». 
Нагородження 
відбувалося під 
дощем, але це не 
затьмарило ша-
леної радості 
переможців. 

Отже, результати Четвертого від-
критого Чемпіонату Миколаєва з 
вуличного баскетболу 2009: перше 
місце здобула команди з Одеси під 
назвою Old school», 2 місце вибо-
роли миколаївці з команди 
«Favorit», 3 місце – посіла ще одна 
миколаївська ко-манда «Динамо-
Енергия». Дівчата поділили між 
собою призові місця наступним 
чином: 1 місце зайняла команда 
«Николаев», відповідно, з нашого 
міста, 2 місце – «Аякс» з Нової Оде-
си, 3 місце – «Air Girl» з Миколаєва. 

Висловлюємо подяку усім, хто 
підтримував і допомагав в організа-
ції Четвертого відкритого Чемпіона-
ту Миколаєва з вуличного баскетбо-
лу! До зустрічі на П’ятому ювілей-
ному відкритому Чемпіонаті Мико-
лаєва з вуличного баскетболу, який 
відбудеться 28-29 серпня 2010 року! 

 
Оксана Стопченко 

Чим «дихає» нове покоління: 
STREET BALL – ГРА ВУЛИЦЬ… 

Вже п’ятий рік поспіль молодіжна організація «Альтер-спорт» 
влаштовує заходи всеукраїнського та міського масштабу, такі 
як «Відкритий Чемпіонат України з фігурного катання на вело-
сипеді BMX (БіЕмІкс)», зимовий фестиваль «Хуртелиця», «День 
активного відпочинку» та багато інших цікавих проектів. 
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ПОЕЗІЯ 
Друг 

 
Друг – это солнышко ясное в небе 
Друг – это радость и боль и печаль 
Друг – это пристань на синей планете 
Друг – это тот расставаться с кем жаль 
Друг – это тот, кто поможет в беде 
Друг – это тот, кто верит в надежду 
Друг – это капля слезы на щеке 
Друг – тот, кто верит: все будет как прежде 
Друг – это тот, кто смеется с тобой 
Друг обмануть тебя не посмеет 
Друг тот, кто первым ринется в бой 
Тот, кто забыть тебя не сумеет 
Друг – твой фантом, всегда рядом с тобой 
Друг никогда не бросает 
Друг, с кем болтаешь ты наперебой 
Друг, с кем молчишь как немая 
Друг – это тот, кто поймет тебя взглядом 
Друг, кто стоит за тебя из всех сил 
Друг – это тот, кто всегда будет рядом 
Тот, кого всю твою жизнь ты любил. 
Друг – твое сердце, твоя душа 
Ведь он – словно ты, вы вдвоем навсегда. 
 

Нона 
 
 

Ты 
 

То, что мне приносит радость – это ты, 
То, что мне приносит счастье – это ты, 
То, что мне приносит силу – это ты. 
Ты – все мои мечты! 
Ты облака и небо, солнце и лучи, 
Ты волны и моря, цветы и вся Земля. 
Ты – свет, вода, луна, туманы, 

Ты разобьёшь все вокруг обманы. 
Запах, вкус, веселье, 
Свет и радость, настроенье, 
Весна, любовь и прелесть – 
Все приносишь ты!!! 
Ты половинка добрая меня, 
Ты сила грубая моя, 
Ты та улыбка удовлетворенья, 
Ты часть энергии земной. 
Ты дерево цветущее весной! 
Ты – искушенье, сладость, 
Ты – океан любви моей! 
Ты все вокруг, Вселенная моя! 
Ты мой на все века, а я твоя!!!! 
 

 Екатерина 
 
 

Диалог 
 
– Зачем мне жить? 
Я все равно умру! 
Уже поставили диагноз. 
Я смертельно болен. 
Так что наверно будет лучше 
Если я сейчас уйду. 
Я не почувствую ужасной боли и стра-
даний. 
Я не могу здесь жить 
Я не могу любить. 
Я еще и не умер, 
Но я уже и не жив... 
Я застрял... 
Я не могу смотреть на мир! 
Я понимаю что теряю. 
Я ощущаю боль ежесекундно 
Нет, не физическую. 
Боль души! 

Я задыхаюсь в этом мире! Среди живых... 
 
– Нет! Ты не прав! 
Борись! Живи! 
Живи несмотря на грусть! 
Живи несмотря на боль! 
Крикни миру: «Я не боюсь!» 
И пусть громко звучит голос твой. 
Ты сам выбираешь жизнь! 
Ты сам побеждаешь смерть! 
Ты сам создаешь свою судьбу. 
Ты знаешь сколько времени осталось 
Ты знаешь то, о чем всегда мечтал 
Жить нужно так, чтоб было что терять! 
Жить нужно так, чтоб было о чем плакать 
Жить нужно так, чтобы вселять надежду 
остальным 
Ты должен дорожить каждой секундой 
Ты должен знать, что ты не зря пришел 
в наш мир 
Не для того, чтоб жить словно растение 
и умереть один 
Не для того, чтоб тратить время зря на 
глупые упреки и страдания 
Не для того... 
Ты знаешь правду 
Ответ на твой вопрос в тебе самом 
Прислушайся. Что скажет твое раненое 
сердце? 
 
– Оно молчит. 
Оно не может говорить. 
 
– Неправда. Оно бьется 
Значит хочет жить. 
 

Нона 

ГУРТ «КРИХІТКА» – «РЕЦЕПТ» (2009) 
оротьба українських лейблів з 
артистами не закінчиться 

ніколи. Перші хочуть заробляти 
гроші, а другі ще й робити гарну 
музику. Новий альбом групи 
«Крихітка» виявився чудовим 
прикладом маленької, але пере-
моги, над ненаситними звукоза-
писними кампаніями. «Рецепт» 
був вкрадений піратами прямо з 
печі і щедро розданий у всесвіт-
ній мережі за місяць до релізу. 
Сама Каша Сальцова, фронтмен 
групи Крихітка, прокоментува-
ла цю ситуацію так: «Попадання 
альбому в Інтернет до офіційного 
релізу – це не рідкість. У 2000-х 
пірати – вороги лейблів, але дру-
зі артистів. Публіка важливіше». На-

справді ж, як не складно здогадатися, 

цими піратами виявилася сама група.  

«Я думаю, для артиста правило 
«нема чого сказати – мовчи» має 
бути золотим, як для політика. Нам 
було що сказати, тому «Рецепт» 
з’явився», – заявила Каша на прес-
конференції. І сказати їм було дій-
сно що. Альбом виявився абсолют-
но новою музикою, яку складно 
вгадати в тому, що робила Крихіт-
ка, коли була ще Цахес. У 14 абсо-
лютно різних треку, органічно по-
в’язаних в одну концепцію альбо-
му  простежується  вплив  The 
Cardigans, Deftones і звичайно гру-
пи Esthetic Education, яка безпосе-
редньо  допомагала  в  запису 
«Рецепту». Стає дуже приємно, що 
така музика є, і подвійно, що вона 
є в Україні. 

Б 
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КВИТОК ДО БОГА 
Присвячується моїй 

молодшій сестрі 
Автор: Сергій Грабар 
Назва: Сецесії 

 
онфлікт між власним Я та Бо-
гом... Чи таке взагалі буває? Ти 

або віриш в нього, або ні... 
Але виявляється й до конфлікту може 

дійти справа. Уявіть собі таку ситуа-
цію: у вас Бог забирає кохану людину... 
Вона їде, вона просто з вами більше 
не хоче бачитися попри всі ваші почуття 
та роки спільного життя... Чи не буде вам 
здаватися, що Він вас... зрадив?.. 

Чи таке теж можливо?.. І от тоді 
конфлікт між вірою в нього і відсутнос-
ті віри йому... 

Але якщо припустити (хоча б на 
секунду), що він, перш ніж зробити 
таке, вирішив порадитися з Вами і 
дати вам вибір: віддалити цю людину 
від вас (нехай і шляхом великих страж-
дань, чи тільки так здавалося, а може й 
наснилося...) чи дати їй померти. І 
немає інших вінтів , а тільки та Виделка 
подій. Бо ж і Йому теж доводиться 

іноді обирати з двох варіантів. І я знаю, 
що б ви вибрали... Так я простив Бога. 

Цю книжку я забрав (майже сило-
міць) у своєї сестри. Вона взагалі не 

любить дава-
ти мені свої 
книжки, бо я їх 
псую, розли-
ваю на них 

сік, а іноді навіть 
гублю... 

Але не це було найдивнішим. 
Найдивнішим було те, що моя 

сестра ніцшеанка, а такі люди не люб-
лять Бога, він їм заважає на шляху до 
самопізнання та перетворення у над-
людину (у Акутагави «надкаппа»). 
Але тут... 

Але тут, в цій книжці, Бог був усюди 
в кожнім слові, в кожній новелі, в 
кожному есе, і навіть в пунктуаційних 
знаках... Особливо в трьох крапках... 

Це та книжка, яку треба читати 
повільно, маленькими порціями, не те, 
щоб для лікування душі, обійдемось 
без голосних слів, для профілактики... 
Щоб не черствіти, щоб не хворіти 
важкими осінніми та зимовими вечо-
рами, коли темрява з вулиці крізь вік-
на просочується до кімнати... Вона 
(книжка) чи він (автор) вчить нас про-
щати, а можливе і чомусь більшому, 
принаймні мені він допоміг прощати. 

Коли стоїш посеред величного кос-
тьолу, слухаючи, як грають на нещода-
вно привезеному органі, а сам дивишся з 
примруженими очима на різнокольорові 
вітражі, то світло стає літаком, думки 
твої це і є... (дивись назву статті). 

 

Особливо подяка Кожевниковій 
Юлії Сергіївні 

 

Войналович Сергій 341 (Копернік) 
darmir@kma.mk.ua 

radovar31@rambler.ru 
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РАЦІОНАЛЬНІСТЬ АБСУРДУ АБО НАВПАКИ 
(спроба деструкції реконструкції) 

По іншій програмі якась співачка 
співає до болю знайому пісню з 
приспівом: 
412 412 412 85 
О. Шинкаренко «Політ на Юпітер» 

Автор: Олег Шинкаренко 
Назва збірки: Як зникнути повністю 

 
учасна українська література взагалі 
не може похвалитися великою кіль-

кістю книжок, що дійсно цікаві й варті 
згаяного часу на прочитання. І біль-
шість авторів походить із заходу нашої 
країни. А тому продивляючись в пошуках 
нової жертви серед книжок, я не очікував 
чогось надзвичайного від автора, який 
народився у Запоріжжі. Але людині власти-
во помилятися. Виходить, що я – людина. 

Якщо когось злякали «розумні» сло-
ва в назві, то це все через анотацію, що 
була до цієї книжки. Схоже, що той 
літературознавець дійсно вподобав цю 
книжку, але через вади, набуті своєю 
професією, так і не зміг нічого поясни-
ти, саме лише скупчення різних термінів. 
Хоча про нього мова не йдеться, то так… 
ліричний відступ. 

Одразу хочу сказати, що ця книжка 
складається з серії оповідань, які не 
просто не зв’язані між собою – вони 
навіть всередині не завжди мають міц-
ні зв’язки, щоб тримали оповідання 

вкупі. Але ті, що упорядковували книж-
ку, знали свою справу, адже поставили 
найкоротше та най(не)зрозуміліше опо-
відання на самому початку. І дійсно 
воно робить свою справу, найвізуаль-
ніше та найвражаюче, воно задає темп, 
з якого дуже важко злізти.  

Як хочете, то можу одразу сказати 
в чому головний фокус всіх його опові-
дань. Це абсурд. Змішаний з гротеском 
та з чимось таким... Як би це описати? 
Останній інгредієнт подібний Кероллів-
ського божевілля з «Аліси в країні чудес». 
Але без нав’язливого підтексту, який зав-
жди тікає. В творах Шинкаренка, якщо 
він є, то він зрозумілий, а якщо це гра, 
то шукати потаємних знаків нема чого. 

І от ви мабуть читаєте і думаєте 
фразою з пісні групи «Пікнік» 

Ты вскрикнула: “Так это же 
«Записки сумасшедшего», 

я их уже читала, это скучно.” 
Но… 
Отож бо й воно, що але! Абсурд – 

це звичайно добре, цікаво та незвично, 
але вражає більше поведінка героїв в 
межах цього неіснуючого всесвіту. 
Порівняйте реакцію тієї ж самої Аліси 
та, наприклад, Білого кролика. Для 
Аліси все здається невірним, неправи-
льним, а для будь-якого жителя казко-
вої країни по-інакшому бути не може. 
Так от для героїв оповідань Олега Ши-
нкаренка все так само неправильно та 
невірно (ней-мовірно невірно), але по-
іншому бути не може. Тож вони і жи-
вуть, інші живуть навіть після смерті, а 
деякі навіть мають не одну особу в собі 
самих... Але навіть ті, що намагаються 
втекти, просто йдуть далі – з одного 
Задзеркалля в інше. І навіть зникнути 
повністю не вдається. Бо варто пере-
вести погляд на декілька рядків вище 
або перегорнути назад сторінку, і оп-
ля: вони знов на тому самому місці.  

І нема їм дороги ні вперед, ні назад, 
ні вгору, ні вниз. А мені їх шкода. 
Вони теж живі люди. Принаймні мені 
так здалося, бо я там і себе побачив. 

Войналович Сергій (Коперник) 
darmir@kma.mk.ua 

radovar31@rambler.ru  
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