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Наприкінці вересня відзначався Всеукраїнський 
день бібліотек. Не оминуло це свято і ЧДУ 
ім. Петра Могили.

  Зміст

Візит німецького професора-славіста Роланда 
Марті викликав інтерес студентів та колег-про-
фесорів ЧДУ ім. Петра Могили.

«Я відвідала чарівне місто Львів. До цього я 
мало подорожувала, і тому від цієї подорожі 
я отримала купу незабутніх вражень. Я дуже 
полюбляю нові місця, прогулянки на свіжому 
повітрі та знайомства з новими людьми».

5

9

14 У Миколаєві відбувся Мангеттенський фе-
стиваль короткометражного кіно. Це гло-
бальний захід, що проходить одночасно у 
300 містах світу, серед яких є й українські: 
Миколаїв, Київ, Одеса, Харків, Львів, Дніпро-
петровськ. 
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Шановні друзі!

Щиро вітаємо Вас на сторінках журналу «Вагант»!

Відомо, що життя – це постійні зміни, адже тільки так 
можна розвиватися та вдосконалюватися. Не є винятком і 
життя нашого видання, де стимулом до новацій, насамперед,
є звернення й побажання читачів.

Сьогодні журнал «Вагант» висвітлює найактуальніші 
події університету та міста, знайомить із цікавими особи-
стостями – талановитими студентами та улюбленими ви-
кладачами, розглядає гострі теми та проблеми, а також 
дає оцінку подіям навколишньої дійсності.

З відкриттям у нашому університеті спеціальності 
«Журналістика» лави кореспондентів «Ваганту» поповни-
ли майбутні представники «четвертої влади», але не зали-
шаються осторонь від текстотворчого процесу та інформа-
ційної діяльності студенти таких спеціальностей як «Облік 
і аудит», «Компютерні науки», «Геодезія», «Переклад», 
«Економіка підприємства» тощо.

Вже сьогодні на шпальтах нашого журналу ви мо-
жете ознайомитись із науковою роботою викладачів та студентів, їхніми здобутками у різних галузях, 
виступами на різноманітних конференціях, форумах, зустрічах. Дізнатися про співпрацю університету з 
іншими закордонними вищими закладами освіти. Отримати інформацію про презентації книг (художніх, 
наукових, науково-популярних), зустрітися з авторами, прочитати студентські та викладацькі дорожні 
нотатки з цікавих подорожей.

Тож, якщо Ви бажаєте долучитися до творчого процесу або маєте пропозиції чи побажання до 
редакції, надсилайте їх на нашу електронну адресу vagant_sva@mail.ru або телефонуйте: (093) 58-17-451. 

Змінюємось разом!
З повагою та найкращими побажаннями

головний редактор 
к.н.соц.ком, доцент,

член Національної спілки журналістів України
Валентина Стєкольщикова

Студентська редакційна колегія
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Зі словами привітання до першокурсників 
звернулись високоповажні гості: представники   
79-ої окремої аеромобільної бригади – учасники 
АТО, які теж стали студентами нашої alma-mаter, та  
директор Миколаївського тепло-возоремонтного 
заводу В’ячеслав Симченко. Останній зауважив, 
щo  у співпраці з ЧДУ його підприємство ремонтує 
пошкоджені на передовій БТРи.

Власне сам  обряд 
посвяти в студенти 
був покладений 
на плечі ректора – 
доктора технічних 
наук, професора, 
Заслуженого діяча 
науки і техніки України 
Леоніда Клименка, 
який у своїй промові 
наголосив на тому, 
що першокурсники 
обрали правильний 
шлях, бо миколаївська 
«Могилянка» завжди 
була стартовим 
майданчиком для 
творчих особистостей, які прагнуть досягти 
вершин у подальшому житті. 

На святі стала відомою також не менш 
приємна та важлива новина. Миколаївська 
міська організація партії «Солідарність» висунула 
Леоніда Клименка на наступні вибори кандидатом 
на посаду Миколаївського міського голови. Всі 
присутні щиро зраділи за очільника університету 
й привітали його бурхливими оплесками.

Зараз наша  країна переживає нелегкі 
часи і відразу після того, як закінчив лунати 

«Молода  к р о в»  ЧДУ

гімн України, всі присутні вшанували пам’ять 
загиблих: військових та мирних жителів у зоні 
антитерористичної операції. Далі студенти 
ЧДУ продемонстрували свої творчі здібності у 
концертній програмі. Вони виконували патріотич-
ні пісні, які пробуджували національну свідомість 
кожного присутнього. 

Символічні атрибути – «Студентський 
квиток» та «Ключ», 
який відкриє две-
рі до храму науки, 
– першокурсникам 
вручив ректор 
університету. Після 
чого студенти склали 
присягу на вірність 
цьому ВНЗ, пообі-
цявши зберігати та 
примножувати його 
славу. Тепер колишні 
абітурієнти – справжні 
студенти, кожен з 
яких відчуває свою 
приналежність до 
великої та дружньої 

сім’ї миколаївської «Могилянки».
Свято закінчилося. Вже наступного дня для 

першокурсників розпочався тернистий шлях до 
сяючих вершин науки. Тепер на них чекатимуть 
студентські будні та веселі свята, університетські 
аудиторії, наукова бібліотека, перша сесія, 
куратор, який згодом для багатьох стане рідною 
людиною, нові друзі, труднощі здобуття знань і 
радість досягнення своєї мети.

 Традиційно на початку навчального року в Чорноморському державному університеті ім. Петра 
Могили відбулась урочиста посвята першокурсників у студенти. Ця подія стала вже двадцятою для 
ЧДУ. Майбутні філологи, журналісти, соціологи, комп’ютерники, … обліковці та правники: дехто мав 
зляканий вираз обличчя, бо йшов до чогось нового, досі невідомого, а дехто був на «сьомому небі» від 
щастя, бо його мрія здійснилась – він став студентом одного з найкращих закладів освіти України.

Юрій Горик,
студент спеціальності 

журналістика

/ ДАЙДЖЕСТ ПОДIЙ /
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Як «козаки» з бібліотекою знайомилися...
«Книги – морська глибина,
хто в них пірне аж до дна,

той хоч і труду мав досить,
дивнії перли виносить»     

І. Франко

Щорічно 30 вересня відзначається Всеукраїнський день бібліотек. Не оминуло це свято і Чорноморський 
державний університет ім. Петра Могили. Цього дня працівники бібліотеки запросили першокурсників 
на гостину до читальної зали, аби ознайомити з особливістю її структури та функціями.

Студенти мали змогу зануритися в атмосферу 
бібліотечного світу, зрозуміти систему пошуку книг, 
ознайомитися з ключовими принципами користування 
бібліотекою та її фондами. У великому та просторому 
приміщенні були представлені книжкові експозиції на 
різноманітні тематики, що вдало супроводжувалися 
невеликим екскурсом від працівників. Також був 
запропонований перегляд найстаріших книг, з-поміж 
яких зберігся експонат, надрукований понад  500 років  
тому. Бібліотека  має   унікальне   зібрання художньої 

літератури, навчальні та довідкові видання 40-ка 
мовами світу. Адже формування   книжкового фонду 
– найголовніше завдання працівника бібліотеки. Ще 
однією особливістю є наявність потужного зібрання 
газетної та журнальної літератури, яка стосується 
кожного фаху в університеті. 

У рамках свята була проведена низка заходів, 
а саме: майстер-клас «Як пройти  до бібліотеки?», 
відкритий перегляд «Скарби нашої бібліотеки», 
презентація книжкового фонду. 

Марина Олійніченко,
студентка спеціальності

облік і аудит

/ ДАЙДЖЕСТ ПОДIЙ /
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Відчиняй, я стою на порозІ !
Нещодавно у стінах нашого університету відбувся перший у цьому навчальному році День відкритих 
дверей для випускників шкіл, ліцеїв та коледжів Миколаєва і області.

Традиційно університет відкриває 
двері для всіх бажаючих дізнатися 
про навчальний заклад та освіту, яку 
кожен зможе отримати, вступивши до 
ЧДУ ім. Петра Могили. Для гостей була 
організована ознайомча екскурсія територією 
університету, під час якої школярам та їх 
батькам продемонстрували комп’ютерні 
класи, спортивну та читальну зали, їдальню 
та галерею мистецтв.

Захід відкрили члени культурно-
мистецького центру університету: старший 
викладач юридичного факультету Олена 
Чернеченко з піснею «Я – Роксолана», Максим 
Корнійчук (вокал) та Ігор Малий (гітара) – «Shape of my 
heart» (Sting cover), Олена Зіброва з піснею «Sway» та 
інші.

Далі до майбутніх абітурієнтів звернувся ректор 
ЧДУ Леонід Клименко: «У вас є можливість почути 
сьогодні про нове, що може бути в наступному році 
під час вашого вступу, і те, що відбувається в ЧДУ                
ім. Петра Могили зараз». Леонід Павлович розповів 
про переваги навчання в нашому університеті: «Ті, хто 
бажають чогось досягти в житті – це наші абітурієнти, 
наші студенти! Кадровий склад університету дуже 
потужний: більше 60 докторів наук і близько 
200 кандидатів наук провідних спеціальностей. 
При університеті діють підготовчі курси. У цьому 

році з’явились нові факультети: журналістики та 
менеджменту. Якщо пощастить, то наступного року 
буде відкрито інститут медицини». Присутні буквально 
«засипали» ректора запитаннями стосовно вступу до 
ВНЗ, на які він з легкістю давав вичерпні відповіді.

Потім усі бажаючі мали змогу зустрітися з 
директорами інститутів та деканами факультетів.

З упевненістю можна стверджувати, День 
відкритих дверей у ЧДУ дав змогу багатьом прийняти 
зважене рішення щодо майбутнього вступу до вищого 
навчального закладу.

/ ДАЙДЖЕСТ ПОДIЙ /

Юлія Басиста,
студентка спеціальності

облік і аудит
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Зміни на краще
Мабуть, усім відома істина: хочеш бути здоровим – харчуйся правильно. Це не просто корисно для 
нашого організму, це надає йому нових сил і сповнює енергією. А відтак, таке ставлення до свого 
здоров’я повинно бути у кожного з нас. Тож,  як  говорять, хочеш  щось змінити – почни з себе.

Такої ж думки   
дотримуються і члени 
ініціативної групи «Еко 
центру ЧДУ». Саме тому 
за їх участю в нашому 
університеті було відкрито 
тимчасове еко-кафе у 
студентській їдальні. 
Ідею альтернативного 
харчування підтримало 
багато студентів. 

Це продемонстру-
вала надзвичайна 
швидкість зникнення 
товарів з прилавків. Кожен 
мав змогу придбати та 
поласувати свіжими 
фруктами і смачними злаковими батончиками, 
а головне – за доступною ціною. Крім того, 
відвідувачі еко-кафе могли безкоштовно випити 
очищеної води, яка також є запорукою міцності 
нашого здоров’я. 

Метою «Екодня» було не лише дати змогу 
студентам під час навчання добре і корисно 

підкріпитися, а й зібрати кошти на встановлення 
фільтру для очищення води в ЧДУ. Також варто 
зазначити, що цей захід приніс багато позитивних 
емоцій його гостям та учасникам. 

Тому чекатимемо з нетерпінням наступного 
«Екодня» в стінах ЧДУ і сподіватимемося, що в 
найближчий час кожен день стане «Еко».

Юлія Валентова,
студентка спеціальності 

облік і аудит

/ ДАЙДЖЕСТ ПОДIЙ /
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На початку жовтня в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили відбувся завер-
шальний етап проекту «Екологія та громадянське суспільство», реалізованого за фінансової підтрим-
ки Німецької служби академічних обмінів DAAD. Координаторами проекту були представник німецької 
служби академічного обміну DAAD Якоб Волощик та провідний фахівець відділу міжнародних зв’язків 
університету Альона Білоконь.

За круглим столом учасники підвели підсумки 
власних проектів, які розроблялися упродовж серпня 
– вересня 2015 р.

Проект «Екологія та громадянське суспільство» 
проходив у два етапи: теоретичний і практичний. Під 
час теоретичного на Кінбурнській косі з учасниками 
ділилися досвідом лекторка Національного 
університету «Києво-Могилянська Академія» Ольга 
Власюк та фахівець із питань екології та  громадянського 
суспільства Франк Шмідт.

Після прослуховування низки лекцій про 
перспективи розробки екологічних проектів та досвіду 
країн Західної Європи, учасники перейшли до другого 
етапу – практичного, а саме до створення власних 
проектів, які реалізовувалися на базі ЧДУ ім. Петра 
Могили.

Креативні групи презентували такі проекти, 
як «Рекреаційна зона в ЧДУ ім. Петра Могили», 
«Енергозбереження», «Фізичне здоров’я» і 
«Сортування та вторинне використання сировини». 
У результаті плідної співпраці студентам вдалося 

оснащати головний корпус університету поличкою 
з книжками (буккросинг), влаштувати «зелений 
куточок», утеплити низку аудиторій, здійснити 
заміну простих лампочок на енергозаощаджувальні, 
встановити баки для паперу та пластикових пляшок, 
провести «Екодень».

ВIд слIв до дIй!

Марія Максимців та Юлія Маєрдон, 
студентки спеціальності

філологія (переклад)

/ ДАЙДЖЕСТ ПОДIЙ /
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Візит німецького професора-славіста Роланда Марті (Universität des Saarlandes) викликав інтерес сту-
дентів та колег-професорів Чорноморського державного університету ім. Петра Могили.

Мовна політика: 
досвід Роланда Марті

Минулого тижня шановне студентство мало 
можливість відвідати лекції на тему «Сербська 
меншина у Німеччині» та «Мовна політика у Західній 
Європі». Приємна атмосфера, інформативність 
проведеного заходу та цікава манера викладу 
матеріалу професором не лишили байдужим жодного 
з присутніх. Було розглянуто основні проблеми 
сербської національної меншини в Німеччині з точки 
зору мовного питання та культурної самобутності. 
Тема мовної політики Європейського Союзу є досить 

актуальною, свідчить про надзвичайну важливість 
вивчення мов у інтеграційних процесах. Діяльність 
Євросоюзу в цій сфері отримала концентроване 
вираження в концепції мультилінгвізму. Адже мета 
політики ЄС – збереження мовної різноманітності 
спільноти та сприяння оволодінню громадянами ЄС 
іноземними мовами. Ці питання й розглянув Роланд 
Марті. Його лекції були доступні, візуалізовані, 
захоплюючі. Дякуємо Вам, професоре, за це.

Єдність у розмаїтті?!
Нещодавно ЧДУ ім. Петра Могили гостинно зустрічав почесних гостей: делегацію німецьких вчених з 
університету Саарланд. У рамках візиту відбулася зустріч з Роландом Марті, присвячена важливості 
мови в Європі та Європейському Союзі.

Як стверджує пан Роланд, в Європі більш як 
7 мільйонів жителів спілкується на 80 мовах, і тому 
мовне питання є складним для ЄС. Спікер зазначив, 
що офіційно визнано рівність усіх мов, але тим не 
менш, Європейський Союз віддає першість англійській, 
німецькій та французькій мовам. 

У процесі дискусії вчений дав відповіді на 
запитання студентів і гостей, підкресливши, що 
питання введення «штучного» мовного міждержавного 
спілкування є відкритим, хоч і ЄС акцентує рівність всіх 
мов, і кожен може вживати одну мову з трьох основних, 
крім своєї державної. Також додав, що мова чудово 
впливає на економіку в цілому, і виділяти домінування 
мови вкрай болісно, адже найчастіше не всі держави 
створені на основі однієї мови, і це може слугувати 
причиною різних конфліктів.

Марина Маринюк та Єлизавета Морозова,
студентки спеціальності 

філологія (німецька, англійська)

У підсумку зустрічі слово взяв директор інституту 
філології ЧДУ, Олександр Пронкевич, який підкреслив, 
що мовна політика в Україні є одним із важливих аспектів, 
адже наша держава націлена на членство в ЄС.

Ася Суворова,
студентка спеціальності

журналістика, фото автора

/ ДАЙДЖЕСТ ПОДIЙ /



«Не будь байдужим» 
– це громадський рух в 
Україні, заснований у 2005 
році, який в жодному разі 
не стосується політики. 
Мета організації в тому, 
щоб сприяти відновленню 
української громадянської 
свідомості, але не примусом, а за бажанням кожного. 
Активісти руху переконані, що лише тоді, коли кожен 
на своєму місці почне робити все можливе для 
збагачення і поширення української культури, а саме 
– літератури, музики, живопису, мови, – в Україні 
почнуться зміни на краще. Гасло руху: «Ні – Малоросії! 
Зробимо країну Україною!».

Акції та протести, що їх підтримує організація, 
умовно поділяються на шість блоків: історичний, 
літературний, освітньо-мовний, музично-мовний, 
бізнесово-мовний, протестно-політичний. Фінансуван-
ня здійснюється за кошти дрібних і середніх 
підприємців, які підтримують ідеологію руху. 
Відомими учасниками руху «Не будь байдужим!» є такі 

Костянтин Едуардович ознайомив присутніх 
із особливостями діяльності підприємства, його 
структурою, виробничим процесом та перспективами 
подальшого розвитку. А також дав змістовні та вичерпні 
відповіді на запитання викладачів і студентів.

Зокрема аудиторію цікавила можлива співпраця 
ЧДУ ім. Петра Могили з підприємством. Стосовно цього 
Костянтин Картошкін пообіцяв надати можливість 
проходити виробничу практику студентам університету 

Не будь байдужим!

музичні гурти, як: «Воплі 
Відоплясова», «Мандри», 
«ШиЗо», «Тартак», «ТНМК», 
«Гуляйгород», «Вурдалаки», 
окремі артисти – Ніна 
Матвієнко, Сергій Захарець. 
Письменники: Ірена Карпа, 
Юрій Андрухович, Оксана 

Забужко, Сергій Жадан, спортсмени: Василь Вірастюк, 
Олег Добко та багато громадських діячів.

Кожен патріот своєї країни має змогу захопитися 
цією ідеєю. Найголовніше те, що люди займаються цією 
діяльністю з власної ініціативи, без допомоги держави, 
лише тому, що цього прагне українська душа. 

Ось таким пізнавальним та яскравим може стати 
суботній ранок, якщо знати, де і в якому місці має бути 
ваша душа сьогодні.

Вероніка Пономаренко,
студентка спеціальності 

журналістика

«Зоря» для майбутніх фахівців

на базі підприємства «Зоря»–«Машпроект».
А щодо можливого стажування та 

працевлаштування студентів на підприємстві, то 
гендиректор розкрив критерії відбору працівників. Йому 
потрібні розумні, талановиті, працелюбні молоді люди 
з величезним бажанням розвиватися й працювати – 
фахівці у своїй галузі.

Тетяна Литвинюк

Чудового осіннього ранку, молодим, тала-новитим і відкритим до усього нового, студентам з факуль-
тету журналістики випала нагода відвідати Миколаївську центральну бібліотеку ім. М.Л. Кропивниць-
кого. Першокурсники мали нагоду поспілкуватися із виконавчим директором організації «Не будь бай-
дужим» Оксаною Левковою.

Нещодавно на базі ЧДУ імені Петра Могили відбулася зустріч викладацького колективу та студентства 
з генеральним директором державного підприємства «Зоря»–«Машпроект» Костянтином Картошкіним.
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Квест 
«по-немецки»

 Я учусь на факультете немецкой филологии на первом курсе. В прошлую пятницу наш куратор – 
Владимир Греков – с целью сплочения коллектива организовал квест. Он заключался в том, чтоб пере-
мещаться от одного пункта назначения к другому, выполняя различные задания.

 Всего было семь пунктов назначения: «Парк им. 61 коммунара», «ул. Большая Морская» и «Садовая», 
«Вечный огонь», «Русский драматический театр», «Памятник корабелам и флотоводцам», «Католический собор» 
и «Детский городок «Сказка». На каждом пункте нас ожидали задания, сориентированные на групповую работу. 
За правильное выполнение заданий нас ожидала награда – сладости.

 Каждый пункт – это один из этапов. Чтоб узнать, где находится следующий пункт, необходимо было отыскать 
подсказку и отгадать загадки в ней. «Весточки» были в ступеньках, кустах, траве, цветах, на стенах, на дверях.

 Совместные приключения очень сплотили нашу группу. К концу квеста мы выбились из сил, поскольку 
пришлось долго бегать, но как результат: мы получили дружный коллектив, хорошее знание местности, яркие 
воспоминания и, конечно же, вкусные сладости.

Ирина Журина,
студентка специальності

філологія (переклад)

«святе і чисте джерело»
У жовтні студенти 146-147 груп на чолі з викладачами кафедри української філології, теорії та 

історії літератури Євгенією Богдановою та Владленою Руссовою у приміщенні Миколаївського обласного 
краєзнавчого музею «Старофлотські казарми» відвідали відкриття посмертної виставки відомого мико-
лаївського художника, шевченківського лауреата Андрія Антонюка «Святе і чисте джерело». 

Це перша виставка Майстра у цьому музеї. Експозиція 
приурочена до дня народження художника, якому в цьому році 
могло б виповнитися 72 роки, і традиційно за життя він намагав-
ся цього дня робити виставки. Відкривали захід син художника 
Данило Антонюк, а також його близькі друзі: поет, шевченківсь-
кий лауреат, голова Миколаївської обласної організації Націо-
нальної спілки письменників України Дмитро Кремінь, народний 
депутат України Тарас Кремінь, голова Миколаївської обласної 
організації Національної спілки художників України Олег При-
ходько, а також керівник обласного управління культури, націо-
нальностей та релігій Михайло Димитров.

На виставці представлено понад 40 картин художника, які 
були написані в різні періоди життя А. Антонюка та знаходилися у приватних колекціях і у фондах музею.

Власна інформація

/ ДОЗВIЛЛЯ СТУДЕНТIВ /
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Герої серед нас
Хто такі герої? Дехто скаже, що це ті, хто захищає людство від лиха, стихії, ворога. А фанати коміксів 
можуть додати, що вони вдягають маски, плащі та ганяють на супермашинах.

Можливо, рік тому більшість з ними погодились, 
але не зараз. Тепер ми впевнено можемо стведжувати, 
що герої живуть серед нас і ззовні нічим не вирізняються 
з-поміж інших людей. Єдина відмінність всередині –
величезне хоробре серце та надзвичайно прекрасна 
душа.

Рік тому в Україні розпочалася війна. Ворожа 
країна вирішила встановити над нами контроль, але 
агресор навіть не підозрював, на що здатна вільна 
українська душа. Почали формуватися військові 
добровольчі батальйони, і хлопці, як колись їхні діди 
та прадіди, йшли в бій, на вірну смерть заради рідної 
землі. Воїни, які ще вчора були просто звичайними 
хлопцями та чоловіками, стали нездоланною захисною 
стіною для всього українського народу.

Одним із цих героїв став Максим Говоров. Це 
звичайний двадцятилітній парубок, який мріяв стати 
військовослужбовцем, а тепер є справжнім захисником 
Вітчизни. Побачивши, що вороги захоплюють рідну 
країну, Максим не зміг просто так на це дивитися і 
записався у добровольці.

Першою ланкою бойових дій для хлопця став 
населений пункт Старобешево. Три тижні він зі своїми 
товаришами перебував у оточенні. Щодня тривали бої, 
над головою «свистіли» кулі. Під час одного з таких 
обстрілів Максим отримав тяжке поранення уламком 
від «Граду». Для нього це стало початком важкого та 
виснажливого лікування, яке затяглося на довгі сім 
місяців. Спочатку лікування проходило в Дніпропе-
тровській обласній лікарні імені І.І. Мєчнікова, потім, за 
допомогою волонтерів, Максим пройшов лікування в 
Німеччині. Далі був довгий період реабілітації.

Сьогодні Максим не може спокійно спостерігати 
за подіями на Донбасі. Не зважаючи на наслідки 
поранення, хлопець все ж прагне захищати 
Батьківщину, але тепер він може робити це тільки на 
відстані, морально підтримуючи своїх побратимів, які 
залишилися на полі бою.

Дякуємо вам, хлопці!
Слава Україні!
Героям Слава!

Анна Чулкова,
студентка спеціальності

журналістика

Батько Максима свого часу також не зміг 
залишитися осторонь і пішов за сином на війну зі 
словами: «Як я буду спокійно сидіти тут, коли він може 
загинути там?».

Герої живуть серед нас. Це звичайні люди, яких 
ми бачимо щодня на вулицях наших міст і сіл. На душі 
стає спокійніше, коли розумієш, що там, на Сході, нас 
захищають саме такі хлопці: мужні, сміливі, відважні та 
незламні. З такими захисниками в нашої України буде 
щасливе майбутнє.



/ РОЗДУМИ НА ТЕМУ /
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Чи не здавалося вам, що, 
навіть з прийняттям незалежності 
у 1991 році, наша країна не стала 
абсолютно вільною? Більша частина 
громадян жила без почуття гордості 
за свій рідний край. Українські 
патріоти, яких так потребувало 
суспільство, ніби спали довгим 
сном у душах багатьох українців. 
Проте люди не хотіли розбудити 
той дух патріота, який все більше і 
більше згасав у їхніх серцях. Невже 
нам не було чим пишатися? Хіба 
ми гірші за інших? Чому ж, все ж 
таки, ми не могли проявляти хоча 
б елементарну повагу до країни, в 
якій живемо, працюємо, виховуємо 
дітей? І доказом цього є слова 
Бернарда Шоу: «Патріотизм – це 
переконання, що твоя країна краща 
за інші, хоча б тому, що саме ти у 
ній народився».

Але колосальний вибух 
любові до своєї Батьківщини 

відбувся після Революції Гідності 
та триває й досі. Це дійсно відчутно 
не тільки на якихось державних 
заходах, але і в повсякденному 
житті. У результаті цього широкої 
популярності здобули вишиванки, 
державна символіка, синьо-
жовте забарвлення одягу та 
різноманітних атрибутів. На 
вулицях усе частіше можна зустріти 
людей з елементами національного 
вбрання та українськими 
символами. Повага до Батьківщини 
стає все відчутнішою та стрімко 
зростає. Почуття, яке є у кожного 
на рівні інстинкту, в одну мить 
почало пробуджуватися від 
довгого сну. Революція, а згодом, 
і війна з Росією, зруйнували нашу 
байдужість і виховали великих, 
сильних людей, які не дивляться 
на ціну власного життя і здатні 
пожертвувати ним заради рідної 
серцю і душі землі. 

Анастасія Разводова,
студентка спеціальності

журналістика

Патріотизм. Що це для кожного з нас? Просто слово чи щось більше? Вважаю, ми почали 
втрачати це почуття. Мало хто з гордістю може сказати: «Я живу в Україні! Я – українець!» 
Можливо, це зумовлено деякою байдужістю до нашої країни і ми навіть (який жах!) звик-
ли до того, що відчуття любові до своєї Батьківщини майже зійшло нанівець.

Почуття, якого нам бракувало

Але ж, патріотизм – це не 
тільки безмежна та безумовна 
любов до своєї країни. Це також і 
повага до інших, адже саме ця якість 
відрізняє справжніх патріотів від їх 
«підробок». Бо існує велика кількість 
організацій, які більше нагадують 
спілку нацистів, що пригнічують 
інші національності або тільки на 
словах наголошують на тому, як 
сильно люблять державу, в якій 
проживають. Межа між завзятим 
патріотизмом та нав’язливим 
націоналізмом дуже тонка.

І все ж, сьогодні багато хто 
з нас може з гідністю сказати: «Я 
люблю Україну!» Це великий успіх 
не тільки для нас, а й для всієї 
країни.



/ НОТАТКИ ПОДОРОЖУЮЧОГО /
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До Львова ми приїхали 
вранці й одразу ж - на екскурсію 
старим містом. Перша відмінність 
міста лева, яку неможливо не 
помітити, – це бруківка. Майже 
всі великі та маленькі доріжки 
вкриті невеличкими камінчиками 
і це так незвичайно та цікаво. 
Такі вулички створюють особливу 
атмосферу в місті, ніби переносять 
на декілька століть у минуле. 
Споруди західної столиці також 
незвичайні та дещо старовинні, 
вони не схожі на ті, що я бачила в 
нашій місцевості. Будинки у Львові 
дуже оригінальні, вони вишукано 
прикрашені скульптурами 
левів та людей, мають цікаві 
кольори та відтінки. А вулиці не 
перетинаються під прямим кутом, 
на відміну від Миколаєва, тому там 
дуже легко заблукати. Проте, мені 

ЛЬВІВ: 
місто кави й шоколаду

Нещодавно я відвідала чарівне місто Львів. До цього я мало подорожувала, і тому від цієї подорожі  
отримала безліч незабутніх вражень. Я дуже полюбляю нові місця, прогулянки на свіжому повітрі та 
знайомства з новими людьми. Саме зі знайомства й почалась моя подорож. Оскільки більшість сту-
дентів ЧДУ, що поїхали на екскурсію, були першокурсниками, то майже ніхто нікого не знав на початку 
подорожі, але вже через три дні ми стали чи не найкращими друзями.

здається, що блукати тут дуже 
круто. Довкола безліч кав’ярень, 
кафе, ресторанів, куди можна 
завітати одному або з друзями. 
Тут знайдуться заклади на будь 
який смак. І майже біля кожного 
з них стоїть людина, перевдягнута 
у незвичайний костюм, і закликає 
відвідувачів. Рекламники, що 
роздають флаєри, перевдягнуті в 
тематичний одяг.

Та найбільше мене вразило 
те, що, гуляючи містом, звідусіль 
можна почути музику, та не з 
радіо чи телевізорів, а справжню. 

Люди просто на вулиці грають 
на різноманітних музичних 
інструментах, інколи незвичайних, 
але вона лунає неперевершено. 
На одній вулиці можна почути 
спокійну та ніжну музику, а на 
іншій – зовсім навпаки, – веселу, 
запальну, під яку хочеться 
танцювати.

Та роздивитися все місто 
одразу, гуляючи його вулицями, 
неможливо. Тому ми вирішили 
піднятися на ратушу та оглянути 
місто на усе видноколо з висоти 
пташиного польоту. Підніматися 
сходами було досить незручно й 
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трохи важко. Але, коли ми таки 
дісталися нагору, то зрозуміли, 
що все це було не дарма. Сюди 
має зайти кожен, хто відвідує 
Львів. Просто чарівне місце. 
Звідси видно безліч будинків 
та будиночків, людей, що 
метушаться на вулицях, машини, 
які десь далеко-далеко від тебе. 
Навіть повітря там унікальне. 
Воно надзвичайно чисте та свіже. 
Звідти не хочеться спускатися і 
виникає бажання затриматися 

надовго.
Неможливо не згадати 

крамниці, яких у Львові безліч. 
Мені найбільше хотілося відвідати 
майстерню шоколаду. Це 
надзвичайне місце! На першому 
поверсі розташована майстерня, 
де можна побачити як створюються 
дивовижні речі просто у тебе на 
очах. Ще здалеку можна відчути 
запах шоколаду. Цей аромат 

неможливо з чимось порівняти. Він 
запам’ятовується назавжди. Потім 
піднімаєшся на другий поверх і… 
довкола тебе шоколад, багато 
шоколаду, різних сортів, смаків та 
з різними наповнювачами. 

Ти можеш знайти там все, 
що завгодно: вишукані цукерки, 
надзвичайно смачний шоколад 
з різними начинками, шоколадні 
фігурки на будь-який смак (леви, 
автомобілі, ключі від авто, сигари, 
навіть помаду або туфельку та 
безліч інших цікавинок).

Оскільки я дуже полюбляю 
солодке, то просто не змогла не 
відвідати крамничку, де готують 
карамельні цукер-
ки. Аромат тут 
просто чарівний. 
У вітрині магазину 
стоїть справжній 
карамельний бу-
диночок, про який 
ми читали хіба 
лише у казках. 
Цю дивину можна 
роздивлятися годинами. Та 
це не єдине, на що тут можна 
подивитися. 

Мені надзвичайно пощас-
тило побачити на власні очі 
як готують цукерки. Спочатку 
на стіл виливають суміш, 
схожу на мед, потім дають 
їй охолонути і починають 
вимішувати як звичайне тісто. 
Під час вимішування від карамелі 
відлітають малесенькі шматочки, 
які переливаються на світлі. 
Дійсно незабутнє враження. 
На твоїх очах суміш повністю 
змінюється: поступово вона стає 
непрозорою, блискучою. Потім 
карамель декількох кольорів 
змішують між собою таким 

чином, щоб вийшов малюнок, і 
потом розрізають на невеличкі 
шматочки – цукерки. Також тут 
можна замовити майстер-клас та 
зліпити цукерку власноруч.

Ще одне цікаве місце, 
куди можна зазирнути – пивна 
крамниця. На першому поверсі 
можна побачити як готують пиво. 
На другому – купити пиво на 
будь-який смак, а на третьому 
– спробувати й обрати те, що до 
смаку саме тобі.

Цікаво зазирнути до  
сувенірних магазинчиків. Коли 
заходиш туди вперше, то просто 
очі розбігаються. Довкола тебе 
стільки незвичайних, гарних та 
цікавих речей. Наприклад: українські 
вишиванки, футболки з написами про 
Львів, чашки з визначними місцями 
будь-якого розміру. Наливка або 
медовуха, яку можна безкоштовно 
спробувати. Магніти, серед яких 
навіть найвибагливіший турист 
знайде те, що буде йому до вподоби. 

І, звичайно ж, кава. 
Неможливо уявити Львів без кави. 
Тут є безліч місць, де її можна 
придбати у будь-якому вигляді: у 
зернах, мелену, або вже заварену. 
Хоча я не дуже полюбляю цей 
напій, але мені подобається його 
аромат. І саме в цьому місті його 
можна відчути майже скрізь.

Тож раджу вам відвідати 
це дивовижне місто! У будь-яку 
погоду, пору року, у будь-який 
час доби кожен зможе віднайти 
тут щось на свій смак. А Львів 
обов’язково візьме його у свій 
полон.

Юлія Авраменко,
студентка спеціальності

облік і аудит
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Перше питання, що 
цікавить студентів, які бажають 
взяти участь у Програмі та 
подивитись світ: Чи не виникає 
проблем зі складанням сесії 
потім? 

– Коли я їздила першого 
разу, в нас був інший декан, який 
не підтримував цю програму. Він 
не дозволив мені скласти сесію 
достроково, через що я повинна 
була складати іспити після приїзду, 
а це – великий стрес та шок 
після того, як ти провів чотири місяці на іншому 

WORK&
TRAVEL

континенті. Я здавала сесію аж до грудня. Але цього 
року деканом призначено іншу людину й ніяких 
проблем не виникло взагалі. Я складала все до 
від’їзду, отримала стипендію та насолоджувалася 
життям.

А складно було вчитися, отримувати 
стипендію і бути на іншому боці планети?

– Це певний дискомфорт, бо з усіх боків на 
тебе тиснуть щодо складання всіх екзаменів за 
цей триместр, змушують думати про наступний.

Багатьох студентів цікавить програма «Work&Travel», вони бажають подорожувати, працювати, 
пізнавати нове. Єдиною перешкодою на їхньому шляху постають запитання: «А чи не буде 
проблем із навчанням?», «Які будуть умови?», «На що чекати в іншому куточку планети?». 
Отже, ми вирішили запитати про це у студентки, яка щойно повернулась з Америки. Альона 
Старунова навчається на 4 курсі спеціальності «комп`ютерні науки» і вона із задоволенням 
погодилась відповісти на всі запитання.

/ IНТЕРВ’Ю /
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Цікаво було летіти над океаном? Були 
пересадки?

– Пересадок не було, в мене був нон-стоп рейс, 
який тривав 10 годин. Над океаном летіти цікаво, 
але, на жаль, я ніколи не сиділа біля ілюмінатора. 
Насправді, це був перший раз, коли я летіла літаком, 
але я не хвилювалася, навпаки, мені сподобалось, і 
тепер я прагну подорожувати все життя.

Де Ви жили і ким працювали? Чи при-
стойні умови проживання?

– Це місце не знайоме нікому (сміється), 
тому що це не в «цивілізації» знаходиться, але це 
містечко у штаті Нью-Джерсі. Працювала я на базі 

відпочинку, де в нас був свій магазин, касиром. 
Щодо проживання, то це, мабуть, найприємніша 
частина подорожі, бо воно для нас там було 
безкоштовним. Кожен з нас мав свій власний, 
облаштований всім необхідним, трейлер-
будиночок.

Чи була корисна ця поїздка для Вашого 
життєвого досвіду?

– Звісно була. Я можу сказати, що ці дві 
поїздки дуже сильно змінили мене. Я вже ніколи 
не буду такою, як раніше. Я стала ширше дивитися 
на світ, на деякі речі.

Важко було адаптуватися?

– Ні, набагато важче адаптуватися вже 
після приїзду додому. Я й досі адаптовуюсь. Як це 
не дивно, але у мене був наче мовний бар’єр після 
повернення. Було незвично чути рідну мову. Коли 
до мене зверталися російською чи українською, 

Ось такі захоплюючі та незабутні подорожі 
бувають завдяки програмі Work&Travel. Дя-
куємо Альоні за те, що вона погодилась дати 
нам інтерв`ю, поділилась з нами своїми по-
чуттями та враженнями.

Ася Суворова,
студентка спеціальності 

журналістика

то в мене був «ступор», я не знала як правильно 
відповісти. Цього року мені просто хотілося 
розмовляти англійською. Адаптація триває десь 
два дні, а потім тобі просто незвично, і вже з часом 
звикаєш. Особисто для мене адаптація триває 
десь місяці три.

Чи відбувалися з Вами смішні історії? 
Розкажіть про них.

– Згадується курйозний випадок, який 
стався під час моєї першої поїздки. Ми не знали, 
що є певні правила дорожнього руху в Америці. 
Люди там вкрай люб’язні. Ми намагалися дістатися 

до автобусної зупинки, аби 
поїхати у Атлантік-Сіті, але ми 
не знали, де воно знаходиться. 
Маючи велосипеди, ми 
вирішили дістатися туди на 
них. У результаті: загубились 
і дізнавались маршрут у 
власника продуктової лавки. 
Він запропонував підвезти 
нас, на що ми погодилися. 
Коли ж ми поверталися з 
Атлантік-Сіті, то ніхто нам 
допомогти не міг. Це була 
автомагістраль, на ній не 
можна зупиняти автомобіль. 
Ми вирішили піти пішки цією 
магістраллю. Не пройшло і 

п’яти хвилин, як за нами приїхали поліцейські. 
Вони виявилися добрими людьми і лише підвезли 
нас додому.

Плануєте поїхати ще?
– Дуже хотіла б поїхати туди жити.

/ IНТЕРВ’Ю /
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Крізь іспити долі до омріяного щастя...
Дитинство – це щаслива та безтурботна пора, коли найсерйознішою «бідою» є відібрати назад іграшку 
у сусідського хлопця або як порівну поділити яблуко з подругою; коли проблеми здаються смішними й 
безглуздими, а про доросле життя і думати не варто. А уявіть собі дитину, в якої вкрали щастя... Здаєть-
ся, що це неможливо, але, насправді, таких тисячі. Це діти, які виховуються не люблячими батьками під 
дахом рідної затишної домівки, а в соціальних закладах, зокрема, інтернатах. У них немає сім’ї, але в 
них є право на щасливе, яскраве, сповнене любові, радості й пригод, дитинство.

Нещодавно доля звела мене з дівчинкою, яка 
скуштувала усієї гіркоти життя. Я хотіла б зберегти її 
анонімність і не називати ім'я. Це звичайна дитина: 
гарненька, весела, добра і дуже дружелюбна, але 
із занадто сумними очима. У свої шкільні роки вона 
пережила досить смутку й неприємностей, про що 
зараз згадує зі сльозами. Коли дівчинка була ще зовсім 
малою, її старшу сестру жорстоко вбили. Після цього 
її мати перекреслила долю дітей, котрі залишилися, 
почала зловживати спиртними напоями, і, можна 
сказати, «пропила» дитинство своєї найменшої 
доньки... Дівчинку забрали до інтернату. Там вона 
знайшла друзів, отримала початкову освіту й потрохи 
дорослішала. Поряд були добрі піклувальники, але... 
не батьки. Проте, десь у глибині душі, у скаліченому 
розбитому дитячому серденьку ще жевріла заповітна 
мрія – вона чекала на свою маму, найріднішу, таку, як 
до трагедії, а найбільше хотіла, щоб її сестрички були 
знову поруч з нею.

Та є Бог на цьому світі: не так давно її удочерили. 
Знайшлася нова мама, жінка, котра радо ділить своє 
чуйне серце на рідного сина та нову доньку. Але, коли 
у нашої героїні запитуєш, чи сумує вона за рідною 

мамою, то дівчинка відповідає, що дуже її любить, не 
зважаючи ні на що.

Тому, після таких зустрічей виникає велике 
бажання звернутися до тих, хто не може мати дітей, 
чи просто до благородних людей: "Будь ласка, станьте 
мамою або татом, причиною посмішки і щастя для дитини-
-сироти". Жодна дитина у світі не повинна бути покинутою. 
Усі мають право на справжнє безтурботне дитинство!

З вірою у «дорослість» дорослих Дар'я Хрипко,
студентка спеціальності

 журналістика

/ НЕ БУДЬ БАЙДУЖИМ! /
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Капітан футбольної команди
«Я прийшов до СДЮШОР у семирічному віці.

Мені дуже пощастило з командою, згодом між
гравцями зародилася справжня дружба й поза

межами футбольного майданчику».

Дмитро Задера – студент першого курсу факультету економічних наук ЧДУ ім. Петра Могили – поділив-
ся з нами своїми спортивними досягненнями у сфері професійного футболу.

Його першим тренером був Іван Дзьоба, саме 
завдяки зусиллям якого, Дмитро, за його словами, 
і став капітаном команди «Торпедо-98». У дев’ять 
років Задера блискуче виступив у ролі атакуючого 
півзахисника, завоювавши срібло на Всеукраїнському 
турнірі у Чернігові. Після першого успіху було декілька 
турнірів, на яких «Торпедо-98» посідала почесні 
призові місця, та, нарешті, 2009 року після перемоги на 
чемпіонаті у нашому рідному місті хлопцям дали право 
представляти Україну на Всесвітніх іграх молоді у місті 
Клагенфурт, що у Австрії.

Навіть не сподіваючись на перемогу, проте чітко 
виконуючи настанови тренера, хлопці обіграли дитячі 
команди Німеччини й Австрії, завоювавши звання 
«Чемпіонів Всесвітніх ігор молоді». Далі були не менш 
неочікувані «золоті» перемоги на Всесвітніх іграх у 
Італії та Греції, Всеукраїнських футбольних змаганнях.

Секретом свого успіху Дмитро вважає 
наполегливу працю, злагодженість та довіру в 
колективі, здатність йти на ризик та, звісно ж, любов 
до футболу. Загалом, команда має такі почесні звання: 
триразові чемпіони Всесвітніх ігор молоді, чемпіони 
Миколаївської області, дворазові чемпіони Міжнародних та Всеукраїнських турнірів, неодноразові срібні та 
бронзові призери Міжнародних та Всеукраїнських турнірів. 

Сам Дмитро отримав звання «Кращого нападника Міжнародного турніру» та «Кращого півзахисника 
Всеукраїнського турніру».

Бажаємо Дмитру сил і наснаги для нових перемог!
Мар’яна Ярова,

студентка спеціальності 
економіка підприємства

/ ТВОРЧЕ СУЗIР’Я /
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У пошуках панацеї
У чому наша проблема? – саме такою була тема цьогорічного кінофестивалю «Громадянський проек-
тор», фінал якого відбувся 26 вересня в концерт-холі «Юність».

За головний приз у двох номінаціях 
«Документальне кіно» та «Ігрове кіно» змагалися 28 
стрічок режисерів із Миколаєва, Снігурівки, Херсона, 
Одеси, Южного та Києва.

Роботи учасників оцінювали Директор інституту 
філології ЧДУ ім. Петра Могили Олександр Пронкевич, 
доцент кафедри політичних наук ЧДУ ім. Петра Могили, 
директор кіностудії «Ніко-фільм» Байрам Гаджиєв, 
український режисер Михайло Іллєнко та голова журі 
– директор міжнародного кінофестивалю «Молодість»  
Андрій Халпахчі.

У номінації «Документальне кіно» перемогу 
здобули роботи киян: «Наждак» Мішеля Ладеса та 
«Любов є закон» Анастасії Тихої. Друге місце посів 
фільм, присвячений нелегкому шляху виборювання 
фізичної й духовної незалежності від наркотиків 
й алкоголю, «НеЗалежні», режисер – Кирило 
Ющишен (Миколаїв). А стрічка про розграбовування 
археологічних пам’яток на півдні України Андрія 
Прокопенка «Танці на кістках» (Миколаїв) посіла третє 
місце.

Головний приз у номінації «Ігрове кіно» 
отримала Анжела Богаченко – режисер фільму про 
любов до Миколаєва «Закохайся в Миколаїв, якщо 
насмілишся». Авторка  показала, яким міг би бути 
Миколаїв, якби ті, хто створює наше місто, дійсно його 
любили. Друге місце розділили дві стрічки – «Лист з 
малої батьківщини» Євгенія Уманова (Миколаїв) та 
«Toxic TV» Дмитра Дибіна й Тетяни Червоній (Одеса). 
На третьому місці опинилися теж два фільми – «Зрада» 
Сергія Паламарчука (Миколаїв) та «Тонкі струни» 
Сергія Анашкіна (Южний).

А глядачам найбільше сподобалася історія 
про молодого хлопця, чиє життя змінила Революція 
Гідності, – приз глядацьких симпатій отримала стрічка 
«180 градусів» Натани Бундук (Миколаїв).

Приємним сюрпризом для переможців у 
номінації «Документальне кіно» Мішеля Ладеса та 
«Ігрове кіно» Анжели Богаченко стало запрошення від 
Андрія Халпахчі взяти участь у конкурсній програмі 
міжнародного кінофествалю «Молодість».

Завершився «Громадянський проектор» 27 

вересня показом першого фільму українського 
режисера, незаконно засудженого в Росії, Олега 
Сенцова «Гамер» (2011) та стрічки норвежця Мартіна 
Лунда «Майже чоловік» у кінотеатрі Мультиплекс. 
Обидві роботи входять до цьогорічної конкурсної 
програми міжнародного кінофестивалю «Молодість», 
який відбудеться протягом 24 жовтня – 1 листопада 
2015 р. в Києві.

Катерина Сільман

/ МИ I МИКОЛАЇВ /
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один свiт. oдин тиждень. 
один фестиваль

Нещодавно у Миколаєві відбувся Мангеттенський фестиваль корот-
кометражного кіно. Це глобальний захід, що проходить одночасно 
у 300 містах світу, серед яких є й українські: Миколаїв, Київ, Одеса, 
Харків, Львів, Дніпропетровськ. Показ щорічно збирає заявки від 
режисерів усього світу, а у вересні демонструє чергову підбірку з 10 
фіналістів. Тож, українці мали змогу, одночасно з глядачами усьо-
го світу, стати членами міжнародного журі та взяти участь у виборі 
кращої короткометражки року та кращого актора/акторки.

Протягом двох годин у залі 
БК «Молодіжний» було чутно і 
оплески, і сміх, і навіть цілковиту 
тишу, адже фільми не залишили 
байдужим нікого. У 2015 році 
фестиваль розглянув 678 заяв з 52 
країн. У десятку фіналістів увійшли 
по дві картини з Німеччини та 
Франції, фільми із США, Туреччини, 
Чилі, а також спільні продукції 
Швейцарії та Німеччини, Фінляндії 
та Данії, Косово і Великобританії. 
Найдовший з яких тривав 21 
хвилину, а найкоротший – три. 
Кожен режисер максимально 
розкрив проблему, яка його 
хвилювала, мабуть тому було так 
важко визначити фаворита. 

На думку миколаївців, 
на перше місце заслуговував 
фільм «До зустрічі» (106 голосів). 

Зворушлива історія прихильності 
двох пенсіонерів, мінімум слів та 
реплік, максимум емоцій. Кінцівка, 
яка зачепить душу будь-якого 
циніка.

 Кінострічка «Шок» отримала 
друге місце. Події відбуваються під 
час війни у Косово. І на цьому тлі 
відображається дитяча дружба, що 
має пройти випробування. Фільм 
дуже складний, у ньому є сцени 
жорстокості та вбивства, що також 
має свій вплив на аудиторію. 

І останнє призове місце 
посіла короткометражка «З неба 
на землю». Агентка авіакомпанії 
робить усе можливе, аби 
допомогти парі пасажирів, які 
потрапили у незвичайну ситуацію. 
Людяність зовсім незнайомої 
персони вражає, не тільки жінку, 
але й увесь зал.

Крім того, на фестивалі 
демонстрували фільми «Все 
скінчено» про пару, яка складає 
список завдань, мріючи додати 
життю гострих відчуттів та «Папа у 
мамі» – комедійна замальовка про 
двох цікавих дівчат, які застали 
батьків у двозначній ситуації. 

Анімацію у конкурсній 
програмі представляли дві 
стрічки – «Ведмежа історія» 
від імені бувалого іграшкового 
ведмедика, і «Клаптик», що 

піднімає глобальні питання  
за  допомогою  кахлю на стіні. 
«Самотній шлях» про бізнесмена, 
котрий застряг на пустиннім 
шосе. Спочатку весь зал регоче, а 
потім, як і сам герой, вражається 
людяності та безкорисливості 
простих автомобілістів. «Слухай» 
– про арабську емігрантку, у якої 
закрите обличчя та вимушена вона 
спілкуватися через перекладача. 
«Захід» – про те, як лихо не 
попереджає про себе. 

Світові ж переможці дещо 
відрізняються: перше місце – «До 
зустрічі», друге – «Шок» та третє – 
«Ведмежа історія»

Цей захід виявився доволі 
корисним та цікавим. Дякуємо усім 
тим, хто робить таке кіно. Поки 
ви робите такі картини, у серцях 
людей не помре любов.

Анна Маковійчук 
студентка спеціальності

журналістика

/ МИ I МИКОЛАЇВ /



22

 	 ВАГАНТ	№10	(153)		 	 	 	 	 	 	 	 	 						вересень	-	жовтень	2015

Холод, сніг та гора висотою 8 848 
метрів. Це те, що вас очікує, в першу чергу, 
у новій картині «Еверест». А, крім цього, ще 
напружений сюжет та якісний акторський 
склад. У Бальтасара Кормакура - (ісландця 
за походженням) режисера цього фільму 
майже у кожній картині виявляється його, 
так би мовити, «північна» сутність. Стрічки 
«101 Рейк’явік», «Весілля у білу ніч», 
«Безодня»: у них всіх присутнє або море, або 
північний холод, який виступає важливим 
елементом історії. І, ось тепер, – «Еверест». 
Режисер любить розповідати з великого 
екрану глядачам холодні історії. Тільки 
тепер, крім явищ природи, Бальтасар 
додав до свого нового фільму драматизм 
та гарну акторську гру. Чого ще треба 
фільму-катастрофі? Ну, а вишенькою на 
цьому льодовитому торті стала, звісно, 
поява Кіри Найтлі. Роль у неї другорядна 
та, все ж, для її фанатів це буде приємним 
доповненням до основних емоцій від 
фільму. Чи потрапить стрічка у якусь з 
«оскарівських» номінацій? Важко сказати. 
Адже цього року очікується дійсно 
видовищна битва за заповітну статуетку. 
Але те, що цей фільм глядачі запам’ятають – це точно. До речі, у Голівуді розробляється ще один 
проект про Еверест. Режисером має стати Даг Лайман (той, що Борна створив), а головна роль 
дісталась Тому Харді. Але це вже зовсім інша історія.

«Еверест»
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«Марсіанин»

Рідлі Скот подарував людству багато чудових 
стрічок. Занадто багато. І зупинятись на досягнутому 
77-річний режисер не збирається.  Починаючи з 
2012 року, він щороку представляє публіці свою 
нову роботу. Але нічим значним вони не виділялись. 
Критики та й самі глядачі вже було відправили митця 
на давно заслужену пенсію, аби той залишився 
в їх пам’яті, все ж таки, як хороший режисер. Але 
Рідлі не з тих хлопців, які після чергової невдачі 
опускають руки і йдуть додому. Ні. Він зібрався з 
силами і створив те, що вже називають потенційним 
хітом. «Марсіанин». Мет Деймон, Джесіка Честейн, 
Шон Бін і ще ціла купа відомих та всім знайомих 
прізвищ. Драматична, епічна, іронічна, місцями 
комедiйна стрічка. Це кажуть ті, хто вже мав змогу 
подивитись фільм. Хтось може його сплутати з 
легендарним «Інтерстеларом», де спостерігається 
подібний антураж, та й тема космосу схожа. Але це 
помилкове сприйняття. Навпаки. Критики називають 
«Марсіанин» «антиінтерстеларом». Що ж, багато хто 
пророкує цій стрічці декілька статуеток «Оскар». 
Залишилось лише дочекатись прем’єри у своєму місті та переконатись, чи так це 
насправді?

Артур Заенц, 
студент спеціальності

політологія

«Прогулянка висотою»

Робота, що належить ще одному великому майстру, режисеру 
Роберту Земекісу. Історія, яку він спробує розповісти у своєму 
фільмі – вже колись була продемострована глядачам. Мова 
йде про Філіпа Петі, що у 1974 пройшов без страховки 
по канату, натягнутому між вежами-близнюками 
Всесвітнього торгiвельного центру. За мотивами цієї історії 
відзнято документальний фільм «Канатоходець», який у 2008 
році отримав премію «Оскар». Земекіс же покаже цю історію 
у художньому варіанті. Занадто захоплених відгуків про цей 
фільм немає, як немає і безжалісної критики. Виходить, що 
фільм не поганий, але і чекати від нього чогось фантастичного 
також не варто. На цей фільм варто сходити заради захоплюючої
дух зйомки, напружених моментів, які неодмінно будуть на 
вершині хмарочосу та цікавої історії, яка відбулась насправді.
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Книжкова полиця
У час переосмислення життєвих пріоритетів єди-
ним безцінним багатством людства є книги, які, до 
речі, щодо матеріальної сторони медалі є досить 
маловартісними. Це раніше продавши одну книгу, 
можна було купити кільканадцять корів. А наразі 
книжна продукція доступна всім. Варто лише пої-
сти в університетській їдальні, а не в «Депо» – ось 
і вам кошти на книгу. А що може бути краще захо-
плюючої, добре написаної книги, яка дарує нам ба-
гато годин духовної насолоди? Тож пропоную пе-
релік декількох порцій книжкового задоволення.

Роберт Вальзер «Прогулянка»

Під час постійного studyhard хочеться іноді 
розслабитися, зупинити мить і поринути у роздуми над 
сенсом життя, над своїм місцем у цьому світі, особливо 
осінньої пори, яка непомітно починає огортати своєю 
меланхолійністю. Саме час почитати культову книгу 
«Прогулянка», яка чомусь (це для мене загадка) досі не 
мала гучного розголосу. Це перший переклад українською 
мовою швейцарського письменника Роберта Вальзера, 
котрим надихалися Герман Гессе та Франц Кафка, та ще й 
переклад авторства Андруховича. 

«Прогулянка» вважається центральним текстом 
у творчості Роберта 
Вальзера. Тут описаний 
один день із життя 
поета, себто – це одна 
надзвичайно ретельно 
описана прогулянка. 
Власне, цей твір можна 
порівнювати з «Місіс 

Деловей» Вірджинії Вулф або «Улісом» Джеймса Джойса, де також змальовано один день. Щоправда, 
Вальзер не копав так глибоко, він просто описував те, що зустрічалось «мандрівнику». Без особливої 
символіки, без подвійного дна.

Красиво, філософічно, є над чим подумати.
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Джоан Роулінґ «Квідич крізь віки»

           Неперевершена літня новинка від видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-
ГА», від якої віє теплом, дитинством та магією. «Квідич крізь віки» – вига-
дана книга, описана в серії романів Джоан Роулінґ про Гаррі Поттера, яка 
знаходиться у бібліотеці Хоґвартсу. У 2001 році Джоан Роулінґ вирішила на-
писати й видати реальну книгу, поставивши на обкладинку ім’я вигаданого 
автора Кеннілворті Віспла, відомого експерта із квідича. До речі, всі кошти 
від продажу книги пішли на благодійність.

Тож, якщо ви коли-небудь цікавились звідки взявся золотий снич, як 
з’явилися бладжери і чому на мантіях «Комет із Віґтауна» зображено м’ясні 
тесаки, то «Квідич крізь віки» саме для вас. Неважливо, скільки вам років. 
Дозвольте собі поринути в безтурботне дитинство, де будь-які проблеми 
вирішувались «магічним» способом. Тож «поттеромани» чорноморського 
університету, об’єднуймось!

Юрко Іздрик «Після прози»

В осінні моменти, коли на душі
коти в депресивному стані,

вам треба прийняти одного вірша,
що в «після прозовому» є океані…

Осінь – пора любовних розчарувань, поневірянь та стресів. Гарним 
«антидепресантом» є найповніша на сьогодні добірка поетичного 
доробку Ю. Іздрика, який відомий читачам передусім як прозаїк, що 
має назву «Після прози».

Це чудова 
книжка неординарного 
письменника з про 
те, що пишеться після 

прози. Тобто з щирою та несподіваною любовною лірикою. 
До книги увійшли твори, написані протягом останніх 
двадцяти років. «Любовний шал викликає маразми, але 
іноді виходять непогані віршики. Пишеться щоденно, 
тому часто навіть інформаційне сміття з телевізора стає 
приводом для написання любовного, іноді еротичного, вірша», – зазначає сам Іздрик.

Отож, не сумуйте і намагайтеся заповнити можливу «духовну порожнечу» новими цікавими та 
захоплюючими творами відомих (і не дуже) письменників. Відкривайте для себе нове!

Олена Чорновол,
студентка спеціальності

німецька філологія
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 Лист на фронт
Мирні люди, мирні маршрути 
І місто спокійне в вікні. 
Мені не спиться, бо пам’ятаю: 
Наш мир бережуть на війні. 
Вчорашні щасливі студенти і учні 
Сьогодні не вдома, в теплі, 
Сьогодні в окопі, або в терміналі - 
Молюсь: повертайтесь живі. 
В проханні до Бога єдина потреба: 
Хай виживе кожен солдат, 
Хай моя молитва дістанеться неба 
І «вдавиться» кожен «град». 
Моя молитва про світлих героїв, 
Про мужніх чоловіків, 
Про світ досконалий і вільний від воєн, 
Про справжній і бажаний мир. 
Герою! Чекає на тебе дружина, 
І син, і матуся щодня. 
Чекає на тебе твоя Україна, 
Чекаю на тебе і я...

Вероніка Пономаренко, 
студентка спеціальності 

журналістика

Вірш,що відкриває цикл поезії «Каліпсо». В основу написання лягли роздуми про сенс життя, про мар-
ність буття та швидкоплинність моменту щастя.

 ЕНДОРФІНИ

Тепер, коли все так безцінно,
Ще більше хочеться летіть.
Взамін отримую невпинно
Заряд енергії з орбіт.
Лиш тихо серце те тріпоче,
Крізь браму відчаю летить,
Падає легко і лоскоче,
Все те, що на землі лежить.
І тільки вгору підіймає, 
Як швидко гасить все блакить.
Яскравим полум’ям із раю
Побачиш серця ти верхи.
Воно розкаже, як то було,
Як сміх і радість дарувать,
Як сльози й відчай відганяти.
У ритмі з тілом танцювать. 

Анна Максименко,
студентка спеціальності

журналістика

/ ПРОБА ПЕРА /
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