
Ж

Вагант
ОРГАН ЧОРНОМОРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

Живи творчо!

№9 (152)
січень’15

З І Г Р І Й
Б І Й Ц Я

в АТО



Приєднуйтесь до нас: 
http://vk.com/chdu.vagant

та будьте в курсі всіх новин та 
цікавинок!

ВАГАНТ №9 (152) січень’15

3 СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
4 ПОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ
6 «АНШЛАГ» НА ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
7 Операція «МАЕСТРО»
8 Студентський фестиваль соціальної реклами
9 ЩАСТЯ Є!
10 ЦІКАВИЙ СТУДЕНТ
12 ЇДАЛЬНЯ CALLING
14 КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ
15 НАШІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ
16 STUDENT`S ART
17 ТОП ГАДЖЕТІВ 
18 ЯК ВЧИТИСЬ НА СВОЇХ ПОМИЛКАХ
20 READ: НОВИНКИ
22 КІНОСТОРІНКА



ВАГАНТ №9 (152) січень’15 3

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР      ОКСАНА НОВІКОВА
e-mail:  oksana.novikova1@gmail.com
ЛІТЕРАТУРНИЙ РЕДАКТОР            ОЛЕНА ПОЗНЯК
ФОТОРЕДАКТОР        МИКОЛА ВАСИЛЬЧЕНКО

СВІДОЦТВО: МК № 205 ВІД 25.06.1997
ДРУК: Друкарня ЧДУ ім. Петра Могили
ПІДПИСАНИЙ ДО ДРУКУ: 
АДРЕСА УНІВЕРСИТЕТУ: 54003, УКРАЇНА, М.МИКОЛАЇВ,    
ВУЛ. 68 ДЕСАНТНИКІВ,10

СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Кожного дня перед нами 
відчиняються двері.  
І нехай для когось - це вишукані, 

оздоблені коштовностями (А може 
бутафорія? Хтозна.) двері у нове 
життя, яке несе за собою гори 
несподіванок (приємних, а може 
і не дуже), подій, які розмалюють 
новими барвами думки, та веселого 
смутку за (нарешті «ВЖЕ») старим 
добрим минулим, що причаїлось, 
чекаючи моменту для появи у 
спогадах.  Для декого - це старенькі, 
трохи пошарпані часом двері до 
батьківської хати, де завжди можна 
знайти схованку від набридлих 
та виснажливих днів, де мамині 
руки пригорнуть та загріють від 
лютого холоду, що йде від людських 
сердець та зачіпає одним лише 
натяком. Для іншого  (чи  іншої)  ті 
прозаїчні та невиразні двері будуть 
звичайнісіньким входом/виходом 

від сірої буденності до (на відтінок світліше від сірого) рядового, а може бути і 
заслугованого відпочинку. 

Відкривайте нові двері! Рухайтесь тільки вперед! Не бійтесь лабіринту з трьомастами 
шістдесятьма п’ятьма дверима! Шукайте та знайдете ті, які заберуть трохи зусиль, 
але ж приведуть вас до кращого/бажаного/щасливого (потрібне підкреслити) життя. 
Остерігайтесь захмарених дверей повітряних замків, які щезнуть, як тільки ви зробите 
полегшений видих. 

Не стійте на місці. Навіть один крок може стати вирішальним.
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П О Д І Ї   У Н І В Е Р С И Т Е Т У
Студенти та викладачі ЧДУ імені Петра 
Могили за ініціативи фахiвця вiддiлу 
аспірантури Тетяни Бочкарьової 4 січня 
у Центральній міській бібліотеці імені 
Кропивницкого зустрілися із відомим 
журналістом, публіцистом і громадським 
активістом Вахтангом Кіпіані.  В е ч і р 
проходив під гаслом «Минуле як 
майбутнє».

Новий 2015 рік галерея мистецтв 
ЧДУ ім. Петра Могили розпочала 
виставкою заслуженого художника 
України, шанованого цінувальниками 
високого мистецтва майстра Олександра 
Чередниченка. Його знають не тільки на 
Сумщині, де він мешкає, але й в Україні 
загалом, а також за кордоном.
Відкриваючи виставку, сам художник 
визнав, що бути представленим в галереї 
так знаного університету є для нього 
честю, за що він подякував ректорові 
Леонідові   Павловичу Клименку  і 
відомому в Миколаєві колекціонерові 
Вадимові  Юрлову.

Традиційно в українському театрі 17 січня 
трудовий колектив університету зібрався, 
щоб відзначити 19 років свого існування. 
«Ми не святкуємо. Ми відзначаємо» 
- наголосив,  відкриваючи урочисту 
частину заходу, ректор Леонід Павлович 
Клименко.
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До 80-річчя від дня народження 
українського поета Василя Симоненка 
у Науково-педагогічній бібліотеці 
Миколаєва 20 січня були проведені 
симоненкові читання «Україно, ти моя 
молитва!». Ініціатором заходу виступив 
колектив Миколаївського обласного 
інституту післядипломної педагогічної 
освіти, а співорганізаторами - Науково-
педагогічна бібліотека Миколаєва, 
Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних 
працівників, Миколаївська обласна 
організація Національної спілки 
письменників України. 

Студенти та викладачі Інституту філології 
20 січня у Центральній бібліотеці 
ім.Кропивницького взяли участь у 
черговій зустрічі «Нобелівського 
поетичного циклу» (модератор – 
директор Інституту філології, доктор 
філологічних наук, професор Олександр 
Пронкевич). Цього разу вечір проходив 
під гаслом «Зоряне сяйво самотньої 
душі» та був присвячений творчості Івана 
Буніна, який був першим з російських 
письменників серед  Нобелівських 
лауреатів з літератури (1933 р.).

Якщо Ви плануєте друкувати 
статті у закордонних 
видавництвах, пропонуємо 
приєднатися до груп з 
академічного письма 
англійською мовою. Керівник 
проекту - стипендіат 
Програми імені Фулбрайта 
Тріста Рапперт-МакГетрик. 
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На день відкритих дверей, що відбувся 18.01.2015  р., у Могилянку традиційно 
приходить достатньо велика кількість старшокласників, щоб на власні очі побачити і 
на власні вуха почути інформацію про наш університет. Та цього року був справжній 

«аншлаг»!
І оплески в залі лунали не  тільки після  
естрадних номерів членів Культурно-
мистецького центру, але й після виступу 
ректора університету Леоніда Павловича  
Клименка. Переповнена актова зала 
свідчила про усе зростаючий інтерес до 
ЧДУ ім Петра Могили. 

Леонід Павлович одразу попередив, що до  
навчального закладу, яким він від початку 
заснування керує, завжди йшли амбітні 
молоді люди, які хотіли досягти значних 
висот у своєму професійному зростанні. 
Сюди йдуть отримувати справжні знання, а 
не купувати за батьківські гроші дипломи. 
«У нас хабарі не дають і не беруть», - заявив 
присутнім школярам і їх батькам ректор 
ЧДУ ім. Петра Могили. 
Досить високе 43 місце у рейтингу 
українських вузів «ТОП 200» досягнуто

університетом важкою, наполегливою і 
добросовісною працею. Ці досягнення 
мають практичне втілення. Наприклад, 
сказав ректор, потужна фірма 
«Нібулон» поповнює свій штат тільки 
випускниками Могилянки. Бо вона 
отримує висококваліфікованих, надійних 
працівників з хорошим знанням 
української і англійської мов. 

Усе частіше за кадрами для місцевих і 
державних органів влади теж звертаються 
до університету, де успішно діє Інститут 
державного управління. Університет 
усіляко дбає про духовне і фізичне 
виховання своїх студентів. Для них є три 
гуртожитки, спортивні зали, водна станція. 
Багато студентів проходять стажування у 
США, Польщі та інших країнах.

«АНШЛАГ» 
НА ДНІ 

ВІДКРИТИХ 
ДВЕРЕЙ

Текст: Василь Федорович Фляк 
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«МАЕСТРО»
ОПЕРАЦІЯ

Текст: Галина Попцова

Незважаючи на певні регіональні особливості, наша країна є самобутньою і 
незалежною. І хоч шукали Европу, а знайшли ми Україну. Бо найкращі риси нашої 

нації проявляються в процесі активізації визвольної боротьби і консолідації народу. 

Чи варто боротися за Донбас? 
Варто! Не за територію, за людей! 

Про цих людей і піде мова.

Вантаж доставлено до батальону ОУН. 
Повернення з передноворічної поїздки 
припало на день початку сніжної негоди. 
Міста південного Сходу опинилися 
певною мірою у природній блокаді. Але 
дві наші вантажівки продовжували свій 
важкий шлях додому, який затягнувся 
майже на дві доби. 

Не дивно, що одна з машин ледь не 
вилетіла з дороги, а 

А в Кривому Розі варили задню балку, 
яку відірвало, навіть у післяробочий час і 
знову ж таки безкоштовно. Чи це збіг? Чи 
може Донбас таки український?
А усі приводи, що нас розділили - штучно 
навязані? До речі, в.о. комбата батальону, 
до якого ми вкотре возили допомогу, 
народився у Горлівці і довгий час 
працював шахтарем. 
Нажаль, вже під час перебування там 
волонтерів, ситуація дуже загострилась 
і по теперішній час напруга біля с.Піски 
не спадає, адже воно лише в 500 м від 
аєропорту. Тому ми не припиняємо 
збирати товари і необхідні речі для 
наступного відрядження. Військові та 
волонтери роблять одну справу. За нашу 
Україну.  За наших людей!

друга вийшла з ладу 
у Павлограді, а потім 
у Кривому   Розі.  
Ми знайшли СТО. І 
до всього нашого 
здивування, коли 
хлопці дізнавались 
звідки їдуть волонтери, 
то навіть грошей не 
брали.

Ми не припиняємо збір коштів та речей!
Координатори збору:

Попцова Галина 063-521-40-13 
( facebook Lina Fabian )

Галактіонов Ігор 068-271-11-46 
( facebook Ігор Галактіонов) 

Карта Приват банку: 5168 7572 7071 2195
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Запрошуємо взяти участь 
у Студентському фестивалі 

соціальної реклами, що 
проводиться з метою 
залучення молоді до 

вирішення соціальних 
проблем шляхом створення 

соціального фото та 
відеореклами. 

Термін «СОЦІАЛьНА РЕКЛАМА» 
використовується тільки в країнах СНД. 
В США та Європі для позначення такого 
типу реклами використовують терміни 
«public service advertising» або «public 
service annoncement» (PSA). Тому, зазвичай, 
соціальну рекламу визначають як рекламу, 
що присвячена суспільним інтересам. Темами 
таких реклам є вплив на суспільну думку 
з приводу охорони здоров’я, соціального 
захисту населення, захисту прав людини, 
охорони навколишнього середовища, 
профілактики правопорушень, безпеки 
населення та інших соціально важливих 
питань. Можна підсумувати, що основною 
метою соціальної реклами є змінити 
ставлення суспільства до певної проблеми, 
а в довготривалій перспективі – сформувати 
нові соціальні цінності. Важливою є освітня 
функція соціальної реклами.
Заклик «Американської громадянської 
асоціації» до захисту Ніагарського водоспаду 
від шкідливих екологічних наслідків 
діяльності деяких енергетичних компаній 
(1904) є одним із перших прикладів соціальної 
реклами.

Організаторами є: группа активних студентів 
ЧДУ імені Петра Могили :)

За підтримки: 
- Департаменту освіти, науки і молоді 
Миколаївської облдержадміністрації
- Управління у справах сім’ї, дітей та молоді 
Миколаївської міської ради
- ГО "Майстерня добра" 
- ГО "Клуб політичної діагностики "Стрекоза"

Для того, щоб долучитись до фестивалю 
потрібно  заповнити  онлайн-анкету за 
лінком: http://goo.gl/forms/HBYgR0b4vq

Дедлайни подачі робіт: 
фото – 17.02.2015 
відео – 24.02.2015;

Оцінка конкурсних робіт фестивалю:
 з 24.02.2015 по 04.03.2015

Виставка фото учасників фестивалю в галереї: 
з 25.02.2015 по 04.03.2015
Проведення Фестивалю (перегляд робіт 
учасників в кінотеатрі Мультиплекс та 
нагородження переможців): 05.03.2014

Подробиці зможете дізнатись на сторінці 
фестивалю: https://vk.com/social_fest
або за телефоном:
 (093)951-57-55 (Влад Князев)
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Я стану щасливим, коли…
   Забудь про такі продовження цієї фрази, 
як «схудну», «знайду собі хлопця/дівчину», 
«закінчу навчання», «почну більше заробляти», 
«одружуся», «вийду на пенсію»… Забудь взагалі 
про інші варіанти, окрім «коли я сам цього 
захочу». Очікуючи слушного моменту для щастя, 
можна дійсно вийти на пенсію. Скажи чесно, 
скільки по-справжньому яскравих днів ти 
можеш згадати за останній місяць? Чи хоча б за 
останній тиждень? Наше життя – це не примарне 
майбутнє, а конкретні емоції, які ми переживаємо 
просто зараз.  Відкладати відчуття щастя на потім 
– все одно, що відмовитись від нього. Почни 
насолоджуватись життям і цінувати кожну його 
мить просто зараз! 

Допоможи собі сам
 А як щодо того, щоб 
допомогти ще комусь, окрім 
себе? Як не дивно, але 
дослідження доводять, що 
допомагаючи іншим людям, 
ми самі стаємо щасливішими. 
Вчені пояснюють це тим, що 
роблячи щось корисне чи 
дійсно важливе, людина 

Лови позитив
 Якщо ти ще не вступив до рядів 
оптимістично налаштованих, то саме час 
приєднуватись. Думаєш, що залишатись 
позивним не так вже й легко, коли в тебе три  
неготових семінари, недописана доповідь і 
взагалі «все гірше нікуди»? Тоді бери приклад 
з японських гейш  - після багатогодинних 
виснажливих тренувань, вони мали дивитись на 
захід сонця і квіти, розповідаючи при цьому про 
свої позивні емоції.  А якщо позитив підкріпити 
посмішкою – то щастя тобі точно гарантоване. 

Don’t worry, be happy
 Припини хвилюватись через усілякі 
дрібниці. Зрештою, більшість з них не мають 
глобального значення. Зате нервові клітини не 
відновлюються. Згадай «неймовірно жахливу 
проблему», яка не давала тобі спокою місяць 
тому. Чи такою ж жахливою вона видається тобі 
зараз? А тепер згадай скільки ти хвилювався з 
цього приводу тоді. Можливо, нервування було 
зайвим. Іноді слід просто раціонально поглянути 
на речі: сварка з подругою не триватиме 
вічно, як і ремонт у квартирі чи  неприємності 
в університеті. Все погане рано чи пізно 
закінчується. Не шукай щастя десь далеко, бо 
воно завжди поруч. Воно в тобі самому. 

Щастя – складна і доволі суперечлива штука. Які б там 
визначення не давала «Вікіпедія», все одно кожен 
розумітиме його по-своєму. Комусь для щастя потрібні 
постійні несподіванки, подорожі та спілкування із 
друзями, а хтось відчуватиме себе щасливим і в компанії 
книжки та чашки кави під рукою, сидячи вдома. Ми самі 
не лише визначаємо, що для нас щастя, а й творимо його. 
І зараз ми тобі це доведемо. починає помічати свою значущість, як наслідок 

– підвищується самооцінка,  з’являється відчуття 
задоволеності. Лев Толстой, мабуть, мав рацію, 
коли говорив, що ми любимо людей не стільки 
за те добро, яке вони зробили нам, скільки за 
те добро, яке ми зробили їм. Це підтверджують 
і результати дослідження Національного центру 
волонтерства Великобританії: практично всі 
волонтери цієї установи повідомили, що така 
робота допомогла їм зменшити кількість своїх 
психологічних проблем. Ось і згадай про це, коли 
наступного разу випаде слушна нагода зробити 
щось на добровільних засадах. 

Текст: Яна Алімова

ЩАСТЯ Є!
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За  цей  короткий  термін нам вдалось провести 
вже декілька заходів. Перше, що було реалізовано 
новим складом Студентської колегії –  правовий 
квест «Керуй своїм життям», який відбувся 22 
листопада на базі нашого університету  для 
школярів міста та області. У заході взяло участь 
80 абітурієнтів. Всі учасники отримали дипломи 
про участь в програмі та дитячі паспорти, де 
зазначені права дітей, а переможцям Спортивно-
розважальний центр «Истоки» безкоштовно 
надав сертифікати на 2 дні в СРЦ. Паспорти надав 
дитячий фонд ООН «UNICEF», які підтримали 
нашу програму. Програму реалізували спільно 
з Миколаївським обласним осередком 
«Національної організації скаутів України», 
також нас підтримали Управління юстиції в 
Миколаївській області та Департамент освіти. 
Ми дуже раді тому, що вдалось реалізувати квест 
наступного дня після обрання нового складу 
колегії.
Наступне, чим зайнялась Студентська колегія – 
збір коштів та гуманітарної допомоги для дітей-
сиріт, які мешкають в інтернаті с. Антонівка 
Новоодеського району. Програму здійснили 
спільно з Благодійним фондом «Доброта та 
довіра».  Ідея полягала в тому, щоб за два 
місяці зібрати листи дітей до Святого Миколая 
з побажаннями подарунків. Прохання були 
різноманітними, від книжки до планшету та 
мобільного телефону. Абсолютно всі листи дітей 
знайшли відгук, і кожен отримав те, чого бажав. 

Останнім нашим проектом став концерт до 
дев’ятнадцятого  дня народження ЧДУ. На сцені 
виступило багато талановитих студентів, серед 
яких були як новачки, так і ті, хто не дуже часто 
виступав на святах. Але, звичайно ж, були і ті, хто 
часто прикрашає своїми номерами концертні 
програми і кого по праву можна назвати 
улюбленцями публіки. Хотілось би подякувати 
всім, хто долучився до реалізації концерту - саме 
вони зробили цей вечір таким яскравим.

Чого вдалось досягти 
за короткий строк твого 
перебування на посаді?

Що плануєш зробити 
у найближчому 
майбутньому?

До кінця зими у нас дуже багато планів, деякі з 
них можна назвати наполеонівськими.
Першочергове наше завдання – прийняття 
нового положення про студентське 
самоврядування, згідно нового Закону України 
«Про вищу освіту». Це положення удосконалить 
роботу студентського самоврядування на всіх 
рівнях, від старостату до Студентської колегії. 
Плануємо ввести його у дію до 13 лютого.
Наступною задачею є виготовлення сувенірної 
продукції з символікою ЧДУ. Вже знайдено місце, 
де можна виготовляти сувеніри зі знижками, 
розроблено дизайн самих виробів.
Те, що варто чекати у найближчому майбутньому 
– День студента у нічному клубі «Caprica» лише 
для студентів ЧДУ.
Трохи згодом плануємо організовувати екскурсії 
для студентів на підприємства «Sandora», 
«Nibulon». Також хочемо провести зустріч 
студентів з видатними випускниками ЧДУ, аби ті 
поділились секретами свого успіху. 

Інтерв’юер: Оксана Троніна



ВАГАНТ №9 (152) січень’15 11

Ще хочемо підготувати  ще один квест для 
абітурієнтів, але на цей раз збільшити аудиторію і 
замість 80 учасників плануємо залучити 150-200.
Зараз готуємо турнір ЧДУ з баскетболу,  
завершуємо підготовку до конкурсу  «Міс ЧДУ» і 
організовуємо Speed dating до Дня закоханих.

Які недоліки та переваги 
такої відповідальної 

посади можеш назвати?

Перевагами цієї посади можна назвати 
можливість самореалізуватись, підвищити 
навички в організації різноманітних програм  та 
допомагати іншим масштабними та водночас 
цікавими програмами. Головним недоліком є те, 
що багато студентів так і не помічають виконаної 
роботи і вважають, що Студентська колегія 
університету бездієва.

Чому тебе навчила 
робота на посаді голови 

студколегії?
За цей короткий термін робота в Студентській 
колегії мене навчила тому, що найважливіше – 
команда, з якою ти йдеш пліч о пліч кожного дня. 
Цих людей треба цінувати і віддавати належне, 
адже самому все тягнути нереально. Професійна 
допомога колег для мене є безцінною. 
Ще я навчився тому, що не потрібно опускати 
руки, якщо спіткала невдача. Під час останнього 
концерту в залі було не так багато студентів, як 
хотілося, і це дало певний поштовх для вивчення 
проблеми. Ми помітили помилки, які допустили 
під час організації, і надалі будемо не лише 
уникати їх, а й самовдосконалюватись. Ніколи 
не потрібно опускати руки, хто б і що не казав. 

Що мотивує тебе 
постійно рухатись 

вперед?
Мене мотивує 
те, що я знаю, що 
комусь наша робота 
приносить користь 
та задоволення, що 
завжди знайдуться 
люди, яким потрібні 
ми і наша діяльність. 
В наших програмах 
взяла участь велика 
кількість студентів 
і всі залишились 
задоволеними. 
Це радує мене і дає поштовх працювати далі, 
вигадувати нові креативні ідеї, які потім буде кому 
оцінити. Також частина нашої роботи спрямована 
на створення необхідної бази для легшої роботи 
наступної колегії, адже важливо не лише жити 
сьогоднішнім днем. Хочеться бачити студентську 
колегію осередком активного студентства, яке 
і надалі зможе робити університетські роки 
яскравими та незабутніми.

Щоб ти порадив студентам, котрі 
ще не відійшли від зимових свят?

Перш за все - терпіння та наснаги в цьому 
надважкому періоді :) Варто згадати, що це 
буде довгий і складний триместр, і доведеться 
витратити багато сил та нервів, особливо, якщо

починати готуватись до сесії в останній тиждень.  
Тож намагайтесь скоріше «прокинутись», аби з 
гідністю пройти новий триместр. Я впевнений,  
що студентам-чорноморцям це вдасться, адже 
вони найкращі.

Як думаєш, яких помилок 
слід уникати студентам?

Не потрібно відкладати всі свої плани на 
останній момент, краще все вчасно робити, щоб 
потім не допускатись фатальних помилок, про 
які жалкуватимете.  І ще - завжди оточуйте себе 
друзями, які стануть вашою опорою в житті, 
а ви – їхньою. Вони стануть вашою надійною 
командою, що здатна рушити гори і, звичайно ж, 
кохайте і будьте коханими!
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ЇДАЛЬНЯ CALLING
Їдальня – найважливіше місце у будь-якому навчальному закладі. Притулок, 

в якому завжди знайдеться місце для тих, хто прогулює пари, кому немає чим 
зайнятись на перерві в аудиторії та, звісно ж, для тих, хто хоче підкріпитись 
і з новими силами  прийнятись за поглинання граніту науки. Тут всі рівні. Тут 
неважливо яку музику ти слухаєш, чим займаєшся, якого ти віросповідання, 
тебе тут приймають таким, яким ти є зі всіма твоїми вадами та позитивними 

сторонами.  Але в «могилянці» - їдальня (та, що головна) особлива. Вона несхожа 
на жодну іншу їдальню у світі. І тому, кожна людина, перш ніж переступити 

поріг і увійти у це місце, повинна володіти певними знаннями, і знати про деякі 
правила, які тут існують споконвічно і є обов’язковими для виконання. 

Враховуючи те, що зараз 
зимовий час, знайте, ви не 
в гостях і на вході взуття 
знімати не обов’язково, 
але верхній одяг, будьте 
ласкаві, зніміть. Такі правила. 
Без нього – ви клієнт, який 
завжди має рацію. У ньому ж 
ви – неввічлива людина, яка 
ризикує не тільки нічого не 
отримати після замовлення на 
касі, але й натрапити коротку 
лекцію касира, яка у декількох 
реченнях популярно пояснить, 
чому все-ж-таки варто знімати 
верхній одяг на вході.

По-перше По-друге
Ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, чуєте, ніколи не 
заходьте у їдальню, якщо у вас або у ваших товаришів 
немає при собі дрібних грошей. Якщо ви все-ж-таки 
не зрозуміли цього застереження і пішли на касу, і 
за булочку, яка коштує 3.04 грн. даєте касиру купюру 
номіналом 20, 50, 100 грн. і т.д., без дрібних, не питайте, 
що буде далі. Ефект рівноцінний ядерному вибуху. І, 
повірте, від вас точно нічого не залишиться. 
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По-п’яте

По-третє

По-четверте

Вам треба бути готовими до того, що 
на касі не завжди вас будуть зустрічати 
райдужною посмішкою із солодко-
фальшивими фразочками, типу «Дякуємо 
за покупку» або «пакетик потрібен?», або 
ще щось у цьому стилі. Тут з вами завжди 
відверті. І брехати вам не будуть. А взагалі 
наші касири доброзичливі, добрі і веселі. 
Зазвичай, такими їх можна побачити 29 
лютого або влітку, коли універ не працює. 
Але ви все одно посміхайтесь, будьте 
доброзичливими і тоді і булочка ваша 
видасться вам смачнішою і чай солодшим.

Не галасуйте. Деяким здається, 
що якщо приміщення нашої 
їдальні таке велике, сюди можна 
приходити цілим натовпом, 
голосно сміятись, вигукувати різні 
дурні фрази, і взагалі, галасувати 
і, при цьому, залишатись 
непоміченими. Це не так. Всі 
вас чують і ви дійсно заважаєте. 
Тож, звісно, стерильної тиші, 
як в бібліотеці, дотримуватись 
необов’язково, але поводити себе 
культурно бажано. 

Не будьте свинями. Сідаючи за столик і 
з’їдаючи  все, що ви накупили, приберіть 
за собою брудний посуд та інше, аби 
наступній людині, яка там сяде, було 
приємно сісти за чистий столик. Звісно, 
в нашій їдальні ходять і прибирають 
бруд зі столиків. Але навіщо створювати 
людині зайву роботу? Давайте трохи 
більше думати один про одного, і тоді вже 
напевно у нас все буде добре. 
Ось, таким чином, дотримуючись цих 
нескладних правил та застережень, у 
вас залишиться виключно позитивне 
та приємне враження від відвідин 
нашої їдальні. І вам захочеться туди 
повертатись знову і знову… Текст: Артур Зайонц
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Компанії, в свою чергу, також відчувають 
дефіцит молодих та талановитих людей з 
декількох причин: 
По-перше,, більшість людей, які вже 
володіють своєю спеціальністю, не бажають 
змінювати її або важко на це йдуть. 
По-друге, більшість працедавців вимагають 
від кадрів вже наявність певного досвіду 
роботи. 
По-третє, молоді люди більш амбіційні та 
мають багато енергії для роботи, але, як вже 
було сказано, не мають за спиною майже 
нічого. 
Таким чином ми підійшли також до проблеми 
молодшання кадрів: у 20 років основна 
маса людей вже знаходяться в пошуках 
роботи. Тим більше, в університеті студенти 
отримують по більшості лише теоретичні 
знання і потенційно для практичної роботи 
не підходять. 
Безліч можливостей для раннього 
професійного розвитку отримують молоді 
люди в сфері інформаційних технологій, 
що останні декілька років розвивається 
надзвичайно динамічно. Саме тому 
цей розвиток має тенденцію лише до 
пришвидшення.

Сьогодні питання працевлаштування для студентів стоїть 
дуже гостро, особливо для випускників. Виходом з цієї 

ситуації може бути стажування за спеціальністю. В чому 
сенс таких стажувань? Банально - набратись досвіду роботу, 
відчути атмосферу компанії, «спробувати» її зсередини. Цю 
гостру проблему добре розуміють не тільки студенти, але й 

викладачі та керівництво університетів.

 В Миколаєві також є достатня 
кількість ІТ-компаній, що із 
задоволенням проводять 
тренінги, стажування, курси 
для студентів та випусників. 
Одним з таких прикладів є 
компанія TemplateMonster, 
яка паралельно проводить

для миколаївської молоді ряд заходів, на яких 
головний акцент робиться на знання, що 
можуть бути застосовані в реальній роботі.
До речі, цього місяця на базі ЧДУ ім. Петра 
Могили стартували PHP-курси, на яких уже 
навчаються близько 15 студентів. Два рази на 
тиждень вони проходять як теоретичні лекції, 
так і практичні заняття. Ці курси триватимуть 
ще близько двох місяців, а по закінченню - 
кращі зі студентів отримають пропозицію 
працевлаштування. Також ще одним плюсом 
пройдених таких курсів є отримання кожним 
учасником сертифікатів, які обов’язково 
кожен запише до власного резюме.
Кращим прикладом було нещодавне 
стажування, учасниками якого стали одразу 
6 студентів ЧДУ ім. Петра Могили. Стажування 
проходило протягом трьох тижнів вже 
у січні цього року. Студенти працювали 
безпосередньо в офісі компанії та займались 
власним проектом, аби зробити свій внесок 
у розвиток компанії та отримати цінний 
досвід. По закінченню учасники також стали 
власниками сертифікатів, а найкращі інтерни 
отримали запрошення на роботу. 

Текст: Іван Вуйко

КОРПОРАЦІЯ 
МОНСТРІВ
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У своїй праці 1916 року «Про лозунг 
Об’єднаних Штатів Європи» Ленін 
висміював мрію людей жити в 
мирі, натомість пропонуючи вести 
громадянську війну. Європейці врешті-
решт після двох світових воєн дійшли 
до злагоди: відсутність територіальних 
претензій, спільний захист, реальна 
боротьба з корупцією, допомога 
економікам слабкіших країн. Я не знаю 
в Польщі жодного вищого навчального 
закладу (в тому числі приватні), який би не 
отримав суттєвої матеріальної допомоги 
ЄС на свій розвиток (нові навчальні 
корпуси, бібліотеки, спорткомплекси, 
гуртожитки). Колишні радянські сателіти 
і республіки Радянського Союзу пішли 
далеко вперед. Росії з її запасами газу, 
нафти, діамантів, золота, лісу такий поступ 
і не снився. 

Кажуть Мойсей блукав пустелею разом із своїм народом 40 років. Наші 
«мойсейчики» водили нас чагарниками понад 20. Шарпалися туди-сюди. В. Литвин 

із Бандюковичем виспівували про переваги «нейтрального статусу» тощо. Чи 
потрібна нам Європа, коли їй нанас чхати хочеться? 

Що вже казати про Україну. П’яний убивця 
за кермом позашляховика з ксивою 
прокурора, судді, міліціонера, депутата 
мало не жертва пішохода, який своєю 
смертю на переході влаштував їм стрес. 
У Польщі п’яний за кермом, що не вчинив 
ДТП вже злочинець і переслідується 
кримінальним законодавством. Хай і на 
перший раз отримає 2 роки умовно, але 
відповідно до чинного законодавства 
попрощається з теплим кріслом 
держслужбовця, викладацькою кафедрою 
у вузі, шкільним класом, лікарською 
практикою. Хабарник викладач, заплатить 
чималий штраф на користь держави, а 
його дипломи і атестати рішенням суду 
втратять легітимність. У нас прогнила вся 
державна машина і продовжує гнити. Тож 
чи потрібна нам Європа? 

Автор: Сінкевич Євген Григорович, доктор 
історичних наук, професор  кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політики 
ЧДУ ім. Петра Могили
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«Я навчаюсь на комп'ютерному факультеті. 
Маю декілька хобі. Займаюсь велоспортом, 
часто катаюсь на ковзанці. Але головне це – 

фотографії. 
Фотографувати я почав з осені 2013 року. Хоча 
любов до фотографії була ще з дитинства. Бігав 

малий з «мильницею». Декому ця діяльність 
може вважатися сумною, але не для мене. Я 

люблю дивитись на світ по іншому, фіксувати 
мить, якої вже може і не бути. Саме з цієї причини 

мені більше до вподоби «живі» фотографії, а не 
постановки. Адже життя яскраве, і результати 

мого хобі це підтверджують».

16

Автор фотографій - Влад Спесивець, 
студент 201 групи ЧДУ ім. Петра Могили.
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Здається, ніби всі новинки створені для ділових людей, яким розумна кавоварка варить каву, 
потім вони їдуть в розумній машині на роботу, а розумний пояс натякає, що корисніше було б піти 
пішки. На роботі потрібно час від часу перевірити повідомлення на розумному телефоні і не дати 

атрофуватися м'язам в розумному кріслі. В майбутньому, гаджети зможуть допомагати людям 
робити, якщо не повністю все, то більшу частину різних побутових, і не тільки, справ.

Розумний ремінь Belty
Фітнес-браслети вже заповнили  ринок, деякі - вельми 
успішно. Але браслети не завжди зручно носити, тут 
потрібно  те, що людина  носить щодня. Таким  аналогом  
став  розумний  ремінь Belty. Крім звичних можливостей 
крокоміру, акселерометра і гіроскопа, ремінь самостійно 
стягується тугіше або, навпаки, злегка послаблюється, 
щоб «не тиснути на власника».

Nike MAG with Power Laces
Компанія Nike підтвердила, що має намір випустити культове взуття 
з фільму «Назад у майбутнє» вже цього року. Кросівки, які вміють 
автоматично зав’язуватись після вдягнення, вперше з’явились у 
другій частині трилогії, яка вийшла на екрани в 1985 році. Вихід 
нової моделі кросівок планують зробити саме на річницю фільму. 

Крісло - 
фітнес-
тренер

Технології автоматизують все, щоб нічого не 
потрібно було робити самостійно. При цьому 
не проходить мода на спортивні гаджети, одні 
з яких мотивують на заняття, а інші - стають 
справжніми тренажерами.  Крісло TaoChair 
дозволяє тренувати різні групи м'язів і, як 
більшість сучасних гаджетів, підключається до
до смартфона/планшета для управління і налаштування. У масовому виробництві буде вже скоро.

Дуже розумна кава
Побутову техніку почали з'єднувати з комп'ютерами досить давно: мультиварки, мікрохвильові печі 
вже управляються віддалено, підключаються до інтернету і викачують рецепти. Але найважливіший 
кухонний інструмент досі не мав електронні мізки. Ця помилка виправлена, і пристрій з нехитрою 
назвою SmarterWi-FiCoffeeMachine сподобається всім, хто любить підбадьорливий ароматний напій. 
Крім можливості включити кавоварку зі смартфона, вона містить ще одну цікаву «фішку». Кавоварка 
запам'ятовує, коли ви зазвичай п'єте каву, і заздалегідь його варить до потрібного моменту.

Текст: Микола Васильченко



ВАГАНТ №9 (152) січень’15 18

«Обпікшись на молоці, дмеш на воду», - кажуть у народі. І справді: більшість 
з нас намагаються вчитися на своїх помилках. Інша справа, що не у всіх це 

виходить.
Вчитись на помилках можна тільки 
після того, як ти визнаєш, що зробив їх. 
Як тільки ти починаєш звинувачувати 
інших людей (або весь Всесвіт), то одразу 
кілометровими кроками віддаляєшся від 
будь-якого можливого уроку. Але якщо ти 
чесно визнаєш (перш за все, перед самим 
собою): «Так, це моя помилка, і я сам несу 
за неї відповідальність», то можливість 
отримати цінний досвід стане набагато 
ближче до тебе. Мудрі люди визнають свої 
помилки легко. Вони знають, що прогрес 
– це не пряма лінія.
Але з багатьох причин визнавати 
помилки буває важко. У багатьох сферах 
ми конкуруємо між собою. В школі, в 
університеті, за місцем роботи ми здаємо 
всілякі тести, які визначають (чи насправді 

це так?) наш рівень відносно знань, 
компетенції, можливостей тощо. І якщо 
ти зробиш помилку, то автоматично 
станеш невдахою. Тоді краще  нічого не 
робити взагалі, аніж потім знаходити 
виправдання, чому ти провалився, чи не 
так? 

Як 
вчитись 
на 
своїх 
помилках

Помилка - неправильна, хибна дія, думка, висловлювання 
або припущення; дія чи вибір, що призвели до небажаних 
наслідків.
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1.Уяви себе в найгіршому варіанті ситуації, у яку ти можеш потрапити, зробивши 
помилку. Невже це привід відвернутись від тебе друзям, рідним, знайомим?

2.Впевнено визнавай свої промахи. Ідеал – це абстрактне поняття. 
3.Будь достатньо сильним, щоб змінити те, в чому ти помилився. Інакше навіщо тобі 

досвід, який ти просто поклав на поличку?
4.Не наступай на ті самі граблі. 

     У моменти слабкості єдиний 
спосіб запобігти повторенню 
помилок – це заручитися 
чиєюсь підтримкою. 
Наприклад: «Я знову хочу 
грати в комп’ютерні ігри, 
але пообіцяв своїй дівчині, 
що не буду цього робити. 
Може, виберемось кудись, 
щоб я точно не застряг у 
«стрілялках»?» Іноді корисно 
визнавати, що тобі потрібна 
допомога.
Ніякий аналіз не може 
замінити впевненість у собі. 
Коли ти зробив помилку, 

Один із способів дізнатися, що ти вже 
зробив правильні висновки – почуття 
гумору. Це може зайняти кілька днів, але 
в кінці кінців, ти побачиш позитив у тому, 
що сталося. Коли ти зможеш посміятися 
над власними помилками – це знак того, 
що ти більше не судиш себе на основі 
однієї події. Гумор не дає зациклюватися 
на минулому (зробити нові помилки ще 
легше, коли віддаєш занадто багато енергії, 
щоб уникнути схожих на попередні). 
Незалежно від того, що станеться 
завтра, післязавтра, через тиждень, ти 
отримаєш певний досвід і зможеш його 
застосувати в майбутньому. І на останок: 
«Не помиляється тільки той, хто нічого не 
робить».

Але ось, що тобі треба, аби не боятись визнавати помилки:

Текст: Яна Алімова

природно, що виникає сумнів, чи здатен 
ти наступного разу її не повторити. 
Але треба перебороти свої сумніви. 
Найкраще, що можна зробити, це вивчити 
минуле, досвід інших людей в таких самих 
ситуаціях і, звичайно, повернутися у гру. 
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Текст: Олена Позняк

Розпочати новий рік хотілося б з огляду новинок вітчизняної художньої та 
перекладної літератури, яка зараз переживає хвилю популяризації. Отже, і 

ми не відстаємо і закликаємо читати українською! Адже розмаїття книжок на 
будь-який смак це дозволяє ;)

Моє знайомство з Олексієм Чупою, молодим 
письменником з Донбасу, якого донецькі інтелектуали з 
гордістю називають «наш Жадан», розпочалось влітку з 
книги «10 слів про Вітчизну, включаючи вигуки». Ця книга 
мене буквально захопила, я читала її у всіх положеннях 
тіла, і, прочитавши, взяла творчість цього письменника 
на замітку. Тексти Олексія Чупи, як і він сам – не те, що 
здається на перший погляд. Ви уявляєте собі молодого 
працівника заводу, що приходить додому і пише твори, 
легкі для сприйняття, але з глибоким сенсом, де кожен 
може побачити себе у головному герої, свої емоції та навіть 
свої гріхи?! Нова книга так само присвячена звичайним 
людям,жителям Макіївки, які живуть у найординарнішому 
будинку з квартирами –хрущьовками. Але їхнє життя – 
набагато цікавіше, якщо зазирнути за двері квартир та

детально розглянути їхніх мешканців у звичайнісінький вихідний день.

Леонід Кантер, Павло Солодько «З табуретом до океану»

Коли флер новорічних свят спадає з очей, а буденність усією масою навалюється 
на твоє нещасне тіло, хочеться все кинути і поїхати світ за очі. Таку подорож, але 
віртуальну, обіцяє цікава «щоденникова» оповідка режисера, продюсера та затятого 
мандрівника Леоніда Кантера, який разом з друзями вирішує віднести чотири табурети 
з кухні до чотирьох океанів – Атлантичного, Індійського, Льодовитого й Тихого. У книзі 
розповідається про останній ривок подорожі – мандрування Америкою у бік Тихого 
океану. Цю книгу важко віднести до жодного з жанрів чи визначити тему, що червоною 
ниткою проходить крізь тло сюжету, адже тут є все: детектив, філософські роздуми і 
навіть набір лайфхаків, як знайти роботу чи оселю на ніч. Однією з особливостей твору 
є те, що понад 100 щоденникових записів та листів є самостійними історіями, а, отже, 
почати читати можна з будь-якої сторінки.

Олексій Чупа «Казки мого бомбосховища»
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Деніел Кіз «Квіти для Елджернона»

Влітку 2014 року помер американський 
письменник, автор «найлюдянішого твору 
всіх часі», Деніел Кіз. Ця трагічна подія 
не оминула український літературний 
небосхил, і нещодавно вийшов переклад 
українською його «Квітів». Хто ще не читав, 
повідомляю: книга наоежить до, так званої, 
психологічної фантастики, розповідь 
ведеться від розумовідсталої людини Чарлі. 
Він живе один, бо його родина відмовилась 
від нього. Тому понад усе він мріє 
вилікуватися та повернути любов батьків. 
І ось внаслідок клінічного випробування 
Чарлі стає генієм. Автор ставить перед 
читачами питання, одне складніше за інше. 
Що важливіше: гонитва за знаннями чи 
пошук любові? Чи завжди наукові відкриття 
призводять до позитивних наслідків? 

Софія Андрухович «Фелікс Австрія»

Завершити хочу книгою-відкриттям, яка 
зібрала всі можливі і неможливі нагороди 
цього року(Гран-прі Форумі видавців 2014 
у Львові, «Книга року BBC-2014», тощо)і 
визнання найсуворіших критиків – роман 
доньки Юрія Андруховича Софії «Фелікс 
Австрія», на прикладі якого ми з радістю 
пересвідчуємось, що не на усіх дітях геніїв 
природа відпочиває. Цей твір – історія 
2 нерозривно пов’язаних жіночих доль, 
панянки Аделі та її служниці Стефанії, чиїм 
тлом стає Станіславів (сучасний Івано-
Франківськ) зразка 1900-го року, що 
знаходиться на той час у складі Австро-
Угорської імперії. Авторка не скочується 
до банального жіночого роману, навпаки, 
її героїнь можна назвати «рупорами 
історії», адже через призму їхнього життя 
показується невідворотність загибелі 
могутньої колись держави. Але не 
сприймайте мої слова надто серйозно: 
читати буде «захопливо», гарантую :)

Чому суспільство не сприймає «зайвих  людей»? Прочитайте та знайдіть відповідь для 
себе.
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Текст: Артур Зайонц

КІНОСТОРІНКА

Іронічна британська стрічка про 
молодиків-супершпигунів. Молодих 
Джеймс Бондів, так би мовити. За словами 
режисера  Метью Вона, цим фільмом він 
зізнається у любові легендарним серіям 
стрічок про таких шпигунів, як Джеймс 
Бонд та Джейсон Борн. А тому тут варто 
очікувати різноманітних відсилань та 
«пасхалок» у бік цих фільмів.  «Kingsman» 
- це не чергова дешева пародія на 
шпигунські бойовики, за допомогою 
якої недолугі та жадібні режисери 
планують «по-легкому» заробити трохи 
грошенят. Ні.  Це англійський бренд. 
Витончений, довершений, дорогий та, 
найголовніше, якісний. А плеяда відомих 
англійських акторів, задіяних у зйомках, 
додасть цьому продукту вишуканості та 
аристократичності. Ну, а Метью Вон, який 

«Робот на ім’я Чапі» або ж просто «Чапі»

Важлива стрічка. Від експериментаторського режисерсько-акторського дуету, який 
складається  з  Ніла  Блокампа (режисер) та Шарлто Коплі (актор). Ці  хлопці  вже  показали 
на що здатні вдвох у «Районі № 9» та «Елізіумі». До  злагодженої  команди  додали ще Г'ю 
Джекмена. А це вже не жарти. Цей точно на дрібні проекти не розмінюється, особливо 
зараз - на піку своєї слави. А композитором тут виступає  Ганс Ціммер. Тому, вважаю, 
далі можна вже нічого не розказувати. На цей фільм просто треба піти. Ну, добре, скажу 
лише те, що це така собі робо-драма про першого на світі робота, який має почуття, 
як людина (пам’ятаєте Уілла Сміта у «Я робот» з його цим монологом «хіба ти зможеш 
намалювати картину чи написати симфонію? Ти всього лише робот!»), тут таке не 
пройде. 

«Kingsman: Таємна служба» 

до цього повернув до життя «Людей Ікс» своїм «Першим класом», і нагадав всім 
«Пипцем», що таке справді гарна чорна комедія, зі свого боку гарантує достатньо 
кумедних ситуацій, хорошого гумору та якісного екшену. З «Джоні Інглішом» не 
порівнюю, це все-ж-таки трохи різні жанри. А так, взагалі, варто сходити та подивитись. 
В українських кінотеатрах – вже з 12-го лютого.   
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«Снайпер»

Американська стрічка від культового, 
легендарного та неперевершеного 
режисера сучасності, легенди 
американських вестернів Клінта 
Іствуда. Цього разу історія відбувається 
в наші дні. Локалізація – війна в Іраку. 
Тема особлива для американців. Якщо 
ви вважаєте себе шанувальником 
таких фільмів, як «Падіння «Чорного 
яструба» Рідлі Скотта та «Повелитель  
бурі» Кетрін   Бігелоу, то цей фільм 
вам обов’язково треба переглянути. 
Історія про кращого техаського 
снайпера сучасності, який за свою 
точність отримав на війні прізвисько 
«Диявол». Американський аналог 
української снайперки періоду 
Великої Вітчизняної війни Людмили 
Павліченко, про яку теж, до речі, знято 
фільм «Незламна», який вийде у квітні 
цього року. Але мова не про це. 

Чапі і картину намалює, і симфонію 
напише, і відчує це, і пояснить, якими 
емоціями керувався, коли створював свої 
роботи, і у любові вам зізнається. Але у 
майбутньому людство ще жорстокіше, 
тому цього людяного робота змушують 
служити на благо державі і боротися з 
непокірними людьми. В цьому й драма. А 
фільм можна буде вже побачити 5 березня 
в українських кінотеатрах. 

Повертаємось до американського «Снайпера». Це неоднозначно драма про те, як 
військовий у повсякденному житті стикається з такими труднощами, як вбивати малу 
дитину, яка тримає у руках  зброю, чи  ні, або  жінку,  що  іде назустріч групі солдат. 
Складна і напружена драма. А виконавець головної ролі, Бредлі Купер, що вже давно 
відійшов від канону «красунчика» з першої частини «Похмілля у Вегасі», видає тут 
справжню оскароносну акторську гру, за яку, власне, і отримав номінацію на майбутній 
церемонії нагородження. Результати «Оскару» можна буде дізнатись 22 лютого, а 
подивитись саму стрічку – 19 березня. 
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