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ДО ДНЯ ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ

«БЕЗКРОВНА ВIЙНА»
«Частенько нам батько на Різдво читали Біблію. Дочитують, було, до того місця, де про безкровну 
війну писалось, і не можуть пояснити, що воно таке – «безкровна війна». А коли голодівка в тридцять 
третьому нагрянула, батько пухлі лежали в ліжку, помирали – покликали усіх до себе й сказали: «Оце 
вам, діти, і  безкровна війна...» ( З оповіді очевидця )

На думку більшості, тема 
голоду в Україні сьогодні стала 
модною. Мене це не дивує, 
навпаки, почуття болю й любові 
до землі, де я народилася, 
охоплюють мене з шаленою 
силою, примушуючи замис-
литися над долею мого народу.

Як так могло статися, що без 
стихії, без засухи чи то іноземного 
нашестя загинуло стільки людей? 
Розміри катастрофи впро-
довж десятиріч уперто 
замовчувалися. Робилося 
все, щоб приховати 
правду, щоб світова 
громадськість не діз-
налася про справжні 
масштаби трагедії. Про-
паганда діяла достатньо 
успішно: чимало лю-
дей на Заході так і не 
збагнули, що воно там 
сталося в тій екзотичній 
Україні.

Нині ми знаємо, 
що відбулося насправді. Був 
голод. Штучний голод. Це був 
масовий сталінський геноцид, 
свідомо спрямований на зни-
щення українського народу – 
народу такого ненависного й 
небажаного, оскільки саме від 
нього віяло прихованим опором. 
Цей безпрецедентний злочин 
зі своїм катівським розмахом 
завдав Україні найтяжчого 
удару, чималих утрат і коштував 
нації мільйони людських 
життів. Вимирали цілі села за 
стратегічним диявольським 

Той, хто забув свою історію, приречений 
пережити її знов
Філософ Сантаян

“ розрахунком, 
адже необхідно 
було підірвати 
коріння нації, 
зруйнувати ос-

нови усталеної народної мора-
лі. Натомість, у дію було введено 
режим терору, який сіяв страх, 
підозри, розпалюючи тим самим 
таку ненависть і жорстокість, що 
й досі лунає відгомін тих часів.

«Моя бабуся Маруся все 
життя збирала рукою крихти зі 
столу, що залишалися пообіді... 
Говорила, що це святі крихтини. 
А коли сірий хліб у селі коштував

16 копійок і це було дешевше за 
корм, яким годували свиней, ми 
щоранку малими бігали до крам-
ниці та купували по 5 буханок. 
То бабуся завжди, перш, ніж наго-
дувати худобу, вибачалася перед 
тими, хто не пережив голод... А 
іншу бабусю Наталку, яка була 
найменшою в родині (4 рочки) і яка 
на бричці разом з родиною переїж-
джала (від голоду) до закинутих 
хат виселених німців-менонітів 
у с. Мирівка, що завжди славилося 
чорноземом, батьки хотіли помі-
няти на їжу для її старших чоти-

рьох сестер. Це було взимку... Ба-
бусю проміняли на їжу, її забрала 
бездітна єврейська родина. Прої-
хали кілометри два, всі мовчали й 
плакали...

...По снігу, закутана в ковдру, 
наче маленький колобочок, ма-
ленька Наталка крадькома вий-
шла з нового і чужого для себе бу-
динку і бігла по снігу, шукаючи 
маленькими кругленькими оченя-
тами ту бричку... Добігла... І біль-
ше вони ніколи не розлучалися до 
кінця своїх днів... Пам’ятаємо...»

Та ось, нарешті, відкриваєть-
ся світові правда. Нечуваний 

за своїми масштабами 
злочин проти всього 
людства. Кожен факт, 
кожне народне свідчення 
має бути збережене 
в пам’яті поколінь. 
Спільними силами в 
пам›яті карбується те, 
що не повинно згинути в 
небутті.

«Безкровна війна» — 
так назвали свої спогади 
очевидці тієї трагедії. 
Увесь цей жах описав 
Василь Барка в своєму 

романі. Романі, де головним 
героєм є голод, який в образі 
Жовтого князя ходить по Україні, 
знищуючи все на своєму шляху.

Перефразовуючи слова  
Андрія Платонова, я вірю, що 
ми зможемо жити тим вищим 
життям, яке нам безмовно 
заповідали мертві. Заради їх 
вічної пам’яті маємо виконати всі 
їх бажання на землі.

Валентина Стєкольщикова,
член Національної спілки 

журналістів України
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— Теневые «родители этого города не менялись 
годами и есть ощущение, что они не изменятся 
сразу после выборов мэра. Сколько лет Вам 
понадобится, чтобы сломать эти схемы? 

— В связи с тем, что я уже два года посещаю 
сессии горсовета и был членом разных депутатских 
комиссий, с уверенностью могу сказать, что в 
управлении городом нет ничего сложного. На самом 
деле, все нужно сделать прозрачным, тогда и теневые 
«родители» будут не при делах. Потому что город 
будет видеть, чем он владеет и занимается.

— Николаев  довольно жесткий город. Сможете ли 
Вы быть жестким мэром в этом жестком городе? 

— Есть китайская пословица, которая гласит: «Если 
ты слабый — сделай вид, что ты сильный, если ты 
сильный — делай вид, что ты слабый». Я пользуюсь 
этим принципом и не вижу смысла истерить 
или показывать мускулы, чтобы доказать свою 
состоятельность.

— Эксперты прогнозировали достаточно низкую 
избирательную явку николаевцев, а особенно не-
активность молодежи. Почему молодые люди 
проигнорировали свое выборное право? И есть ли 
у Вас эффективный рецепт как привлечь людей 
проголосовать? 

— Молодежь, как и большинство жителей города 
Николаева, и, в общем в стране сомневается в том, что 
можно что-то изменить, пойдя на выборы. Но у меня 

есть доказательство — это я сам. Это 408 голосов, ко-
торые позволили мне пройти во второй тур, с разницей 
от действующего мэра, говорят о том, что в этом горо-
де можно что-то изменить. И мало того, явка каждого 
важна, потому что 408 голосов это всего лишь один 
девятиэтажный дом, который изменил дальнейший 
ход истории этого города. Я уверен, что молодежь, 
увидев и поняв это, придет на выборы и проголосует 
за будущее Николаева! 

— По всей Украине Николаев называют «городом 
открытых люков и разбитых дорог». Как Вы собира-
етесь решать вопрос с транспортом и дорогами?

— Эта проблема не решалась годами. Я буду 
добиваться поддержки от профильного Министерства, 
в том числе и для поиска средств на создание 
долгожданного объездного моста, который позволит 
большегрузному транспорту проезжать мимо города и 
не «убивать» дороги.

— Предыдущий мэр нашего города превратил 
Николаев в «будкоград». Будете ли Вы решать это 
проблему и как именно?

— Действительно, архитектурный облик города 
оставляет желать лучшего. Нужно упорядочить 
городское пространство, разработать правила как 
должны выглядеть мафы и как заниматься торговлей, 
а главное проводить это согласно действующему 
законодательству, а именно легально.  

В ЧГУ им. Петра Могилы 4 ноября состоялись дебаты кандидатов в мэры города Николаева. Правда, 
кандидат присутствовал лишь один. Игорь Дятлов в очередной раз «порадовал» николаевцев своей 
неявкой, о которой, к слову, соизволил предупредить в самый последний момент. Александр Сенкевич, 
однако, смог «зажечь» публику и без оппонента. Приглашенные преподаватели и студенты оценили 
позицию кандидата, который прибыл, и задали ему несколько вопросов.

Д E Б А Т Ы
В  О Д Н О М  Л И Ц Е
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— Согласно официальной статистике, за послед-
ний год значительно увеличилось количество пре-
ступлений в Николаеве. Мэр не влияет на структу-
ры, ответственные за безопасность граждан. Как Вы 
планируете обеспечивать безопасность в городе?

— Мэр не имеет влияния на силовые структуры, но 
он им может помогать. Преступность не появляется 
из ниоткуда, будь это дети, либо люди, неспособные 
заработать. То, что преступность возросла,  означает  
лишь   нехватку рабочих мест, незанятость детей, 
плохое освещение улиц. Мы внедрим комплекс мер, 
который уже разработан нашей командой. Он включает 
в себя и создание муниципальной полиции. И, конечно 
же, мы будем привлекать в помощь органы МВД.

— Вы знаете, что в депутатском корпусе боль-
шинство это — опозиционная команда. Как Вы 
будете их убеждать?

— Мой оппонент дейст-
вительно набрал 26 депутатов 
от партии Оппозиционный 
блок, но это не 51%, которые 
нужны для принятия 
решений. Люди, которые 
заходят в городской совет, 
должны интересоваться 
только одним — улучшением 
качества жизни в Николаеве.  
Я уверен, что решения, 
ко-торые не противоречат 
законо-дательству и в 
интересах николаевцев — 
будут приниматься.

— Какие шаги предпримет 
городской голова по реше-
нию проблемы утилиза-
ции отходов в городе? Если 
Александр Сенкевич станет 
мэром, построит ли он му-
сороперерабатывающий 
завод и на какие деньги?

— То, на чем в мире 
зарабатываются миллионы, 
валяется у нас под ногами. 

Мэр Сенкевич не способен построить завод, но он 
способен найти инвесторов, которых это заинтересует.

— Однако Вы еще не мэр.
—  Когда (!) мэр Сенкевич придет к власти, он создаст 

все возможные условия для вхождения инвестиций, 
выделения земли под строительство. Когда я стану 
мэром, я найду такого инвестора, и мусор из отходов 
превратится в прибыль.

— Сколько Вы потратите денег для улучшения города?
— Исходя из моей декларации, уже в этом году я 

потратил около 200 тысяч гривен налогов, и я не вижу, 
как они расходуются. Будучи мэром, я буду получать 
зарплату, на которую буду вынужден жить, поэтому 
персональных денег вкладывать я не смогу. Но я смогу 
дать то, что намного ценнее: мой опыт, мои умения и 

мое время. Время, которое я 
иногда буду забирать у семьи, 
чтобы сделать жизнь вокруг 
нее и вокруг николаевцев 
лучше.

— Почему нельзя допу-
стить к власти Оппозици-
онный блок?

— Учитывая то, что 
горсовет в большинстве 
своем оппозиционный, в 
Николаеве не может быть 
мэр, который является 
также оппозиционным к 
нынешней власти, потому 
что тем самым он обрекает 
город быть «изгоем». Когда 
мы слышим, что благодаря 
децентрализации мы утеплим 
наши дома и воплотим в 
жизнь множество идей и 
проектов, — это ложь. Мы 
не сможем сделать этого без 
субвенций от центральной 
власти. Николаев не мо-
жет быть оппозиционным 
Украине.

В целом заявленное мероприятие мало было похоже на дебаты, ведь дебаты — это дискуссия, острые 
вопросы, несколько точек зрения. Игорь Дятлов в своё оправдание заявил:
«Это не дебаты. Это шоу, спектакль, цирк, все что угодно, но только не дебаты. Под дебатами я понимаю 
дискуссию между кандидатами, соревнование программ, возможность задавать вопросы друг другу — всего 
этого нет». 

Теперь мы все видим, чем обернулся для Игоря Дятлова его «игнор» этого «шоу». В свою очередь, Александр 
Сенкевич не побоялся прийти и ответить на все вопросы николаевцев, проявив себя  открытым кандидатом, а те-
перь уже и мэром.

Поздравляем его с победой и желаем не утратить свой энтузиазм, настойчивость и увереность на протяжении 
всей «мерской» деятельности.

Мария Головачева и Анна Маковийчук,
студентки специальности журналистика
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Гасла Революції Гідності, або Знайомство з риторикою Євромайдану

«Борітеся – поборете, вам Бог помагає!»
Тарас Шевченко

Події, що відбувалися в 
Україні в період з 21 листопада 
2013 по лютий 2014 року в сучас-
ній історії отримали назву Рево-
люція Гідності (також Київський 
Майдан, Майдан у Києві, Євро-
майдан та Єврореволюція) і, без-
заперечно, нікого не залишили 
байдужим. Починаючи з першо-
го масового протесту, всі мітин-
гуючі використовували певні 
гасла, вигуки, слогани. Револю-
ція супроводжувалася поступо-

вим утворенням 
майданівського 
сленгу. Лозунги були найрізно-
манітнішими та з певним під-
текстом, що не могло залишитися 
поза увагою творчих, освічених 
умів української землі.

Так багато сучасних авторів 
уже   видало   безліч   книжок   про 
Євромайдан, але першою, хто взяв 
на себе чималу відповідальність 
проаналізувати власне мову Ре-
волюції, стала Надія Трач. У своїх 
соціолінгвістичних есеях, котрі 
мають наукове підґрунтя (со-
ціолінгвістика, дискурс-аналіз), 
авторка пропонує читачеві понад 
800 слоганів українського спроти-
ву, які висвітлено у науково-публі-
цистичному стилі. Вона аналізує 
зміни у суспільстві та риторику 
протестів за час подій на Май-
дані, а також порівнює їх зі Сту-
дентською революцією на граніті 
1990 року та Помаранчевою рево-
люцією 2004 року.

«Ідея написання такої книги 
виникла ще під час перших подій 

ОдеськА ЗУСТРІЧ першокурсників

Під час  обговорення робоча 
група акцентувала увагу на тому, 
що на сьогодні сплачувати по-
даток за теплоенергію дорого, 
тому влада провела низку ре-
форм. Мешканці будинку на-
разі можуть створити організа-
цію ОСББ та отримати кредит 
(на утеплення фасадів, заміну 
вікон, встановлення лічиль-
ників на мережу опалення), 
частину якого виплачуватиме 
держава. 

Окрім студентів на заході, 
звичайно, були присутні вже до-
свідчені журналісти. Отриманий 

Нещодавно студенти ЧДУ були запрошені на 
презентацію книжки під назвою «Разом – сила»: ри-
торика українського спротиву», що вийшла з-під пера 
мовознавця, кандидата філологічних наук, виклада-
ча кафедри української мови Києво-Могилянської 
академії Надії Трач.

“

Майбутнім журналістам із ЧДУ нещодавно випала можливість бути членами засідання організаторів 
Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, що проходило у місті Одеса. 

Революції Гідності» – розповідає 
Надія Степанівна, котра була їх 
безпосередньою учасницею. З цієї 
збірки читач може довідатися, як 
мова формує ідентичність та цін-
ності, зображає суспільні зміни, 
якою є динаміка революційної ри-
торики (у зіставленні з попередні-
ми українськими протестами). 

Після презентації всі при-
сутні мали змогу поспілкуватися 
з авторкою та дізнатися більше 
про особисті погляди Надії Трач.  
              Всім, хто цікавиться мовни-
ми особливостями Євромайдану, 
варто прочитати цю книгу. На-
самперед,  для того,  щоб дізнатися 
походження багатьох доволі ціка-
вих та неординарних слоганів, 
що стали символом українського 
спротиву.

Валерія Лісянська,
студентка спеціальності жур-

налістика

досвід «першачки» застосують у 
подальшій журналістській діяль-
ності. 

Енергійні студенти 
сповнені сил та натхнення й 
надалі відвідувати тренінги, 
семінари, на яких здобудуть нові 
навички та вміння.

Максим Шумиловський,
студент спеціальності 

журналістика
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ДОЛУЧАЙСЯ, Миколаєве!
У журналістських колах усе активніше підіймаються питання щодо поліпшення роботи місцевих ЗМІ. Адже 
останнім часом і в Україні, і в усьому світі спостерігається занепад друкованих видань. На зміну їм вже 
прийшли електронні газети, новинні сайти та блоги. Сьогодні конче необхідно підняти газети та журнали 
на новий рівень або лише спостерігати, як вони поступово зникнуть. Як виправити ситуацію – ось у чому 
питання. Долучився до розв’язання цієї проблеми й Інститут масової інформації.

Директор Оксана Романюк у 
команді з медіаекспертами влаш-
тували низку заходів у Харкові, 
Одесі, Миколаєві та Херсоні, 
спрямованих на визначення гро-
мадської позиції та точки зору 
місцевої преси. У нашому місті 
вечірка пройшла під гаслом, 
що закликало запрошених на 
неї журналістів, активістів та 
студентів ЧДУ долучитися до 
пошуку шляхів вирішення цієї 
проблеми. Організатори провели 

анкетування, щоб з’ясу-
вати основні здобутки та 
недоліки роботи мико-
лаївських ЗМІ.

Однією з вагомих 
проблем, на думку присут-
ніх, є пріоритетність опе-
ративності новин перед 
їх якістю. Спеціально зап-
рошений ведучий — жур-
наліст Богдан Кутєпов  — 

всіляко закликав журналістів 
більше комунікувати між собою та 
створювати мережі інформування 
один одного, а також приділяти 
більше уваги публікації 
аналітичних матеріалів. 

Задля часткової реабілітації 
миколаївської преси, були 
презентовані декілька стартапів. 
А наприкінці вечора відбувся 
розіграш тематичних призів.

Ось так невимушено та 
продуктивно       пройшла     медіа-

вечірка в Миколаєві. Екс-перти 
обіцяли проаналізувати зібрану 
інформацію та незабаром 
повернутися з готовим планом 
дій.  Лише від нас самих залежить 
майбутнє журналістики. 

Долучаймося разом!

Марія Головачова,
студентка спеціальності 

журналістика

З нагоди свята організатори 
запропонували на розсуд глядачів 
театралізоване дійство. Вистава 
пройшла цікаво та весело, адже 
на сцені відбувалася боротьба 
проти Містера Зло, що задумав 
знищити нашу планету. Але його 
планам завадило втручання Еко-
героя, який кинувся рятувати 
навколишній світ. Втім, це вия-
вилося не так просто: спочатку 
потрібно було знайти фразу, що 

допомогла б йому рухатися далі. 
У цьому Екогероєві допомогли 
глядачі, що змогли швидко й без 
помилок зібрати вислів.

Зал реагував бурхливими 
оплесками, адже усім було ці-
каво, глядачів залучали до різ-
номанітних конкурсів, за активну 
участь вони отримували солодкі 
подарунки. 

А загалом, нашим виступом 
ми змогли нагадати глядачам про 

те, що ми — не єдині у цьому світі, 
і НАШІЙ планеті потрібна НАША 
підтримка. Тож, давайте, друзі, 
пам’ятати, що доля нашої планети 
у наших з вами руках!

Родіон Россол, 
студент спеціальності 

екологія та 
природокористування

Екогерої ЧДУ
У жовтні відбулися заходи з нагоди дня спеціальності «Екологія та природокористування». Зі святом 
майбутніх екологів привітали перший проректор Олександр Трунов, виконуюча обов’язки директо-
ра Інституту медичних наук Ольга Яремчук та завідувач кафедри «екології та природокористування» 
Олена Мітрясова. Від них студенти почули теплі, щирі та надихаючі слова.
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ЦЕНТР УКРАЇНСЬКИХ СТУДІЙ
У Чорноморському державному університеті імені Петра Могили за підтримки ректора, проф. Л. Клименка, 
на базі Інституту філології, за ініціативи його директора, проф. О. Пронкевича, засновано Центр українсь-
ких студій. Його мета – об’єднати зусилля фахівців для дослідження гуманітарно-культурологічних век-
торів історії й сучасності України в актуальних історико-теоретичних та практичних запитах світу.

Презентація Центру відбула-
ся 17 листопада в читальній залі 
університету силами Інституту 
філології за підтримки Центру 
демократичних ініціатив та Ми-
колаївської міської ради. Були 
присутні науковці, педагоги, пред-
ставники мас-медіа, культурно- 
освітніх закладів та громадських 
організацій, студенти й учні.

З вітальним словом висту-
пив перший проректор О. Трунов. 
Про перспективні напрями ро-
боти  Центру  розповів директор 
Інституту філології О. Пронкевич. 
Науковці І. Даниленко, Ю. Кот-
ляр, О. Крутоголова, Т. Шестопа-
лова, В. Шуляр звернули увагу на 
практичну спрямованість завдань 
Центру українських студій.

Центр планує свою роботу як 
в академічному середовищі, так і 
у співдружності з культурно-про-
світніми, освітньо-педагогічними 

закладами. Орієнтовні напрями 
діяльності центру — це постійний 
методологічний семінар, який до-
зволить знаходити точки перети-
ну наукових інтересів дослідників 
з різних суспільно-гуманітарних 

галузей; вивчення місцевих іден-
тичностей і, зокрема, українсь-
кого сегмента культури регіону; 
поширення й популяризація до-
слідницьких ініціатив Центру че-
рез відкриті лекції, телепередачі, 
новинки      українського       кіно; 
підтримка     наукових       проектів 
учнівської молоді через взаємодію 
зі школами й учителями. 

Під час презентації відбувся 
перегляд фільму «Тіні забутих пред-
ків» з нагоди його п’ятдесятилітньо-
го   ювілею.      Анонсуючи         показ, 
О. Пронкевич наголосив на при-
кладі С. Параджанова як людини, 
яка завжди, навіть у найнестерп-
ніших і найобмеженіших обстави-
нах, залишалася творцем, генеру-
ючи унікальні ідеї й докладаючи 
всіх зусиль для їхнього втілення. 

Організатори презентації 
сподіваються, що зустріч дослід-
ників, освітян, представників 
закладів культури і спільний пе-
регляд унікального фільму стане 
добрим початком для втілення в 
життя актуальних ідей та проек-
тів у галузі україністики. 

Інформація кафедри 
української філології,

теорії та історії 
літератури

Саме тому студентами — 
активістами нашого університету 
було проведено акцію «Мені 
не байдуже», метою якої було 
спонукання студентів до участі у 
виборах міського голови Миколаєва. 

«Ми створили цей рух з метою 
заохочення таких самих молодих 
людей, як ми, до участі у соціальному 

та громадському житті рідного міста 
Миколаєва. Ми щиро закликаємо 
кожного не залишатися байдужим 
та робити свій внесок у розвиток 
Миколаєва, адже це твоє та моє 
місто», – ділиться з нами студентка 
другого курсу і організатор проекту 
Марія Попель. 

За даними екзит-полу явка 
молоді на вибори в Україні 
у 2015 році виявилася дуже 
низькою, тому новоутворений 
студентський рух «Моє місто» 
у кооперації з «ФРІ Миколаїв» 
взяли участь у всеукраїнському 
русі «Роби вибори». В рамках акції 
було проведено фотопроект «Я йду 
голосувати!».

В планах молоді з активною 
громадянською позицією 
організація подібних заходів 
в університетах Миколаєва, 
відвідування дитбудинків, 
підготовка благодійних концертів 
у школах та дитячих садках. 

Активісти закликали 
небайдужих громадян України 
об’єднуватися та будувати власне 
майбутнє вже зараз. Головне – не 
залишатися осторонь.

P.S. Ми свідомо зробили свій 
вибір 15 листопада, адже нам 
було не байдуже!

Мар’яна Ярова,
студентка спеціальності 

економіка підприємства

«МЕНI НЕ БАЙДУЖЕ?!»
Молодь знаходиться в авангарді суспільного прогресу. Неможливо собі уявити не лише політичного, але 
й економічного і культурного життя в ХХІ столітті поза молодіжним ракурсом. Роль молоді в тій чи іншій 
історичній події важко переоцінити. Молодь завжди гостро реагує на соціальні та політичні процеси і, як не 
парадоксально, є першою жертвою цих перетворень.
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ВIДЛУННЯ «СРIБНОГО СТОЛIТТЯ»
На початку жовтня 2015 року виповнилося 120 років з дня народження поета-бунтівника, поета-лірика, 
поета, що вже більше, ніж століття не залишає байдужим багатьох поціновувачів поезії, – Сергія Єсеніна. 

Кафедра теорії та практики 
перекладу з англійської мови 
ЧДУ ім. Петра Могили вирішила 
відзначити цю подію та 
оголосила конкурс на кращий 
переклад творчого доробку Сергія 
Олександровича. Було узгоджено 
поезії «Я положил к твоей 
постели...» та «Сыплет черемуха 
снегом» і додано наступне 

завдання: обрати один з двох 
віршів для перекладу українською 
(зауважимо, що вони не мають 
перекладу нашою мовою). В 
той час, як старшокурсники 
мали перекласти один з цих 
творів англійською. Студенти 
першого курсу підготували 
чудову презентацію про життя та 
творчість Сергія Єсеніна.

Студенти-учасники досить 
відповідально поставилися до 
завдання, тож, вже 21 жовтня було 
підведено підсумки конкурсу. 
Автором найкращого перекла-
ду українською мовою стала 
Анастасія Любчик, друге місце 
посіла Ольга Михальчук, третє — 
Катерина Гончарова.  Перше місце 
за «Кращий переклад поезії Сергія 
Єсеніна англійською мовою» 
присвоїли Альона Тімкова, друге 
розділили Ірина Вадан та Богдан 
Муштук, а третє посіла Анастасія 
Шабан. Студентка німецького 

відділення «Переклад» Надія Рубан 
теж взяла участь у конкурсі: вона 
переклала поезію німецькою 
мовою.

Переможці конкурсу отри-
мали призи та почесні грамоти, 
а учасники конкурсу одержали 
листи-подяки.

Всім учасникам сподобався 
цей культурний захід. Безумов-
но, такий досвід є цінним і 
стане першим кроком у лі-
тературному перекладі. Набуті 
навички знадобляться у по-
дальшому навчанні, а згодом — і 
в перекладацькій кар’єрі всіх 
учасників конкурсу.

БАЖАЄМО НАТХНЕННЯ УСІМ УЧАСНИКАМ І ПЕРЕМОЖЦЯМ ТА ЗАПРОШУЄМО ДО ПОДАЛЬШОЇ СПІВПРАЦІ!
Оргкомітет кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови 

та студенти відділення «Переклад»

                             Сергей Есенин
Я положил к твоей постели

Я положил к твоей постели
Полузавядшие цветы,
И с лепестками помертвели
Мои уставшие мечты.
 Я нашептал моим левкоям
 Об угасающей любви,
 И ты к оплаканным покоям
 Меня уж больше не зови.
 Мы не живем, а мы тоскуем,
 Для нас мгновенье красота,
 Но не зажжешь ты поцелуем 
 Мои холодные уста.
 И пусть в мечтах я все читаю:
 « Ты не любил, тебе не жаль»,
  Зато я лучше понимаю
  Твою любовную печаль.

КОНКУРС ПЕРЕКЛАДІВ ПОЕЗІЇ  СЕРГІЯ ЄСЕНІНА
НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ 
МОВОЮ» (1 МІСЦЕ)
Виконала студентка 1 курсу 
Любчик А. 

Я все ж поклав на твою постіль
Квітки, іще напівживі.
Та мрії, що плекав я досі
Із пелюстками відійшли.
І чули, тремтячи, левкої, 
Що загасає вже любов.
Та у заплакані покої
не клич мене, благаю, знов.
Ми не живі в полоні смутку
І кожна мить для нас — краса.
Та не запалиш поцілунком
Мої холоднії вуста.
Хай в кожній мрії я читаю:
«Ти не любив, тобі не жаль»,
Проте я краще відчуваю
Твою закохану печаль.
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Нещодавно Психологічний клуб ЧДУ імені Петра Могили запросив усіх охочих на тренінг «Мова тіла», під 
час якого присутні переконалися, що психологія міміки і жестів — багатопланова та різноманітна, і може 
нам надати про людину безліч інформації.

ТАЄМНИЧА РОЗМОВА...

Мовою жестів і міміки, 
відкритою або закритою позою 
іноді передається набагато більше 
інформації, ніж безпосередньо 
мовою. Крім того, існують дрібні 
деталі мови міміки та психології 
жестів, які просто неможливо 
порівнювати із спілкуванням. 
Все це говорить про те, що є 
сенс звернути особливу увагу 
на цей спосіб комунікації і 
передачі емоцій, який багато в 

чому відображає психологічний 
портрет особистості.

На тренінгу учасники поз-
найомилися з цікавими осо-
бистостями, дізналися про них, 
розповіли про себе, змогли виявити 
свої вміння контролювати власні 
міміку і жести у конкурсі «Емоція». 

Перегляд фільму «Лицо 
человека. Лицом к лицу» дав 
змогу зрозуміти власне  жестово-
мімічне вираження, а також 

дізналися про захворювання 
амімію (амімія — відсутність 
можливості висловлювати свої 
думки і емоції за допомогою 
міміки обличчя, очей і рухів). 

Крім того, Психологічний 
клуб щовівторка о 15.30 (аудиторія 
4-107) проводить тренінги на 
різноманітні теми.

Ольга Бірюкова,
студентка спеціальності геодезія

ДУША НА ФОТО - МАЙСТРА РОБОТА
У холодний дощовий день, 24 листопада, жителів Миколаєва зігрівали посмішки на фотографіях 
талановитої Катерини Янчук, магістрантки Інституту філології ЧДУ імені Петра Могили, які були 
представлені на фотовиставці «Мамо, для чого я у цьому світі?» у виставковій залі Миколаївського 
міського Палацу культури і мистецтв.

На виставці, присвяченій 
Міжнародному дню інвалідів, 
було презентовано 80 робіт 
молодого фотографа. Світлини 
зображають як діти з особливими 
потребами долаючи 
фізичний і душевний 
біль проживають 
своє життя. Вони 
грають, навчаються, 
займаються спортом 
і переживають безліч 
різноманітних емоцій.

Авторка фотоекспо-
зиції  протягом трива-
лого часу спілкувалась 

з вихованцями міського реабілі-
таційного центру «Цветик —
семицветик»,    спостерігала  за  їх 
життям. І тому під час фото-
зйомки створила такі умови, щоб 

діти почувались максимально 
природньо та комфортно.   Своїми 
фотографіями майстриня стверд-
жує, що розвиток особистості 
можливий за будь-яких обставин. 

У своїх роботах дів-
чина не застосову-
вала жодних програм 
для редагування, що 
надало їм ще більшої 
реалістичності. 

Юлія Зоря,
студентка спеціальності 

журналістика

ДАЙДЖЕСТ ПОДІЙ



ЛИСТОПАД  2015 11

ДАЙДЖЕСТ ПОДІЙ

ВАГАНТ №11 (154) 

ФЕН святкує!..
Наприкінці листопада студенти та активісти студентської ради університету організували святковий 
концерт, присвячений Дню факультету економічних наук.

Економісти... Ними не стають - ними нороджуються!

Свято розпочалося з приєм-
ного: найактивніших студентів 
було нагороджено невеличкими 
новорічними дарунками за 
участь у selfie-конкурсі. Виділи-
ли такі номінації: «Рання пта-
ха» - Анастасія Сущенко, 317а гр.; 
«Крути лайки» - Неля Юськів, 315 
гр.; «Найпатріотичніше фото» — 
Аліна Архипенко, 313 гр. та Яна 
Архипенко, 611М гр.; «Королева 
кривих дзеркал» — Тетяна 
Чеховська, 311 гр.; «Найщиріша 
посмішка і не тільки» - Валерія 
Майстренко, 313 гр.; «Навалимося 
гуртом» — Оксана Донцова, Ка-
терина Портяник, Анастасія 
Лавриненко, Ольга Паливода, 
Вікторія Янченко, Ірина 
Кирпичьова, 511 гр. 

Декан ФЕНу, Наталя Іщенко, 
«презентувала» студентам валюту 
факультету — ФЕНька. «Нашому 
економічному факультету 20 років 
і стільки ж у нас немає власної 
валюти. Це не порядок! Я вам рада 
презентувати нову валюту нашого 
факультету — ФЕНька!..», — зазна-
чила Наталя Михайлівна.  Тепер, за 

участь у численних універ-
ситетських конкурсах, студенти 
будуть отримувати ФЕНьки, а по-
тім обмінювати їх на призи. 

Окрім студентів та викла-
дачів ЧДУ, на свято завітали й 
гості, зокрема, регіональний 
представник газети «Все про бух-
галтерський облік» Людмила 
Анісім. Людмила Миколаївна 
привітала студентів зі святом і 
нагородила університетських 
активістів грамотами  від 
редакції газети: Аліну Архипенко, 
Тетяну Чеховську, Анастасію 
Драгомирову і Єлизавету 
Косован. «Колектив редакції 
бажає вам і надалі не втрачати 
завзяття до нових знань, брати 
участь у громадському житті 
університету, а також кар’єрного 
зростання у майбутньому».

На сцену також було запро-
шено студентський актив, члени 
якого за останні два тижні зробили 
все можливе аби привернути 
уваги миколаїців до важливості їх 
голосу під час виборів.

Студенти старших курсів 

ФЕНу презентували «Путівник 
з інструкцією адаптації 
до екстремальних умов 
студентського життя»  для вічно 
втомлених, вічно сонних і вічно 
голодних студентів-економістів 
з цінними настановами і 
корисними порадами. «Студенти-
економісти…Ними не стають — 
ними народжуються!» 

До уваги глядачів було 
запропоновано декілька гуморис-
тичних сценок. Чудовим виконан-
ням пісень порадували слухачів 
Ігор Малий та Галина Харламова.  

І, авжеж, слово надали 
першокурсникам. Кожна з 
груп підготували короткий 
виступ, розповівши про себе та 
продемонструвавши свої таланти. 

На завершення програми, 
першокурсники пройшли посвяту 
в студенти. Тепер залишилося 
вдало скласти сесію і ми станемо 
справжніми «універсантами»…

Юлія Басиста,
студентка спеціальності 

облік і аудит
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— Нещодавно відбулось святкування Дня факуль-
тету комп’ютерних наук. Як Ви можете оцінити 
роботу організаторів? Які враження після виступу 
на сцені?

Наскільки я пам’ятаю, за останні роки, ми не 
святкували день ФКН у стінах університету. Мені 
сподобалося те, що цей захід був спланований і 
організований самими студентами. Ініціатором та 
керівником свята була студентський декан Альона 
Старунова. 

Підтвердженням того, що ми успішно  впоралися 
з поставленою метою, був повний зал глядачів. 
Більш того, студенти прийшли за власним бажанням, 
оскільки їх масово не заохочували.

На жаль були проблеми з аудіоапаратурою, 
через що деякі виступи не прозвучали так яскраво, як 
на репетиціях. Щодо мого виступу… Я ще у дитинстві 
танцями займався і за видом діяльності доводилося 
багато виступати на сцені, тому надзвичайного 
страху не було. Проте відчувалося хвилювання. Дуже 
заохотила реакція аудиторії як на початку виступу, 
так і на завершенні. Я не очікував настільки бурхливих 
емоцій від глядачів і був приємно вражений!

— Як  новий декан нашого факультету, які інновації 
для студентства Ви плануєте реалізувати?

Насправді, нововведення залежать не тільки від 
декана, а й від обсягу часу. Зараз ми розробляємо 
проект запровадження дистанційного методу 
навчання в університетській програмі для студентів 

3-5 курсів, які працюють і не мають достатньо часу для 
безпосереднього відвідування навчального закладу. 
Крім того, студентами ФКН розробляється веб-сайт 
ЧДУ. Це — дуже важливий крок, оскільки право 
генерації ідей та розробки загального оформлення 
порталу було цілком та повністю віддано ректоратом у 
руки молоді.  Вони це роблять як уявляють і бажають. 
Ми також плануємо насичувати позааудиторне життя 
студентів. Наприклад, нещодавно запропонували 
демонстрацію на великому екрані попередніх епізодів 
«Зоряних війн» у зв’язку з виходом нової частини 
фільму. Дуже б хотілося виокремити ініціативну 
групу студентів, найбільш активною серед яких є 
студентка Марія Попель, яка є надзвичайно потужним 
генератором креативних ідей. 

Варто наголосити й на тому, що однією з 
провідних цілей є формування університетського 
навчання за американськими та європейськими 
стандартами, коли на базі університету утворюються 
фірми і студенти знаходять роботу у так званому 
«кампусі», а не десь «на стороні». Це ми найближчим 
часом збираємось впроваджувати. Приклади таких 
експериментів вже існують у Львові, Харкові, 
Києві тощо. Найуспішнішим є львівський, звідки за 
підтримки міського голови Олександра Сєнкевича 
до нас збираються приїхати його організатори задля 
того, щоб поділитися досвідом розбудови нової 
концепції.

— З якими IT-компаніями наш університет плідно 
співпрацює?

Студенти нашого факультету працюють не лише 
у ІТ компаніях Миколаївщини, а й усього південного 
регіону. Сформовано перелік найбільших ІТ-компаній 
Миколаєва, з якими планується обговорення 
щодо розробки ІТ-кластера.  Серед них є Глобал 
Лоджик, з якими ми тісно співпрацюємо, Хостінг 
Макс, МобіДев Блінк Ріекшн тощо. У разі успішного 
виконання проекту студентам нашого університету 
буде простіше проходити практику та інтегруватися 
у провідні компанії регіону, тобто простіше отримати 
перше робоче місце. 

— В університеті нещодавно проводилась «Битва 
стартапів». Наскільки продуктивною вона була та чи 
відбуватимуться такі заходи надалі?

Подальше існування «Битви стартапів»  залежить 
не стільки від нас, скільки від організаторів, які є 

Маючи нагоду стати інтерв’юерами на деякий час, ми вирішили, що найактуальніші питання, які стосуються 
«життя та буття» факультету комп’ютерних наук, мають бути поставлені найважливішій особі — декану 
Максиму Мусієнку.

IНТЕРВ’Ю З ДЕКАНОМ
ДАЙДЖЕСТ ПОДІЙ
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спонсорами таких заходів. Цього 
року «Битва» проводилась під 
егідою європейської програми 
Tempus Cabriolet, яку до нас привіз 
Юрій Кондратенко, оскільки у 
якості учасника даної програми 
мав організувати всеукраїнську 
битву стартапів.

Оцінюючи ефективність, 
скажу, що брали участь 13 команд 
з усієї України. Наш університет був 
представлений 3-ма командами, 
дві з яких зайняли 2-е і 3-є місця. 
Потрібно врахувати ще й те, що наші студенти брали 
участь у таких змаганнях вперше, і, як бачите, успішно. 

Головою журі був представник 
Туманного Альбіону професор 
Ньюкасльського університету Кріс 
Філіпс. Хотів би відзначити, що наші 
команди єдині серед усіх змогли 
зробити доповіді англійською 
мовою. 

Окремо команда, яку я 
підготував, хотіла б висловити 
подяку директору Миколаївського 
зоопарку Володимиру Топчію, 
котрий дозволив нам «позичити» 
справжню сову як символ нашого 

колективу на кілька діб. Її поява на презентації була 
насправді неочікуваною та ефектною.

Інтерв’ю стало дуже інформативним, адже корисні знання не можуть бути непотрібними. Справи на 
факультеті комп’ютерних наук насправді йдуть найкращим чином! Тож, дякуємо Максиму Павловичу за 
вичерпні відповіді

Роман Лейзерович та Вадим Ахундов
студенти спеціальності комп’ютерні науки

Формат свята мав можливість переконати кож-
ного у тому, що програмісти-комп’ютерники — народ 
у жодному разі не нудний, а талановитий і всебічно 
розвинений. Наші студенти (а 
до них приєдналися і викладачі, 
і аспіранти, і навіть персонал 
деканату) чого тільки не 
робили на сцені: виконували 
різножанрові    вокально-інстру-
ментальні композиції, танцюва-
ли, розважали публіку цікавими 
вікторинами. 

З особливим захопленням 
за дійством спостерігали першо-
курсники, адже свято допомогло 
їм скласти більш точну думку про 
життя нашої великої родини, чле-
нами якої вони стали цього року. 

Родзинкою  свята став   вис-
туп  Олександра  Трунова,   пер-
шого проректора Чорноморсь-
кого державного університету 

ім. Петра Могили, з піснею про кохання. Нею 
він підкреслив, що всі, без винятку, викладачі 
намагаються вкласти не тільки знання, а й душу кож-

ному зі студентів. 
Крім виступу проректора,  

свято запам’яталося  виступом 
Максима Павловича, декана 
нашого факультету, у стилі  
«Хрещеного батька»; піснями 
Миколаївської Адель  «Rolling in 
the Deep» і «Skyfall», кавером на 
пісню Beatles «Hallelujah» гуртy 
Вадим і Валерія”.  

Як результат, глядачі  
отримали великий заряд 
позитиву та гарного настрою. 

Катерина Іванова та 
Владислав Борисенко
студенти спеціальності 

комп’ютерні науки

ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТУ
КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

Динамічно, невимушено, весело і креативно 23 жовтня у актовій залі нашого рідного університету 
святкували День факультету комп’ютерних наук. 

ДАЙДЖЕСТ ПОДІЙ



14      ЛИСТОПАД  2015ВАГАНТ №11 (154) 

ДО РІЧНИЦІ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ

Цими днями країна відзначає річницю Євромайдану, який започаткував Революцію Гідності, що продовжила 
процес глибинної ціннісної трансформації свідомості українського суспільства, формування політичної нації.
Ще раз: Слава тим, хто своїм життям пожертвував заради волі України, Слава Небесній Сотні, Слава 
лікарям, які самовіддано рятували життя революціонерів, Слава всім киянам, які допомагали чим могли, 
Слава всім українцям, які боролись за Незалежність України.

Слава Україні.

Питання патріотизму є одним 
із найактуальніших, адже не всі 
правильно визначають, розуміють, 
усвідомлюють   це   поняття.    Пат-
ріот — це людина, яка робить усе 
для своєї держави,   працює зара-
ди розвитку своєї країни, шанує та 
оберігає традиції Неньки-батьків-
щини і готова пожертвувати всім, 
навіть своїм життям, заради миру.

І, свідомо чи не свідомо, 
потрібно з повагою, шаною, ро-

зумінням та співчуттям стави-
тися до захисників нашої дер-
жави, бо не кожен з нас зможе 
вирішити, чи варте його життя 
багатьох інших життів, навіть 
незнайомих йому людей? За-
мислюючись над цим питан-
ням, розуміємо, що кожен з 
нас має право на життя, але чи 
пам’ятаємо, що кожен повинен 
відстоювати його цінність лише 
там, де він може це зробити. 

Учні потребують знань від 
вчителів, пацієнти здоров’я від 
лікарів, а наші захисники, роб-
лять усе, щоб ми мали змогу задо-
вольнити усі ці потреби. Ніхто на-
віть уявити собі не може, що було 
б, якби не вони. Тому пам’ятаймо, 
чого варте життя кожного з нас!

Андрій Маслов,
студент спеціальності 

економіка підприємства 

ЯКА ВАРТIСТЬ ТВОГО ЖИТТЯ?

Сьогодення нав’язує нам дуже жорсткі правила. Ми живемо нині лише з надією на краще. І не можемо 
впевнено думати про майбутнє, коли нашій країні загрожує небезпека. Саме тому постає багато запитань 
не тільки суспільного характеру, а й морального. 

IНШИЙ СВIТ
Прохолодний вечір, у руках квиток, на плечах рюкзак із речами, всередині все тремтить. Стою на вокзалі, 
переді мною перон. Люди когось проводжають, когось зустрічають, але все якось не так. Все якось по-особли-
вому сьогодні. З цим вокзалом у мене багато спогадів: я сама багато разів була і зустрічаючою, і проводжаю-
чою, але ніколи не була в ролі тієї, яку проводжають. І ось зараз мені потрібно самій ненадовго поїхати. Зізна-
тися чесно, це моя перша самостійна подорож, і почуття якогось особливого хвилювання переповнює мене.

І ось я вже у вагоні. Так див-
но дивитися на місто з іншого 
боку поїзда, коли ти стоїш, а повз 

тебе пропливають люди на пе-
роні, місто. Махаєш мамі рукою з 
відчиненого вікна, а поїзд у цей 

час набирає хід і забирає тебе все 
далі від рідних місць. Це ней-
мовірні відчуття!
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Вагоном розноситься аромат 
домашньої їжі, різних парфумів 
і гучний дитячий сміх, а я лежу 
на верхньому місці й дивлюсь у 
вікно. Дивлюся, як пропливають 
повз машини, вокзали, міста. За 
вікном уже темнішає, а це озна-
чає, що моя маленька подорож 
почалася. І я впевнена – вона буде 
незабутньою.

За вікном почало світати. 
Нічні міста й поля за вікном змі-
нилися водними просторами 
Дніпра і станціями – перший етап 
моєї подорожі закінчується. 

Я зійшла на платформу і че-
рез декілька хвилин, пройшовши 
підземним переходом, я опини-
лася в місті. Все навколо було нове, 
незвичне і таке гарне. Я хотіла 
роздивитися це місто в подроби-
цях, запам’ятати кожну деталь, 
кожну дрібницю, адже воно було 
зовсім не схожим на моє. Саме в 
ньому зародився дух козацтва та 
волелюбності, саме в цих краях і 
знаходиться легендарний острів 
Хортиця з історико-культурним 
комплексом «Запорізька Січ». 

Далі— автовокзал, чекаю свій 
автобус,  який з технічних при-
чин затримався майже на годину. 

Але ось я вже в дорозі. Чоти-
ри години шляху, за вікном поля 
і лише зрідка з’являлися населені 
пункти. На моєму шляху було 
п’ять блокпостів, два з яких — на 
в’їзді до міста. Нас зупиняють. У 
вікно я бачу добре забезпечений 
охороною пост, багато озброєних 
людей, табличку з проханнями 
вимкнути відеореєстратори, зни-
зити швидкість і зупинитися та 
пошкоджений покажчик з однією 
єдиною буквою «М...».

В автобус заходить солдат у 
касці та автоматом і просить всіх 
чоловіків вийти з документами 
задля огляду. Руки тоді у мене 
тряслися чи то від холоду, чи то 
від хвилювання, сама не знаю 
чому, але я мимоволі боялася цих 
людей. Саме в цей момент я чітко 
усвідомила, де зараз перебуваю, 
адже їхала я не у зовсім звичайне 
місце. Кілька хвилин в очікуванні 
— і ми знову вирушаємо в дорогу. 

Буквально через півгодини я при-
була в потрібне мені місце: місто, 
з якого багато людей вже виїхало, 
не сподіваючись на краще.

Я вважаю, що пора пояснити, 
навіщо опинилася в цьому місті. 
Приїхала я сюди заради того, що б 
побачитися з близькою і дорогою 
мені людиною. З тим, хто, ризи-
куючи своїм життям кожен день, 
захищає наш з вами мирний сон і 
охороняє наш спокій. Я приїхала, 
тому що більше не могла спокійно 
сидіти й чекати. Зустрітися нам 
вдалося не відразу, тому в мене 
був час прогулятися містом «М...»

«М...» — загадкове місто, мі-
сто контрастів, у якому мирне і 
спокійне життя межує з нічни-
ми арт-обстрілами. Йдеш містом, 
і на перший погляд все здається 
спокійним, але, якщо придиви-
тися уважніше, то розумієш, що 
це все тільки на перший погляд. 
З одного боку вулиці магазини і 
театр, а з іншого — площа, на якій 
стоїть  понівечена будівля з об-
горілими вікнами та пошкодже-
ним фасадом (судячи з усього, це 
будівля місцевої адміністрації, 
яку нещадно закидали коктей-
лями «Молотова»). Поруч із нею 
— дитячий майданчик, на якому 
сила-силенна дітей. Місцеві вже 
й не помічають наскільки мото-
рошно це виглядає.

Практично на кожному бу-
динку є показчики сховища, у 
місті безліч плакатів щодо попе-
редження сепаратизму. У парках 
спокійно гуляють мами з дітьми, 
грає музика, кожен поспішає у 
своїх справах – звичайне усталене 
міське життя. Але це тільки з ви-
гляду і тільки вдень. Уночі тут все 
зовсім інакше. Там, де грала му-
зика і веселилися галасливі ком-
панії, – чуються звуки пострілів і 
розривів снарядів. Люди змушені 
бігти в укриття, щоб не постра-
ждати. Вдень це місто дуже гарне, 
що мене дуже здивувало, адже, за 
розповідями ЗМІ, воно уявлялося 
мені зовсім інакшим. Тут багато 
зелені, парків, офісних будівель і 
торгових центрів, квітів і гарнизх 
фонтанів. І лише відчувши на 

собі нічне життя міста «М...», ро-
зумієш, наскільки важко людям 
зберігати всю цю красу, яка щод-
ня піддається численним атакам.

Побувавши в цьому місті, 
я поспілкувалася з солдатами і 
почула багато розповідей про те, 
як вони тут виживають; як серед 
ночі підриваються від пострілів, 
які лунають зовсім поруч, і напів-
сонні, в одних капцях і з автома-
том біжать відстрілюватися; як на 
передовій їх «обсипає» «Градами», 
а вони риють окопи і займають 
оборонні позиції, що б не дати 
ворогові підібратися до міста; як 
вони рятують життя своїх това-
ришів під звуки розриву снарядів. 
Я бачила, як вони радіють звичай-
ній прогулянці містом, тиші й 
простому спілкуванню з людьми; 
як і де вони сплять; що їдять та як 
виживають. Я побачила їхнє жит-
тя на власні очі,  у черговий раз бу-
дучи враженою.

Моє перебування там три-
вало всього один день, і вже на-
ступного раноку я виїхала з міста 
«М...». Ніч у секторі була спокій-
ною, лише зрідка я чула якийсь 
віддалений шум, але не була до 
кінця впевнена в тому, що це був 
саме звук артилерії. Вранці я по-
кинула це місце. На зворотному 
шляху я бачила ті ж самі села, ті 
ж блокпости, але тепер я розуміла 
більше, ніж добу тому. Я була там, 
я бачила це життя — інше жит-
тя. Я була в тому місці, де тиша 
та спокій є воістину справжнім 
скарбом. Я була в місті сильних 
духом людей, які щоночі чують 
звук обстрілів, але всупереч всім 
страхам вони намагаються збе-
регти мир і спокій у своєму місті, 
тому що люблять його.

Свою розповідь я хотіла б 
закінчити словами Віктора Цоя: 
‘‘Мрій так, ніби будеш жити вічно. 
Живи так, ніби завтра помреш’’, – 
а як їх розуміти, кожен вирішує 
сам для себе.

Яна Абдрафікова,
студентка спеціальності

журналістика 

ДО РІЧНИЦІ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ
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WER MOCHTE IN DEUTSCHLAND STUDIEREN?

Нещодавно лектор Німецької служби академічних обмінів (DAAD) у Миколаєві Якоб Волосчик провів 
презентацію стипендіальних програм для навчання у Німеччині (не лише для студентів-германістів, але й 
студентів інших спеціальностей). 

Осінь — дуже сприятлива пора для пошуку стипендій, підготовки та подачі документів, складання те-
стів на знання мови тощо. Сподіваюсь, що для нашого студентства ця стаття стане доречною та корисною.

— Чому Німеччина?
З кожним роком все більше 

студентів і школярів їдуть за кор-
дон здобувати освіту. Розуміючи, 
що за навчання у США, Велико-
британії чи, скажімо, Канаді дове-
деться викласти кругленьку суму, 
дедалі більше студентів шукають 
дешевшу альтернативу. Освітні 
програми Німеччини в цьому 
сенсі є особливо привабливими.

Однією з найбільших пере-
ваг закордонної системи освіти 
є те, що абітурієнтам не потрібно 
складати вступні іспити до вишу 
чи школи. Але не все так просто, 
як може здатися на перший по-
гляд. Для того, щоб бути зара-
хованим до одного із закладів 
Німеччини, необхідно отримати 
сертифікат, що засвідчує рівень 

володіння німецькою (DSH, 
TestDaF). Але, якщо ви не знаєте 
мову на відповідному рівні − не 
проблема. Прак-
тично в усіх 
університетах 
Німеччини є 
факультети, де 
навчання відбу-
вається виключ-
но англійською 
мовою, а також 
програми, де 
студент може 
сам обирати мо-
ву викладання.

Знання од-
нієї з цих двох робочих мов — 
англійської чи німецької – знач-
но збільшує ймовірність вступу. 
Проте навіть той, хто їх не знає, 

має шанси навчатися безко-
штовно. Завжди можна поїхати 
на підготовчі курси до Німеч-

чини, вивчити мову, отримати 
за кордоном сертифікат і про-
довжити навчання в обраному 
університеті.

DAAD
 Deutscher Akademischer Austausch Dienst           
 German Academic Exchange Service

— Що таке DAAD? 
Безумовно, можливість на-

вчатися в Німеччині безкоштов-
но не може не заохочувати на-
ших студентів.  Але,  хто не мріє,  

аби тобі за це ще й платили? Тож, 
як отримати кошти на освіту за 
кордоном? Один із способів − по-
дати свою кандидатуру на от-
римання стипендії. На сьогодні 

найпопулярнішою стипендіаль-
ною програмою серед українсь-
кої молоді є DAAD.

DAAD — грошова допомога 
від Німецької Академічної Служ-
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би Обмінів, що пропонує сти-
пендії для здібних студентів, які 

мріють про навчання в Німеч-
чині. Сьогодні існує близько 19 
активних стипендій. Програми 
розраховані лише на студентів, ас-
пірантів і викладачів ВНЗ. Служба 
пропонує велику кількість сти-
пендій — від літніх мовних кур-
сів до аспірантури. DAAD фінан-
сує і німецькомовні, і англомовні 
навчальні програми, в тому числі 
магістерські. Це є суттєвою пере-

вагою для тих, хто поки не володіє 
німецькою, але прагне вчитися 

саме в Німеччині.
Існують бака-

лаврські, магістер-
ські, аспірантські 
міжнародні англо-
мовні програми, 
що мають будь-я-
кі напрямки: від  
журналістики, еко-
номіки, правознавства 
до    галузей сценічно-

го й образотворчого мистецтв, ди-
зайну,    візуальних    кому-ніка-
цій та кіно  (повний перелік 
можна   знайти   за  посиляннями 
www.daad.de, www.study-in.de, 
www.hochschulkompass.de)

Фінансування може бути 
короткостроковим, як, напри-
клад, стипендія групової поїзд-
ки для студентів до Німеччи-
ни Studienreisen, що триває від 

семи до 12 днів. Вона спрямова-
на на встановлення й підтрим-
ку контактів між німецькими 
й іноземними вишами та пог-
либлення фахових знань. Дов-

гостроковими є, наприклад, 
магістерські програми, що три-
вають до двох років для будь-якої 
спеціальності. DAAD також має 
програму «Літні курси у Німеч-
чині для іноземних студентів та 
випускників», тривалість якої що-
найменше 18 днів. З її допомогою 
можна покращити свої знання з 
німецької (загальної та фахової) 
мови та країнознавства.

— Що потрібно зроби-
ти, щоб виграти стипендію на 
освіту в Німеччині? 

Кожна програма має свої 
особливі вимоги. Незважаю-
чи на те, що DAAD — німецька 

організація, студентам також 
пропонують кошти на навчан-

ня, яке проходить англійською 
мовою. Тож, якщо ви не дуже 
добре володієте німецькою, але 
маєте на руках сертифікат, що 
підтверджує ваш рівень англій-
ської (мовний тест TOEFL, IELTS), 

то без вагань можете 
подавати докумен-
ти на вступ. Але є й 
такі програми, які 
передбачають лише 
німецькомовне нав-
чання. Для тих, хто 
хоче перевірити свої 
знання з німець-
кої мови, необхідно 
скласти тест, який 

відбуватиметься у стінах на-
шого рідного університету цієї 

осені (деталі у групі Deutsch in 
Mykolajiw). 

Що ж стосується оцінок, то 
це, звичайно, вагомий фактор, 
але не головний. Найважливіший 
документ – мотиваційний лист − 
змістовне й фахове обґрунтуван-
ня того, що саме і чому ви хочете 
вивчати в Німеччині. Від нього за-
лежить більше, ніж половина успі-
ху. Тож, доведеться постаратися.

Щороку до Німецької Академічної Служби Обмінів надходить більше тисячі запитів. Конкуренція, зви-
чайно, висока, та шанси отримати стипендію DAAD має кожен студент. Звісно, стипендія чи грант самі вас 
не знайдуть, потрібно буде добряче попрацювати, щоб їх отримати. Але воно того варте.

Отож, досить зволікати! Вперед до роботи та нових звершень!

Олена Чорновол,
студентка спеціальності

німецька філологія



ВАГАНТ №11 (154) ЛИСТОПАД  201518     

ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТІВ

ВІДЬОМСЬКА НІЧ,
або

ЯК «МОГИЛЯНКА» HALLOWEEN СВЯТКУВАЛА

Цікавий «Halloween quest» запропонував факультет політичних наук студентам до однойменного свята. 
За ідеєю квесту команди-учасниці потрапили у Середньовіччя. І для того, аби повернутись назад, їм не-
обхідно було зустрітись з Янголом, звільнити душу Привида, зварити з Відьмою зілля, відпустити гріхи 
у Єпископа та, навіть, врятувати Монашку від кровожерливого Вампіра...

 Багато перешкод здолали 
герої, щоб повернутися додому. 
І, все-таки, знайшли у собі сили 
та пройшли всю дистанцію (11 

контрольних пунктів) за 21 хви-
лину! З найкращим результатом 
у 10 хвилин фінішувала п’ята ко-
манда – вона і стала переможни-
цею квесту.
 Загалом, учасники проек-
ту отримали безліч позитивних 
емоцій. Від цього приємно і ор-
ганізаторам заходу. Адже само-
ціллю квесту було отримання за-
доволення від проведеного разом 
часу і обміну емоціями, прогу-
лянка на свіжому повітрі та необ-
хідна доза адреналіну, якої так не 
вистачає у повсякденному житті. 
 Дякуємо учасникам за-
ходу, які без вагань вклали свій 
депозит вільного часу у наш про-
ект! Дякуємо декану факультету 

політичних наук О. Шевчуку за 
сприяння в організації квесту та 
студентській профспілці ЧДУ на 
чолі з А. Шпаренко за допомогу 
в проведенні заходу та нагород-
женні переможців.

Студенти факультету 
політичних наук
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Опівнічний метод
Цей метод один із найпопу-

лярніших.  Потрібно опівночі 
висунутися з вікна і як можна 
голосніше  закричати: «Прийди до 
мене, о Велико Шаро!» 

Метод хоч і най-
популярніший, але вважається 
найменш дієвим.

  
В трусах на вулицю

Більш складний, ніж поперед-
ній метод. Потрібно вибігти на 
вулицю в трусах, або білизні з 
бойовим криком «Шара», і оббігти 
навколо будинку або гуртожитку. 
Кажуть, що так можна зловити 
«шару», що правда злі студенти-
медики недовірливо ставляться до 
цього способу, і стверджують, якщо 
так ловити шари в зимову сесію, то 
можна зловити не лише шари, а й 
запалення легенів або ГРЗ.

Вівтар
Напередодні сесії в одній з 
кімнат гуртожитку споруд-
жується символічний вівтар 
з книг. Кожен студент, який 
бажає добре скласти сесію, пе-
ред цим повинен принести 
спеціальну жертву Шарі: 
гроші, по-можливості, пляшку 
пива чи щось інше. При цьому 
ніхто зі студентів не має права 
брати що-небудь з жертовного 
вівтаря до кінця сесії. Метод 
теж досить сумнівний, але після 
закінчення сесії зібраних грошей 
і «пожертвувань» зазвичай 
вистачає на скромну вечірку.

Мийдодир
Ця традиція практично не 

має меж і поширена не тільки 
в багатьох ВУЗах, але й країнах. 
Перед іспитом студенти не 
вмиваються, не голяться і не 
миють голову (адже знання і 
удачу можна змити!!!). А ще 
багато студентів вірять, якщо 
добре здали попередній іспит, 
обов’язково на наступний ідуть у 
тому ж одязі.

Пам’ятник
З пам’ятниками у студентів 

теж пов’язано багато традицій. 
І практично кожен університет 
має свої звичаї. Наприклад, до 
культового гранітного бізону 
біля входу в київський зоопарк, 
приїжджають студенти з десятка 
університетів. Та й практично в 
кожному місті є свій символічний 
пам’ятник, який приносить удачу. 
Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили 
не вийняток.

Повітряна кулька
Зовсім новий і незвичний 

спосіб залучити Шару і Удачу 
на іспит. На консультацію перед 
іспитом студенти беруть якомога 
більше повітряних кульок, і під 
час проведення консультації 
непомітно надувають кульки 
повітрям зі знаннями і зав’язують. 
Потім потрібно непомітно 
пронести кульки на іспит і 
випустити повітря «зі знаннями» 
в аудиторії. Допоможе чи ні, 
невідомо, але от увагу викладача 
приверне.

Студенти 118 групи, 
спеціальності геодезія

ЯК ГЕОДЕЗИСТИ ГОТУЮТЬСЯ ДО СЕСIЇ 
Як упіймати удачу? У період сесії це запитання особливо актуальне для студентів. Щоб зловити 

фортуну за хвіст, молодь винаходить безліч способів. Який же з них найдієвіший?
Перелік студентських повір’їв і забобонів щороку поповнюються все новими «успішними» вигадками. 

Виконуючи обряд, студент отримує внутрішній спокій, щиро вірить, що удача тепер з ним. Такі ритуали ніби 
заспокійливе, але, звичайно, не можна стверджувати, що в них немає нічого раціонального. Тож студенти 
геодезисти пропонують декілька методів, які цієї ж сесії пройдуть апробацію.
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Осіння Умань  без зайвих прикрас
Кожна пора року символізує свій настрій, емоції, переживання, свій вид відпочинку, що спонукає до різних 
подорожей. Літо ми не уявляємо без теплого моря, яскравого сонечка та розваг на воді. Коли кажемо 
про зиму, то це кучугури снігу, бажано гірські схили, а з ними лижі, санчата… Весна – момент нового 
народження, тому хочеться відкрити цікаві міста, ба навіть нові країни. А з чим в нас асоціюється осінь? З 
легкою меланхолією, гарячим чаєм, жовтим листям, що хрустить під ногами у великому та старому парку!

Осінь – це найкращий час 
для Умані, для її величного, 
наповненого романтикою, Со-
фіївського парку. В ньому 
відчувається кохання, щире, 
споконвічне, таке, яке має 
бути в кожного. І так склалось 

історично, бо Софіївський парк 
був подарунком польського 
магната Станіслава Потоцького 
його коханій дружині Софії. Саме 
тому в ньому така неймовірна 
атмосфера: чаруюча природа з 
її озерами, струмками, старими 
деревами та красиві архітектурні 
споруди, що знаходяться на 
перетині різних культур.

Це чудове місце для закоханої 
пари. Романтичне катання гондолою 
по Софіївському озеру навіє згадки 
про прекрасну Венецію.

Це гарне місце для великої 
компанії друзів. Зручні тераси 
дають можливість зробити 
осінній пікнік на траві з кавою, 
сандвічами та грою в крокодила.

Це хороше місце для однієї 
людини, для часу на себе, де в 
зручних маленьких альтанках 
можна робити записи в щоденниках 
майбутнього письменника, 
малювати ескізи та поринати у 
роздуми.

Час у Софіївці спливає швид-
ко, але наче й завмирає. Нам 
не вистачило п’яти годин, щоб 
роздивитись усе. Але спогадів,  
що залишились на фотографіях, 

вистачить протягом усієї зими аж 
до наступної подорожі.

Студентська профспілка дякує 
всім, хто приєднався до нашого, 
трошки підзабутого, але такого 
бажаного, осіннього маршруту 
в Софіївський парк та пропонує 
поринути в зимові пригоди в         
м. Славське. На вас знову чекають 
активний відпочинок та весела 
компанія!

Анна Шпаренко,
голова студентської профспілки
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МОГИЛЯНСЬКI ЗIРКИ, ЩО СЯЮТЬ ЗА КОРДОНОМ
У стінах ЧДУ навчаються чимало здібних дівчат і парубків, але хочеться відзначити наших талановитих спор-
тсменів, які не перестають підтверджувати рівень своєї майстерності, перемагаючи на стартах світового рівня.

Зокрема,   хочемо  відзначити 
Володимира Головащенко — Майстра 

спорту України з фехтування на 
візках, студента 383 групи еколого-
медичного факультету. Нещодав-
но він майстерно виступав на 
Чемпіонаті світу з фехтування на 
візках серед інвалідів з уражен-
ням опорно-рухового апарату у   
м. Єгер (Угорщина). Володимир  
разом із командою продемон-
стрував гарний результат,  який 
привів їх до перемоги у фехту-
ванні на шаблях у командному 
заліку.

Вітаємо також студентку 183 
групи Марію Вінталову, Майстра 
спорту України з рукопашного 
бою, члена Національної збірної 
команди України. На Чемпіонаті 
світу з рукопашного бою у жовт-
ні 2015 року в місті Штайнуфрт 

(Німеччина) вона посіла перше 
в командному та друге місце в 
кваліфікаційному заліках.

Вітаємо молодих спор-
тсменів, бажаємо їм успіхів і пе-
ремог на подальших змаганнях. 
Вони є справжнім прикладом ви-
тривалості студентів, адже попри 
велике навантаження в універси-
теті, вони знаходять час на занят-
тя улюбленою справою та демон-
струють гарні результати не лише 
в межах нашої країни, а й поза 
нею. Ми пишаємось тим, що в на-
шій «могилянській» родині навча-
ються такі обдаровані студенти.

Юлія Зоря,
студентка спеціальності

ВIД МАЛЕНЬКОГО СПОРТСМЕНА ДО ВЕЛИКОГО ПЕРЕМОЖЦЯ!
Заняття спортом сьогодні викликає чимало суперечок. Причина дуже проста: єдине, що нині доступно всім 
дітям без винятку, – це уроки фізкультури в школі. За все інше треба платити, і найчастіше батьки відмов-
ляються віддавати своїх дітей до якоїсь секції, оскільки сімейний бюджет не може цього дозволити.

Мене дивує, як багато пред-
ставники влади, депутатів та 
політиків говорять, що треба пі-
клуватися про підростаюче по-
коління. Для вирішення всіх 
спортивних питань навіть міні-
стерство створили. Але мені хо-
четься запитати: якщо так ретель-
но ви піклуєтесь про молодь, чому 
мої батьки сплачують за те, щоб я 
займався улюбленим видом спор-
ту? Адже навіть за участь у змаган-
нях треба також платити.

Деякі мої знайомі запере-
чують, і стверджують: «Що легко 
дістається, те мало цінується». То-
бто, коли батьки сплачують певну 
суму за відвідування секцій, то 
діти більш відповідально став-

ляться до тренувань й до участі 
в змаганнях. У цьому є певний 
сенс, але ж, насправді є такі роди-
ни, в яких двоє-троє дітей мають 
бажання займатися спортом, але 
сім’я не спроможна заплатити за 
найнепретензійніші секції. Що 
вже говорити про великий теніс 
чи заняття східними єдинобор-
ствами? Більшість родин не мо-
жуть оплачувати їх заняття. А 
взимку, де кататися на ковзанах 
простим дітям? На дорозі? На тро-
туарах? Зрозуміло, треба змінити 
ставлення до цієї проблеми. За-
няття спортом має бути доступ-
ним кожній дитині. Мабуть, до-
рослим слід уважніше прочитати 
міжнародний документ, який на-

зивається «Конвенція про права 
дитини», де чітко написано, що 
діти мають розвиватися, в тому 
числі, завдяки заняттям спортом.

Отже, проблема є, та її треба 
вирішувати. Діти можуть обирати 
собі заняття для реалізації влас-
них потреб, а влада, у свою чергу, 
як гарант збереження прав і сво-
бод громадян України, повинна 
всіляко підтримувати подібні по-
ривання молодого покоління.

Спорт – це здоров’я, а нація має 
бути здоровою!

Юрій Горик,
студент спеціальності 

журналістика
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Мене звуть Ніка Дмитрієва, я студентка першого курсу спеціальності 
журналістика. Як і ви, кожного ранку я прокидаюся, п’ю смачну каву 
з молоком та біжу в університет імені Петра Могили. Я читаю ті самі 
книжки, дивлюся ті самі фільми, слухаю ту саму музику і дихаю тим 
самим повітрям, що і ви. Як кожен студент, я маю величезні амбіції, 
безліч захоплень та шалені плани на майбутнє. Всі ми — діти однієї 
планети, яких викохало одне небо. Та є в нас дещо індивідуальне, 
зовсім унікальне, те, що неможливо втратити чи продати — наші 
думки, спогади та особистий досвід. Саме цим я і хочу поділитися з 
вами. Пірнаймо у мій Всесвіт разом!

Так склалося, що з давніх-
давен ми віримо у надприродні 
сили, міфи та легенди, які 
ми, власне, й вигадали, бо 
не були здатні пояснити те 
чи інше явище. Можливо, ці 
сили існують, але не у зовсім 
загальноприйнятому розумінні.

Ми, за своєю сутністю, 
бажаємо вірити у незвичайне та 
надзвичайне, але не помічаємо 
буденного, того, що вже маємо. 
Я дійсно вірю в те, що кожна 
людина може досягнути в тій чи 
іншій галузі більше, і деякі речі в 
неї виходять краще, ніж у інших. 
Проте, необхідно вміти розрізняти 
просто вміння, яке набуте з часом, 
і справжній талант. 

Талант — це вроджена 
здатність. Ми не можемо зімі-

тувати його, згубити чи купити. 
Не можемо й доторкнутися до 
нього, але ми можемо відчути 
прекрасні емоції від побаченого 
чи  почутого. Талант — це дар. 
А талановиті люди, на мою 
думку, «поціловані життям». 
Коли вони демонструють нам 
свої можливості, то складається 
враження, що це напівбоги. У 
прекрасному    розумінні    цього
слова, в жодному разі не звер-
таючись до релігії. Їхній Бог — у 
серці, а талант — невід’ємна і 
дуже важлива частинка їх самих.

Заради таланту варто жити. 
Як творча людина, я чітко вбачаю 
в цьому сенс життя. Звичайно, 
він не єдиний, але скільки ж 
позитиву й добра людина дарує 
світові таким чином! Хто знає, 

можливо, саме твоя пісня, що 
звучить зараз по радіо, змусить 
он ту жінку, що втратила надію, 
віднайти її. А хлопець, який 
зійшов з правильного шляху – 
знову побачить його: зізнається 
в коханні, налагодить стосунки з 
батьками. А уяви, що твої батьки 
побачать, як ти танцюєш, пишеш 
картини або граєш на віолончелі. 
І ось, нарешті, суворий батько, 
що не сприймав тебе, як дорослу 
людину, зрозуміє, що ти не 
просто людина, а  особистість!

Талант — це не лише дар, 
а й та сама надприродна сила, 
потужна сила вмінь, емоцій і 
почуттів, що здатна зазирнути в 
душі людей, злити воєдино серця 
та змінити наш світ на краще.

ВСЕОСЯЖНА СИЛА ТАЛАНТУ
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ТВОРЧЕ СУЗІР’Я

ВIДГУК ЗОЛОТИХ СТРУН
«Могилянка» багата на непересічні творчі особистості. І з кожним днем та новим навчальним роком 
студентcька «скарбничка» з найрізноманітнішими талантами поповнюється новими перлинами.

Із тернів економічних 
концепцій невимушено линуть 
задумливі мелодії у виконанні 
Марії Літвінової, студентки 117 
групи. Обдарована дівчина,  яка 
може похизуватися успіхами 
не лише у вивчені своєї 
спеціальності, але й у мистецькій 
грі на бандурі, – старовинному 
інструменті наших пращурів. 

Цікавим фактом є те, 
що сам інструмент 
має аж 55 струн. Спе-
ціально для гри ви-
користовуються на-
кладні нігті, зроблені 
на замовлення.

Займається Ма-
рія цією діяльності 
вже вісім років. Зі слів 
самої бандуристки: 
«Цей вид мистецтва, 
немов прекрасна піс-
ня, яка допомагає 
відволіктися від буд-
яких проблем та пов-
сякденної рутини.  
Це, ніби пісня нашого 
життя». 

А розпочинала 
юна майстриня зі 
звичайного інтересу. 

Розповіді подруг, цікавого захоп-
лення сестри, поради батьків 
– усе це підштовхувало дівчину 
до пізнання чогось нового, 
незвичайного, що згодом пере-
росло у велику любов до самого 
інструмента і музики взагалі. 
Прикладом для наслідування є 
відомий український бандурист 
Євген Джусь, котрий звичайну ме-

лодію перетворює на 
витвір мистецтва. 

Щотижневі ре-
петиції,   поїздки   на
міські та Всеукра-
їнські змагання, друж-
ній колектив на чолі з 
професійним     вчите-
лем, яскраві висту-пи, 
вишукана майстер-
ність — щоденне 
творче життя Марії.  
Найголовнішим   (але 
це поки що) до-
сягненням дівчи-
ни є перемога в 

І Міжнародному фестивалі-
конкурсі «Барвиста осінь». 

Тож, ми щиро зичимо Марії 
подальшого вдосконалення 
майстерності у грі на бандурі, 
творчої наснаги та підкорення 
економічного олімпу!

Марина Олійніченко, 
студентка спеціальності 

облік і аудит

* * *

Тебя сравню я с океаном,
Чьи волны обвивают скалы.
И в бури час скитаются в 
                              просторах,
Сбивая всё что на пути.
Пронзая чистотой своей 
                             искристой,
Безумной тяги все крушить.
Она утихнет очень быстро,
Но вольной в океане ей не быть.
В безкрайних водах серебристых,
Люблю я шум прибрежных волн.
Таинственной стихии не 
          повторность,
И внеземною чистотой.
Тебя сравню я с океаном,
Ударившись об берег твой,
Она все так же не безвольна
Блуждая, ищет свой покой.

Анастасия Лежненко,
студентка специальности геодезия
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Поповнюємо запаси інтелектуальних вітамінів на всю зиму! Декілька поживних книжок до Вашої уваги.

«Винні зірки»

Джон Грін — американський автор книг для підлітків. У 2012 році вийшла найвідоміша 
його книга під оригінальною назвою «The Fault in our Stars»  — «Винні зірки», бо  справді зірки 

у книзі ні в чому не винні. Власне кажучи, йде  мова про 
те, як, зазвичай, у житті переплітаються драма та комедія. 
Ця книга стала резонансною у світі та  топовою серед 
користувачів  Twitter у 2014 році.

Автор розповідає нам про одну з найжахливіших проблем 
сьогодення —  рак, що уражає мільйони людей у світі, в тому 
числі й підлітків, у яких попереду все життя, але хвороба 
позбавляє їх цього права. Хейзел 
Грейс   хвора на  рак щитоподібної 
залози, який згодом поширився 
і на легені, та Августус Вотерс з 
остеосаркомою вже змирилися зі 
своїм діагнозом і хочуть наповнити 
останні дні свого життя щасливими 
моментами. Вони спілкуються, 
подорожують, кохають, але все ж 
впадають у відчай, бо розуміють, що 
не мають перспектив на майбутнє.

Ця книга зворушує тяжкими 
життєвими ситуаціями, демонструє 

критичні межі буденності, у які потрапляють головні герої, і вчить не здаватися.
 У 2014 році книга була екранізована і мала великий успіх у тих, хто вже прочитав та вирішив по-

рівняти «картинку» з текстом й тих, хто полінувався читати і насолодився лише прекрасним фільмом.

«Атлант розправив плечі»

«Атлант розправив плечі» –  видатний твір мистецтва 
над яким Айн Ренд працювала протягом 12 років Згідно з 
даними опитування Бібліотеки Конгресу США  –   це друга 
після Біблії книга, яка змінила життя американців, які її 
прочитали. Кожна частина трилогії названа відповідно до 
основних законів логіки: «Несуперечність», «Або-Або», «А є А».

Сюжет. Недалеке майбутнє. Америка. Глобальна 
економічна криза, яка спричиняє занепад суспільства. Частина 
великих підприємців завзято ведуть боротьбу за можливість 
отримувати прибуток і підтримувати свої підприємства. Тим 
часом уряд   поширює свою владу на всю промисловість та 
нишком робить усе можливе для загострення кризи з метою 
поповнення власних бюджетів.

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ
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«Чаргород»

В таку осінню прохолодну погоду хочеться 
читати те, що може зігріти душу особливо 
«змерзлим» допоможе книга «Чаргород».

«Чаргород» — нове видання вибраної по-
езії Богдана-Ігора  Антонича. Поезії для книги 
підбирали професійні філологи, які об’єднали їх у 
декілька тематичних циклів. Її ілюстратором став 
Олег Рибчинський. Проте «Чаргород» водночас є 
книжкою поезії та альбомом живопису,  але аж 
ніяк не ілюстрованою збіркою віршів.

Центральним образом є дітвак, або ж, 
вдаючись до абстракції, – дитинство, тобто опис 
найпершого періоду життя людини. Не викличе 
зацікавлення книга хіба що у дітей, адже вони не 
знають, що таке дитинство: вони в ньому живуть. Натомість дорослі зазвичай носять у собі образ, 
спогад, який більшою чи меншою мірою протиставляється їхній теперішній зрілості. 

Іноді так хочеться зняти увесь цей одяг 
дорослості, залізти під теплу ковдру дитинства і 
поринути у чарівний світ казок, де немає проблем і 
переживань, де люди розуміють та поважають одне 
одного, бо світ дитинства не знає заздрощів, зрад та 
чвар.

Хоча існує й інша думка: «ми пливемо в часі, 
а час пливе в нас». Тобто, ніщо не минає, оскільки 
пережитий час залишається з нами, і ми залишаємося 
дітьми, а дорослих, можливо, не існує.

Тож пропоную кожному зануритися в поетику 
Антонича  і знайти себе в поза вікових просторах буття.

Люди, переживаючи скрутні часи, часто потрапляють 
під вплив власних емоцій. Але жити, опираючись на емоції — 
неможливо. Потрібний розум, образом якого є  головний герой 
роману — Джон Голд.

Особливість книги «Атлант розправив плечі» полягає у 
тому, що вона є анахроністичною  та суперечить історичним та 
часовим законам: реалізм переплітається з містикою та науковою 
фантастикою, утопія з антиутопією, гротеск із романтизмом 
філософія з політекономікою.

Тож, через свою універсальність роман «Атлант розправив 
плечі» завжди буде актуальним та корисним для всіх поколінь у 
різні періоди людського існування.

 Олена Чорновол
студентка спеціальності

німецька філологія

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ
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КУЛЬТУРА ДИВОВИЖНОГО ДАГЕСТАНУ
У Миколаївському обласному художньому музеї ім. В. Верещагіна відбулася презентація книги Расула 
Аліханова «Кубачинский орнамент». Організаторами та ідейними ініціаторами виходу альбому стали 
Рада національних товариств і регіональне земляцтво «Дагестан» за підтримки музею, та управління 
культури, національностей та релігій облдержадміністрації.

МИ І МИКОЛАЇВ

Кубачі вважаються най-
більшим творчим центром 
Дагестану. Стародавня назва 
цього аулу — Зірехгеран, що в 
перекладі з перської означає «ви-
робники кольчуг». А власне кни-
га відображає історію гірської 
республіки і дагестанського 
декоративно-ужиткового мис-
тецтва. Альбом складається 
з трьох розділів. Перший 
присвячений стародавньому 
мистецтву різьби по каменю з 
фрагментами зображень птахів 
і тварин. Другий розповідає про 
різьблення по дереву, третій – 
про метал. Це своєрідна «абетка» 
Кубачинської культури та її 
самобутності. Книга розкриває 

цілу школу високорозвиненого 
стародавнього орнаментального 
мистецтва і є цінним внеском 
у розвиток сучасної культури 
дагестанського народу. 

На презентацію завітали 
представники різних націо-

нальностей, які прийшли 
підтримати Дагестанську ді-
аспору.  Після  презентації  книги
урочисто передали представни-
кам бібліотек міста та навчаль-
них закладів. Наш університет 
опинився серед щасливчиків, 
якому також подарували 
оригінальне видання. Тому кож-
ний студент, який цікавиться 
культурою Дагестану, зможе 
розширити своє коло інтересів, 
завітавши до читальної зали ЧДУ 
ім. Петра Могили.

Анна Маковійчук
студентка спеціальності

журналістика

Змагання з кінного спорту в Миколаєві
У Миколаєві на території кінноспортивної бази «Югконцентр»пройшли щорічні відкриті змагання з 

кінного спорту на честь 55-річчя створення бази.

Змагання проходили в 3 тури 

між аматорами та майстрами 

спорту міжнародного класу пів-

денних областей України: Ми-

колаївської, Херсонської  (Херсон, 

Скадовськ), Дніпропетровської 

(Кривий Ріг, Дніпропетровськ), та 

Одеської. У чемпіонаті взяли участь 

більше 50 учасників різних вікових 

категорій — діти, юніори, дорослі. 

Змагання відбувалися у двох 

категоріях — виїздка та конкур.

Виїздка, за міжнародною 

термінологією — дресура — вища 

школа верхової їзди і олімпійський 

вид спорту, в ній змагається 

близько сорока учасників. У цій 

програмі вершники демонструють 

здатність коня до правильних рухів 

на всіх алюрах у різному темпі.

Понад тридцять учасників 

були представлені в категорії 

«Конкур», що є найбільш 

видовищним видом кінного 

спорту. Для перемоги в конкурсі 

потрібні тривалі та наполегливі 

тренування спортсмена й коня. 

Вершник повинен володіти 

тонким розрахунком, високим 

мистецтвом управління конем, а 

також бути сміливим і рішучим.

Традиційно подібні чем-

піонати відбуваються тричі на 

рік. Усі бажаючі можуть відвідати 

кінну школу в якості глядача, а 

також спробувати себе у цьому 

виді спорту. 

Ольга Бірюкова, 
студентка спеціальності геодезія
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