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СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Чому ви не вірите в казку?
Чи ви маєте точні факти?

Чи ви мислите лиш про поразку,
З якою маєте всі контракти?

Чому б не повірити в чудо?
Воно зігріватиме вас завжди!

Навіть в морозні дні та в 
застуду...

Встигне залишить теплі сліди.

Так повірте ж у справжнє щастя,
Що трива не годину, не дві,

Що палає у серці  так часто,
Надаючи всім дням жаги.

Подолайте усі ті бар’єри,
що ламали ваші шляхи,

що штовхали в глибокі кар’єри,
Забираючи всі думки.

Просто вірте в чарівну казку
Та...  малюйте барвисто її.
Для цього ось вам підказка:

Відкривайте щиро серця свої.
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П О Д І Ї   У Н І В Е Р С И Т Е Т У
На Миколаївському тепловозоремонтному 
заводі на початку листопада українським 
військовим  73  Морського  центру 
спеціального призначення в урочистій 
обстановці передали два БТРи, відремонтовані 
за допомогою коштів,  зібраних працівниками  
і  студентами ЧДУ  ім. Петра  Могили. Усім, 
хто долучився до цієї шляхетної справи, 
«морські котики» у свою чергу також зробили 
подарунки: грамоти, прапори і традиційні 
смугасті тільники.

У 2014 навчальному році ЧДУ імені Петра 
Могили розпочав реалізацію спільного 
проекту з Вишеградським фондом. У рамках 
проекту для студентів факультету політичних 
наук було запроваджено спеціальний 
курс «Перехідні демократії з врахуванням 
досвіду Вишеградської четвірки». Проект 
передбачає візит іноземних лекторів до 
університету, обмін досвідом з українськими 
колегами та активне  обговорення  
питань   демократичного переходу в 
університетському  середовищі. Гетнет Тамене 
(Getnet Tamene) – викладач з Тренчанського  
Університету  імені Олександра Дубчека 
(Братислава, Словаччина) був першим 
іноземним викладачем, який відвідав наш 
навчальний заклад у рамках Вишеградського 
проекту.

В Інституті філології 13 листопада з ініціативи 
доцента кафедри теорії та практики 
перекладу Тетяни Остапчук відбулася зустріч 
із писанкаркою Софійкою Зєлик. Ще дитиною 
вона навчилася від своєї мами писати писанки 
та розписувати кераміку. Згодом вона почала 
професійно займатися цими традиційними 
формами українського народного мистецтва. 
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Професорові Чорноморського державного 
університету ім. Петра Могили, докторові 
біологічних наук Юрію Андрійовичу 
Томіліну Указом Президента України «Про 
державні стипендії для видатних діячів 
науки, освіти, культури і мистецтва, охорони 
здоров'я,фізичної культури і спорту та 
інформаційної сфери» призначено строком 
на два роки щомісячну державну стипендію 
у числі ста видатних діячів науки України. 
Стипендія засвідчує видатні особисті 
досягнення стипендіата у сфері екології і 
установлена з метою стимулювання творчої 
праці вченого.
Бажаємо стипендіату благополуччя та 
оптимізму, сміливих планів, подальших 
успіхів та втілення в життя усього задуманого. 
Нехай доля завжди буде прихильною до Вас 
в усіх починаннях.

У рамках «Європейського тижня якості 
в Україні», який проходив в Україні з 10 
по 14 листопада 2014 року під девізом 
«Перемагаючи через якість» у ЧДУ імені 
Петра Могили 14 листопада відбулася 
молодіжна науково-практична конференція. 
Організатором цього заходу виступив 
сам університет за підтримки Управління 
дітей, сім’ї та молоді Миколаївської міської 
ради. Оргкомітет конференції очолили 
Миколаївський міський голова Юрій 
Гранатуров та ректор ЧДУ імені Петра Могили 
– Леонід Клименко.

У Миколаївській міській раді 17 листопада 
традиційно відбулося вручення стипендій 
міського голови! Ця церемонія відбувається 
щорічно, в рамках Міжнародного дня 
студента. Вітаємо Кузнецову Анастасію, 
Вуйко Івана, Яцко Артема, Мехеду Євгена, 
Свєчнікова Артема, Андрєєву Катерину, 
Кутюхіну Валерію, Тисячного Віталія, 
Непочатову Ірину.
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Студентка      631-М    групи      факультету  
політичних    наук   ЧДУ  ім. Петра   Могили  
Карабіло Олександра   нещодавно  
повернулася з Канади, де разом з 33 
студентами з різних університетів світу 
пройшла стажування в нижній палаті 
парламенту Канади - Палаті Громад (House of 
Commons). Студенти працювали з депутатами 
з різних політичних партій: Консервативної, 
Ліберальної та Нової демократичної партії. 
Кожен студент працював помічником 
депутата з окремим MП (Member of 
Parliament). Олександра розповіла про те, як 
було організовано їхнє стажування.

У рамках проведення V Всеукраїнської (IX 
міжрегіональної) краєзнавчої конференції 
«Мій рідний край, моя земля - очима 
сучасників» студенти 421 групи факультету 
еколого-медичних наук та старший викладач 
кафедри екології та природокористування 
Ірина Малюченко 16 листапада 2014 року 
провели теренову гру (квест) з учасниками 
конференції, які представляли Миколаїв 
та Миколаївську область, Харків, Полтаву, 
Івано-Франківськ, Хмельницький. У ході гри 
школярі відповідали на питання екологічного 
спрямування, ознайомились зі специфікою 
навчального процесу, відвідали декілька 
аудиторій та спеціалізованих лабораторій, 
поринули у студентське життя.

В Інституті філології Чорноморського 
державного  університету  імені  Петра 
Могили 10 – 21 листопада 2014 року під 
керівництвом фулбрайтера Трісти Рапперт-
МакГетрик пройшов семінар з академічного 
письма Accessing Academia. Учасниками 
семінару стали аспіранти та викладачі 
університету. По закінченню всім учасникам 
були видані сертифікати.
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ЧДУ ім. Петра Могили, Департамент 
соціального захисту населення 
Миколаївської обласної державної 
адміністрації Департамент освіти, науки та 
молоді Миколаївської обласної державної 
адміністрації, Управління охорони здоров’я 
у Миколаївській області Миколаївська 
обласна громадська організація  «Ліга  
інвалідів  П.О.Р.А.  «Перемогти себе» 3 грудня 
організували та провели Міжрегіональний 
круглий стіл «Проблеми і перспективи освіти 
людей з особливими потребами: реалії 
України та досвід Євросоюзу».

За  ініціативою  Інтернет-об’єднання  «Родинна 
Спільнота» у ЧДУ імені Петра Могили 1 грудня 
було проведено благодійний солодкий 
ярмарок у рамках акції «Зігрій героя». 
За велику перерву волонтери отримали 
більше 1500 грн, які підуть на третю партію 
термобілизни для наших захисників.

Нещодавно студенти миколаївської 
Могилянки у рамках співпраці між вишами 
пройшли науково-навчальне стажування в 
Поморській академії в Слупську (Польща).
Слупськ – містечко, що знаходиться на 
Словинському узбережжі Балтійського 
моря, маю власну неповторну історію, де 
зберігалися пам’ятки архітектури ХІІІ ст.

Група студентів та викладачів Інституту 
філології за сприянням профспілки нашого 
університету 15 листопада побувала на 
екскурсії в Одесі. Ініціатором та організатором 
виступила доцент кафедри романо-
германської філології Тетяна Зубенко, яка 
запропонувала студентам спеціальності 
«Переклад» спробувати свої сили у перекладі.

7
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Студентська колегія – важлива 
зв’язуюча ланка між керівництвом 
університету і студентами, яка водночас 
може допомогти вирішити питання 
щодо проблем студентського життя, 
з порушення ваших прав, питань з 
гуртожитком і таке інше.

Це орган, який насамперед, 
представляє інтереси студентства, тож 
ця ідея прослідковується у всіх проектах, 
які запускає студколегія.

ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ КОЛЕГІЇ

Шановні друзі!
Нещодавно в нашому університеті відбулись 
вибори Голови та членів Студентської колегії! 

Думаю, результати цих виборів вам вже 
добре відомі.

Хочу висловити вдячність кожному з вас 
особисто за те, що повірили в мене та 

віддали цей дорогоцінний голос! Я зроблю 
все можливе і неможливе для того, щоб наш 

університет завжди залишався лідером і 
ніколи не відступав назад!

 Бажаю всім успіхів у новому триместрі та 
новому році, високих вам досягнень! І ніколи 

не здавайтесь на шляху до своєї мети!

Голова СК Яцко Артем 

Студентську колегію ви можете 
знайти в кабінеті 2-203.
Голова СК Яцко Артем
Тел.: 0939765592 
Пошта: artemyacko@gmail.com

1. Створення нової команди 
Студентської колегії;
2. Прийняття нового положення про 
студентське самоврядування;
3. Набуття статусу Молодіжної 
громадської організації «Студентська 
колегія»;
4. Сприяння участі активних студентів 
у конференціях, форумах, круглих 
столах, регіонального, всеукраїнського 
та міжнародного рівнів;
5. Розробка сувенірної продукції з 
брендовим логотипом ЧДУ (ручки, 
магніти, сумки, наклейки тощо);
6. Випуск  збірника прав  студента та 
практичних  порад,  як дієво  захищати 
свої права;
7. Покращення простору культурно-
масових заходів в ЧДУ (квести, 
кінофестивалі,  конкурси містер та місс 
Могилянка, гра в мафію, кінопокази);
8. Організація подорожей та екскурсій 
до різних міст України;
9. Організація спортивних змагань з 
нетрадиційних видів спорту (пейнт-
бол, боулінг, паркур);
10. Проведення студентських вечірок.

ПРОГРАМА 
НОВООБРАНОГО 

ГОЛОВИ СТУДЕНТСЬКОЇ 
КОЛЕГІЇ
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«МАЕСТРО»
ОПЕРАЦІЯ

Лінія фронту не проходить крізь нашу вулицю, ми не прокидаємося під звуки 
канонади, наші близькі живі і здорові (дай Боже, щоб так і було). Ми дякуємо 

воїнам, що беруть участь в АТО за те, що вони виконують свій обов’язок з честю, за 
те, що не бачимо на власні очі, як війна калічить долі… Але чи маємо ми моральне 

право бути осторонь? Війна вже у нашому домі – у нашій країні!

Люди, які хоч раз поставили собі це 
питання  або пішли у добровольці, або стали 
волонтерами. 
Волонтерство – це справжній соціальний 
інститут, який об’єднує людей з однією метою: 
допомагати. Він поки не бездоганним, але 
дієвий і незалежний. 

Ця справа не є прибутковою, нам не 
потрібне визнання чи піар. Ми робимо те, 
що не можемо не робити. Наразі діє багато 
волонтерських об’єднань. Але я багато 
можу розповісти про громадянський рух 
допомоги армії «Операція Маестро». Це 
всеукраїнський проект, який сприяв тому, що 
з серпня місяця почався збір допомоги саме 
в Миколаївській області. До нас звертаються 
небайдужі люди, які передають необхідні 
речі, або допомагають фінансово. Після 
накопичення достатнього об’єму вантажу, 
хлопці-волонтери доставляють допомогу 
на передову. Незабаром знову поїдуть до 
батальону  ОУН, що безвилазно знаходиться 
у с. Піски біля донецького аеропорту.  

Ми з вами зігріті та ситі, а тому кожен з нас 
може зробити велику справу маленькими 
ділами  – підтримувати воїнів, як морально, 
так і матеріально. Адже лінія фронту має 
властивість переміщуватись у слабкі місця… 
А там, де єдність і самовідданість, там сила і 
перемога!
Ми не припиняємо збір коштів та речей, 
адже незабаром наступне відправлення.

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

Текст: Галина Попцова
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РІЧНИЦЯ 
ЄВРОМАДАНУ

22 листопада миколаївські патріоти зібрались 
на головній площі міста, для того, щоб відзначити 
перу річницю Євромайдану та Революції гідності.  
Впродовж всього дня відбувалась низка заходів. 
Були організовані  фотосушка та музей під 
відкритим небом, на яких   було представлено 
фотографії та речі (каски, щити, брущатка, пляшки 
від коктейлів Молотова і т.д.)  з Київського та 
Миколаївського  майдану. 

Сміливі дівчата активістки пройшлись по 
вулиці Соборній (колишня Радянська) в літньому 
одязі для того, щоб привернути увагу оточуючих 
до проблем з теплим одягом бійців, котрі воюють 
на сході країни. Реакція людей  була різною, 
але в більшості випадків позитивною. Загалом  
було зібрано більше 3000 грн. для 79-тої  і 28-тої 
бригад.  

Встановили палатку  та бочки для обігріву,  
які не вдалось встанови рік тому. В палатці всіх 
охочих безкоштовно пригощали гарячим чаєм та 
козацьким кулішем, але бажаючі могли купувати 
їх за ціну яку вважають за потрібну. На зібрані 
кошти було куплено теплі речі для бійців, які 
знаходяться на АТО. 

Оскільки річниця Євромайдану співпала з 
днем пам’яті жертв голодомору всі присутні на 
Соборній площі запалили поминальні свічки.  

Також було встановлено проектор, на якому 
показували відео з миколаївського майдану та 
мультфільми української письменниці Ірени 
Карпи. 

Близько 16:30 розпочався мітинг. Під час  
нього  виступили Демид Губський, Євген 
Матвейчук, Катерина  Стоколяс,  Олена Абрамова,  
Юлія Гречка, Андрій Лохматов та інші. Але 
представників влади на мітингу не було. 
Демид Губський зазначив, що 2014 рік став 
переламним для українців. 

«Рік тому ми вперше вийшли на 
цю площу, навіть не уявляючи, 
що буде далі. Нам намагалися 

перешкоджати, неодноразово хотіли 
розігнати, але ми вистояли. Життя 
навчило нас діяти за покликом серця. 
Перемога Майдану - це лише один з 
етапів української революції, тож 
маємо бути готовими в будь-яку мить 
вийти знов і продовжити боротьбу».
Демид Губський. 

Всі люди, що виступали, погодились з тим, що 
Майдан досі не закінчено, і ми не маємо права 
нічого не робити. 

Після мітингу було показано фільм 
Міжнародного фестивалю документального 
кіно «Docudays UA» – «Євромайдан. Чорновой 
монтаж».

Після перегляду фільму всі присутні 
пройшлись ходою по центральній вулиці міста. 
Хода супроводжувалась співом та українськими 
славленнями. 
Хоча на вулиці й було дуже холодно, маю сказати, 
що все пройшло в дуже теплій обстановці. З вже 
добре знайомими людьми, з котрими було про 
що поговори та що згадати. 

Текст: Ліна Демідова
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Принеси 
батарейку 

– 
врятуй 

природу!
Впродовж 13.11–20.11 в університеті була 

проведена акція «Принеси батарейку – врятуй 
природу» студентами 111 та 346 груп (С. Бабич, 
К. Сачава, Д. Бобков, Н. Кукіна, В. Гаврилюк, О. 
Новікова, А. Комарова). 

В акції взяли участь не тільки студенти, 
але й викладачі. В результаті було зібрано 48 
батарейок. Їх було віднесено до пункту прийому 
мережі «Watsons». 
Завдяки акції студенти і викладачі дізналися про 
негативний вплив батарейок на навколишнє 
середовище. 

У чому полягає необхідність утилізації 
батарейок?

Використані елементи живлення містять ртуть, 
кадмій, свинець, олово, нікель, цинк, магній та інші 
хімічні елементи й сполуки. На сміттєзвалищах 
під впливом атмосферних факторів елементи 
живлення швидко руйнуються, а речовини, які є 
в їхньому складі, випаровуються та вимиваються.

Через воду й повітря токсичні метали 
потрапляють у живі організми, внаслідок 
чого викликають ураження живих організмів, 
погіршують репродуктивні здатності та 
викликають генетичні зміни та ракові 
захворювання.

Для промисловості відпрацьовані батарейки 
– це сировина з високим рівнем концентрації 
цінних елементів – кольорових металів 
та мінералів. Тому доцільніше налагодити 
переробку батарейок, ніж просто викидати їх на 
загальні сміттєзвалища.

Акція не повинна завершуватися, збір 
батарейок триватиме (в бібліотеці головного 
корпусу). Студенти, які працювали над 
акцією, щотижня збиратимуть батарейки 
та відноситимуть до пункту прийому для 
подальшої утилізації. Такі акції не можуть бути 
одноразовими, природа постійно знаходиться в 
небезпеці. І ми, студенти, повинні дбати про неї. 
Бо хто, як не ми?

Текст: Вікторія Гаврилюк
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Центр соціально-психологічної 
підтримки, 

професійного розвитку та 
сприяння працевлаштуванню

Чорноморському державному університеті імені Петра Могили на базі Інституту 
післядипломної освіти створено Центр соціально-психологічної підтримки, 

професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню.
Основною місією Центру є сприяння самореалізації, ініціативам, особистісному та 

професійному розвитку всіх учасників навчального процесу.

У ЧДУ ім. Петра Могили навчаються приблизно 
100 студентів з інвалідністю. На їх долю випали 
нелегкі випробування, але вони, які і усі інші, 
мають право на повноцінне щасливе життя. 
Отримання вищої освіти надає їм можливість 
реалізувати себе. У процесі навчання вони 
більш за всіх потребують розуміння і підтримки. 
З метою їх швидшої адаптації та входження до 
студентського колективу фахівцями Центру 
проводяться індивідуальні консультації, тренінги 
тощо.

Напрямки роботи Центру:
Координація розвитку інклюзивної освіти

Сприяння професійному розвитку та 
працевлаштуванню студентів

Центр організовує та проводить заходи, 
спрямовані на популяризацію психолого-
соціальних та професійних знань (лекції, 
семінари, тренінги, круглі столи та ін.), сприяє 
практичній підготовці висококваліфікованих 
фахівців, надає студентам та випускникам послуги, 
пов’язані з профорієнтацією та підготовкою до 
роботи за отриманою професією. Також з метою 
професійного розвитку Центр залучає до своєї 
діяльності студентів, які мають змогу розвинути 
свої професійно важливі якості, реалізувати себе 
у написанні проектів та волонтерській діяльності.
За сприяння Центру було проведено такі заходи, 
спрямовані на набуття студентами професійних 
навичок, як майстер-клас О.Романішина «Ринок 
злиття та поглинання: гра за правилами», зустрічі 
студентів-психологів із докором педагогічних 
наук, професором, психологом з великим 
досвідом роботи Стариковим І.М., організовано 
зустрічі з роботодавцями тощо.
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Психологічний супровід навчально-
виховного процесу

Центр забезпечує учасників навчального 
процесу сучасними соціально-психологічними 
знаннями, підвищує їх психологічну 
компетентність, здійснює психодіагностичну, 
розвивальну роботу, проводить психологічні 
консультації та тренінги.
На базі Центру діє Психологічний клуб, зустрічі 
учасників якого відбуваються раз на тиждень 
(кожну середу о 15.30). Кожна зустріч має свою 
тематику – ми запрошуємо цікавих, відомих 
людей міста Миколаєва для спілкування 
зі студентами, обговорюємо питання, які 
цікавлять студентів, організовуємо тренінги 
та ін. психологічні заходи. Для участі у клубі 
запрошуються усі, хто цікавиться психологією й 
прагне до саморозвитку.
Свою діяльність розпочав кіноклуб «Всесвіт 
кіно». Ми дивимося різноманітні фільми та 
обговорюємо власні враження, поведінку героїв 
тощо.

Сприяння студентським ініціативам
Центр реалізовує різноманітні проекти, залучає 
до співпраці активних студентів. 
Одним із проектів, над яким ведеться робота 
зараз, є створення Студентського центру 
кар’єри, який надасть можливість студентам 
співпрацювати з роботодавцям і тим самим 
забезпечувати своє працевлаштування.
Також ми працюємо над підготовкою проекту 
«Форум театр як засіб вирішення конфліктів». 
Форум театр – це інтерактивний театр, у якому 
беруть участь як актори, так і глядачі. Актори 
грають виставу, яка обов’язково має негативний 
фінал. Потім виставу показують знову, але на цей 
раз будь-хто з глядачів може сказати «Стоп!», 
вийти на сцену і зіграти роль будь-кого з героїв. 
Таким чином кожен учасник знаходиться у 
пошуку ефективних стратегій поведінки у своєму 
житті, аналізує суспільні проблеми та способи їх 
вирішення. У цікавості та великому потенціалі 
цього методу студенти мали змогу переконатися 
на власному досвіді. Виставу за методикою форум-
театру з теми «Бути громадянином означає не 
просто жити у суспільстві, а й змінювати його» 
Центром було проведено 20 жовтня 2014 року.

Якщо Ви зіштовхнулися з 
життєвими труднощами –

приходьте до нас на психологічне 
консультування!

Якщо Ви прагнете до саморозвитку 
–

звертайтеся до нас для участі у 
тренінгах!

Якщо Ви активна особистість та 
маєте безліч цікавих ідей –

запрошуємо до співпраці у написанні 
проектів!

Ми знаходимося в аудиторії 4-107

Контакти:
Тел. (0512) 76 71 80

vk.com/public76935898 
(Психологічний клуб)

vk.com/chdu_career_centre 
(Центр кар’єри)

https://vk.com/club80258387 
(Кіноклуб)

vk.com/forum_theatre_ua 
(Форум-театр)

Facebook 
facebook.com/groups/1494085427527229



1. Перш за все, коли побачили білет - 
не лякайтесь! Немає таких питань, на які 
неможливо дати  жодної відповіді.
2. Не перенапружуйтесь! Викладач 
добре відчуває, що ви його боїтеся, і 
віднесе це на ваше незнання. Тому важливо 
не мати зляканого виду і поводитися 
природно.

3. Уважно подивіться на питання. 
Можливо, частина відповіді (а часто так і 
трапляється) вже криється у ньому самому. 
Спробуйте перефразувати питання, 
використовуйте синоніми, асоціації.
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ЗГАДАТИ ВСЕ
У нелегкий для всіх студентів час, а у кожного в голові зараз з’явилося жахливе слово 

СЕССІЯ, може трапитися все, що завгодно. Не встиг/ забув/ не захотів (список розширюється 
із творчими здібностями студента) вивчити матеріал, а у найвідповідальніший момент, 
тобто на іспиті, зламався телефон з детальними відповідями на білети, шпаргалки десь 

загубилися… Або ще гірше: ти під пильним наглядом викладача. В такі моменти ти 
ладний знайти будь-який спосіб, аби не завалити іспит. Але шукати зв’язок із космосом 

чи намагатися списати у свого сусіда інший білет – немає сенсу. В такому екстремальному 
випадку нічого не врятує. Крім… власної пам’яті. 

4. Починайте записувати все, що 
спливає у пам’яті. Хай це будуть уривки 
фраз, тези чи терміни. Бажано записувати 
їх у стовпчик, аби було місце для того, щоб 
потім заповняти пропуски.

5. Далі найвідповідальніша, але 
і найцікавіша частина: починайте 
розписувати кожний пункт у 
вашому «стовпчику згаданого», вже 
використовуючи власні знання. Але, якщо 
і тут  з’явились труднощі, знову застосуйте 
знайомий метод асоціацій.

 Звичайно, це так легко прочитати ці 5 правил вдома за чашкою кави.. А на іспиті це 
«згадувати для згадування» відповіді на питання зовсім зіб'є з пантелику ваші хиткі думки. 
Тому завчасно зміцнюйте вашу пам’ять.
 Розподіляйте матеріал на невеликі «порції» та не вчіть все одразу. Дайте вашому 
мозку відпочити та спокійно обробити інформацію. Забудьте про зубріння - розумійте, що 
ви читаєте. Це вже половина успіху! Застосовуйте (якщо вони є) здібності до фотографічної 
пам’яті чи гарного слуху. Не забувайте про правильне харчування: морепродукти, риба, яйця, 
злаки, рослинна олія та овочі - особливо корисні для пам’яті. 
 Все ж таки, сподіваюсь, ваша пам’ять не зіграє з вами злий жарт.. Адже ви будете в 
повній бойовій готовності. Успіхів та легких іспитів!

Текст: Оксана Новікова

ЗГАДАТИ ВСЕ
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ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ

 Якщо вам важливий сенс, якщо 
вам важливе ґрунтовне пояснення 
того, навіщо написана ця стаття, 
якщо ви шукаєте тут прихований 
зміст і намагаєтесь прочитати 
message поміж рядків, не читайте 
далі. Ви нічого подібного тут не 
знайдете.  Ця стаття не для тих, хто 
вкладає у зміст слова «свобода » 
можливість простого вигукування 
різноманітних гасел на мітингах та 
виказування своєї «незалежної» 
думки іншим «незалежним» 
громадянам «незалежної»  країни, ця 
стаття, радше, для тих, хто вважає, 
що він і його матеріальне життя – це, 
дійсно незалежна від різноманітних 
зовнішніх чинників та впливів, 
раціональна одиниця. 

 Тож, якщо ви не проти, я перейду до 
самої суті. За великим рахунком є два способи 
«завалити» сесію: стандартний і нестандартний. Зі 
стандартним все зрозуміло, впродовж триместру 
ви з’являєтесь у ВУЗі, максимум, декілька 
разів, нічого не вчите цей час, займаєтесь, 
відверто кажучи, дурницями, приходите на 
екзамен до викладача і, звісно, нічого йому не 
можете відповісти по темі. Все. Поздоровляю! 
Ви «завалили» сесію найбанальнішим та 
найнуднішим способом, яким тільки можна було 
це зробити. 
 Що ж до нестандартних способів, тут 
все набагато цікавіше і так насправді, то все 
залежить лише від вашої фантазії та креативності. 
Обмежувати вас я не хочу і не можу. Наведу лише 
декілька прикладів: 
 1. Ви можете купити ліцензований альбом  
групи «Pink Floyd» «The Dark Side of the Moon», 
повністю його прослухати, зрозуміти, що такі 
поняття, як «гроші», «час» та інші матеріальні 
цінності – це лише відносні поняття, ілюзія, 
фантом, перетворитись на мандрівного філософа 
і подорожуючи Україною, а потім і світом, осягати 
справжній сенс свого життя. Через подорожі, 
часу на відвідування лекцій у вас не буде, а тому і 
сесію ви не здасте. 

 2. Ленін колись казав: «З усіх мистецтв для 
нас найважливішим є кіно». Ви сміливо можете 
вірити словам великого вождя пролетаріату. 
Влаштуйтесь на роботу у найближчий пункт 
відеопрокату у своєму місті, переглядайте весь 
вільний час якомога більше різноманітних 
стрічок, читайте про кіно, думайте про кіно і, 
можливо, через десяток років ви перетворитесь 
на ексцентричного режисера з видатними 
пізнаннями у сфері кіно, що отримав нагороду 
«Оскар» за сценарій до расово-толерантного 
фільму, у якому слово «нігер» використовується 
113 раз. Звісно, про жодну сесію тоді вже не буде 
й мови. Ви будете неперевершеними, а молодь 
сліпо слідуватиме вашому життєвому прикладу, 
влаштовуючись на роботу, так само, у салони 
відеопрокату, у своєму місті.
 3. Приходьте на всі пари, записуйте всі 
лекції, робіть семінари, вчіть все, що дає вам 
викладач. Та навіть те, що викладач не казав! 
А в день екзамену, купіть квитки на потяг 
і відправляйтесь до Львова на фестиваль 
«Jazz Bez», що проходитиме там з шостого по 
п’ятнадцяте грудня. Ви повернетесь з незабутнім 
букетом вражень і «не зарахованою» сесією. 
Але,чи варте воно цього, вирішувати вже не мені.

 Ось і все. Тобто, перелік, звісно, можна продовжувати, але я не вважаю це за потрібне. Ті, кому 
це потрібно і так знайдуть свій креативний спосіб «завалити» сесію або підуть шляхом більшості і 
просто не будуть ходити на пари. Але студентським життям ліпше насолоджуватись все-ж-таки зі 
стипендією у кишені.  Тож, навчайтесь, шановні, але робіть це вкрай обережно і з розумом.

Текст: Артур Зайонц
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Попереду лежав довгий шлях. Навколо стояла пустка, суворий мороз пробирав 
до кісток, голі ноги грузли у снігу.
Втім у моїх руках, під тонесеньким плащем, ховався невеличкий вогник. Холод 

не міг здолати його, вітер не змусив скоритися.
Я йшов уперед, сліпо, майже нічого не бачачи. Аж раптом спіткнувся й мало не впав. 

Витягнувши руку уперед, відчув страшенний холод. Підняв очі – переді мною була 
височенна брама. Вона була повністю зроблена з льоду.

Штовхнувши, увійшов. Вогник трішки освітив дорогу переді мною, і я побачив людей. 
Було їх багато, вони кудись йшли. Нічого не бачачи, нікого не чуючи.

Вогник зажеврів сильніше. Примружившись, узрів наріст снігу на їхніх обличчях. У 
очах застигли льодяні шматки. Мені стало моторошно.

Зненацька почув крик малюка. Цей крик пробирав сильніше суворого вітру. 
Прокравшись у моє серце, залишив там свій відбиток. Я йшов туди, на крик, майже 
наосліп.

Але байдужість на інших обличчях вражала. Ніхто не зважав на крик, усі крокували 
собі далі. Крізь натовп людей діставсь до малечі. 

Він лежав при дорозі, на невеличкому шматку тканини. А поруч стояли батьки. У 
їхніх очах було горе, але сліз не було видно. Вони просто були поруч з дитиною, жодне 
благання допомоги не зірвалося з вуст.

Дитина, побачивши мене, наче завмерла. Простягнула рученята до мене й 
всміхнулась. Я також всміхнувсь та простягнув до неї вогню невеличкий шматочок. 
Вона прийняла його й гратися ним почала. 

Батьки також зраділи. Мить – горе змінилося щастям, сніг зник зі щік. Мати дитини 
прошепотіла:

- Дякую тобі, добра людина.
Швидко схопивши дитину, побігли вони вдалину. Я залишивсь стояти. На душі було 

світло й тепло. 
«Хоча б не прожив життя задарма».
Аж раптом мене оточили інші. В очах палав холод, руки тягнулись до вогню. Я 

намагався боронитись, втекти – не вдалося. На сніг кинули, бити почали. Покинули. 
Вогонь майже згас. На останньому подиху простяг руки в пітьму й прошептав:

Лети.
Вогонь згас. Останнє, що пам’ятаю – невеличкий спалах удалині. 

Прометей нашого часу

Автор: Родіон Россол
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Коли   мені   поставили   завдання   взяти 
інтерв’ю  у  найцікавішого  викладача, 
це  викликало  в мене  проблему: 
кого  ж обирати,  адже в  нашому 
університеті  працюють  надзвичайно 
цікаві  та  талановиті  педагоги.  Добре  
подумавши,  я  вирішила  звернутись до 
кандидата педагогічних наук, доцента 
кафедри української філології, теорії 
та історії   літератури  Олени Вікторівни 
Крутоголової. 

Як Ви проводите свій вільний час? 
Вільного часу не так вже й багато. Але все 
ж , коли він є, читаю (люблю класичний 
англійський детектив), граю в шахи (на 
жаль, рідко), спілкуюся з друзями, дітьми, 
онуками. Дуже цікаво спостерігати, як мої 
онуки розвиваються, мислять, яким бачать 
світ, як починають пристосовуватися до 
життя. Слідкуючи за їхніми захопленнями, я 
намагаюсь вгадати, які вони мають здібності.

Чи завжди Ви хотіли працювати 
педагогом або у Вас були інші мрії щодо 
майбутньої професії?
Скажімо так: я мріяла вивчати філологію, і 
вивчати саме в Київському університеті. А 
вже в університеті потрапила в експеримент 
нашого викладача-професора, який набирав 
творчу групу і час від часу ми розробляли і 
проводили заняття зі студентами. Ось тоді 
мені стало зрозуміло, якої професії я хочу. 
Але до того часу, як це здійснилося, було 
життя довжиною в 10 років. І це була робота 
в школі. 

Чому Ви вирішили присвятити своє 
життя навчанню студентів?
Мені подобається, що робота у вищому 
навчальному закладі постійно вимагає 

інтелектуального напруження. Немає вищої 
насолоди, ніж відчуття того, що ти належно 
володієш предметом, науковою дисципліною, 
тобто професією. І все це потрібно щодня 
віддавати. Якщо не віддавати щедро, то не 
знайдеш «своїх» студентів. 

Скільки відсотків успіху студента 
залежить від викладача?
Бачите, «успіх» для кожного студента, так би 
мовити, різного зросту. Для одного успіх – це 
60 балів, а для іншого – 100, і ніяк не менше. 
Дуже часто студент запрограмований на ту 
чи іншу оцінку, бо предмет його не цікавить 
чи, на його думку, в житті не згодиться. Мої 
дисципліни теоретичні, абстрактні, складні. 
Здолати природну студентську лінь (вибачте, 
вибірковість) може лише щирий інтерес до 
предмета. І ось саме це на 98 % залежить від 
викладача.  

У чому, на Вашу думку, полягає роль 
сучасного викладача?
Бути ненав’язливим наставником, підігрівати 
й стимулювати інтерес до наукових знань, до 
необхідності «робити себе». Це надзвичайно 
цікава штука – «робити себе». Якось студенти 
нагородили мене жартівливою грамотою 
«За бездоганний нюх на наукові таланти». Я 
страшенно пишаюся нею. Щось вийшло!

Інтрев’юер: Вікторія Літкова
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Зимовий відпочинок - це прекрасний 
час, і за будь що його не можна 
прогавити. Пропонуємо вашій увазі 
декілька дружніх і, на наш погляд, 
корисних порад, що  полегшать вам 
перший день гірськолижних занять.

Що обов’язково треба взяти з собою:
1. Лижний костюм та черевики (якщо немає , 
то їх можна брати в прокаті гірськолижного 
спорядження)
2. Теплі светри (НЕ вовняні!)
3. Шапка (зручна і тепла, повинна не 
зісковзувати)
4. Маска (завдяки їй сонце , яке в горах 
особливо яскраве, не буде сліпити очі. До 
того ж у сніжну погоду вам в обличчя не 
будуть летіти сніг і вітер)
5. Термобілизна (кофта і штани зі спеціальної 
технологічної тканини .Для активних видів 
спорту більш прийнятна синтетика, добре 
зігріває при русі і відводить вологу)
6. 2 пари термошкарпеток для лижників 
або для занять спортом (довгі, так як 
лижні черевики досить високі і не повинні 
пережимати ногу).
7.Рукавички (непромокальні і бажано 
мембранні , аби відводити вологу)
8. Непромокальні черевики (щоб дійти до 
місця, де ви будете взувати лижні черевики)
9. Аптечка (звичайний набір медикаментів + 
обов'язково охолоджуючий крем або гель від 
синців і ударів)
10. Додатково можна взяти з собою:
Термос ;
Рюкзак (в нього можна покласти їжу та 
спорядження).

Як обирати:
1. Лижні черевики
Для вибору черевиків потрібно лише точно 
знати свій розмір взуття. Підбираючи черевики в 
прокаті чи в магазині, зверніть увагу на те, що, під 
час стояння на прямих ногах пальці ніг повинні 
трохи упиратись у носок черевиків;
Збираючись на примірку , захопіть з собою 
товсті шкарпетки або шкарпетки , в яких Ви 
будете кататися. Черевики в застібнутому стані 
не повинні бовтатися на ногах і дозволяти ногам 
переміщатися всередині при русі. Черевики 
повинні щільно прилягати до ніг і особливо 
міцно триматися у верхній частині. Особливу 
увагу зверніть на кріплення. Щоб дізнатися, 
чи добре воно відрегульоване, треба вдарити 
по черевику кулаком: збоку і по заднику. Від 
кожного удару система має спрацьовувати. Якщо 
цього не сталося — або ви залегко вдарили, або 
є проблеми з кріпленням.
2. Лижі 
Лижі підбираються за зростом , отже , потрібно 
знати свій точний зріст. У прокаті ви зіткнетеся 
з вибором лиж за роком випуску. «Попередні » 
моделі лиж коштуватимуть дешевше,  і , катаючись 
в перший раз , ви навряд чи відчуєте різницю. 
3. Лижні палиці 
Лижні палиці також підбирають за зростом. 
Найбільш важлива характеристика - матеріал 
і форма ручок. Спробуйте тримати палиці в 
рукавичках, пропустивши руки через темляки 
(петлі). Форма повинна повторювати форму 
долонь.
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Лижники сприймають речі інакшими:
• Талія - вузька частина лижі, що знаходиться 
в середині самої лижі.
• Морда - передня частина лижі. Завантажити 
морду - перенести вагу тіла вперед.
• Шкаралупа - зовнішня пластикова частина 
гірськолижного черевика.
• Гондола - тип підйомника; маленький 
закритий фунікулер з сидячими місцями на 
6-10 чоловік. Іноді розташовується на одному 
тросу з крісельним підйомником. Зручність у 
тому, що не дме вітер і не сипле сніг.
• Крутяк – дуже крутий схил.
• Швабра – вид підйомника, який створений 
шляхом кріплення до рухомого тросу 
зчіпного пристрою на двох осіб.
• Тюлень – людина, що сидить на схилі. В 
основному застосовується до сноубордистів.

Буковель
50 км трас усіх рівнів складності . Найдовша 
траса - 2106 м. 
Прокат спорядження – з 98 грн на день 
до 320. 
Денний абонемент – 420 грн у звичайні дні 
та 495 грн - на свята.
Середня ціна за скромнее житло – у межах 
800 грн зараз та в межах 1000 у передсвяткові 
дні, ціна у вихідні вища.

Красія
Найдовший спуск -  3400 м.
На курорті діє 6 підйомників.
Один підйом обійдеться в 25-30 грн, денний 
абонемент -  150 - 250 грн. За 100 підйомів- до 
1600 грн. 
Прокат лижного спорядження -близько100 
грн на добу.

Драгобрат
Загальна довжина трас - понад 10 км. 
1 підйом на підйомниках "ВЛ - 1000" та 
"Dopellmayer" - 15 грн, 10 підйомів від 100 
грн. 1 підйом на крісельних підйомниках - 
від 20 грн. 
Взяти напрокат лижі або сноуборд -
 від 50 грн. 
Вартість проживання на зимові свята - 571 
грн  за номер; в ціну входить 2-разове 
харчування.
3-разове харчування на 1 людину обійдеться 
вам в 100-150 грн за добу.

Подобовець
Навчальна траса, 35 метрів завдовжки. 
Середня ціна оренди лиж або сноуборду - 
близько 60-80 гривень на день. 
Разовий підйом- 10 грн, денний безлімітний 
абонемент - 150 грн.

Славське
Прокат спорядження – від 30 грн на день. 
Вартість денного абонементу – 150 грн в 
будні дні та 200грн - на вихідних. 
Ціна основної страви – близько 50 грн. 
Проживання у приватному секторі – від 80 
грн. за ніч. Готелі дорожчі, ціни варіюються 
від 250 до 860 за день. 

Мигово
Загальна протяжність трас - понад 3300 м. 
Покататися вночі - 120 грн. 
Ціна за підйом у будні - 5,5 грн, по вихідних - 
6,5 грн, у святковідні - 7,5 грн. Дітям до 12 років 
знижка - 50%. Година катання на льодовому 
майданчику під відкритим небом - 50 грн.
Прокат лиж – у середньому 85 грн. Ціна 
оренди сноуборда - від 80 до 100 грн. 
Готелі - від 300 грн. Кімната у приватному 
секторі набагато дешевша.
Комплексне триразове харчування– близько 
110 грн.

Пилипець
Разовий підйом на бугельному підйомнику 
коштує від 8 до 15 грн. Денний абонемент 
коштуватиме від 130 до 160 грн. 
Разовий підйом на крісельному підйомнику 
- 30 грн, денний абонемент - від 140 до 200 
грн. 
Прокат спорядження- від 70 грн. 
Проживання- від 150 грн. 
Головна страва в місцевих ресторанах - 
близько 60 грн. 

Тарифи згідно офіційних даних 2014р. 

Текст: Олена Позняк, Оксана Троніна



Brazzaville - це такі AC/DC від інді-попу, в тому 
сенсі, що майже кожна їх робота звучить так 
само, як і попередня. Власне, в цьому (так само 
як і в поезії і голосі Брауна) і криється магія, що 
дозволила заморському менестрелів зачарувати 
російського слухача і отримати прізвисько 
«американець з російською душею». Хоча, 
якщо бути більш точним, Браун - на одну шосту 
український єврей. Але не станемо вдаватися 
в подробиці, а краще розглянемо деякі треки  
цього альбому.
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 6. Soft Parade
Електронні партії ударних, синтетичні фрази 
клавішних і приглушена гітара змусили згадати 
ще одних співвітчизників Brazzaville - The Cars, які, 
як відомо, любили робити сумні пісні в жвавому 
темпі. У приспівах Девіду вторить м’який жіночий 
голос - вельми частий гість на записах з його 
участю.
 10. Salty Shore
Класична сінгер-сонграйтерска, майже колискова 
дрібничка з програшами струнних і банджо. У 
подібних темах Девід Браун - як морська риба 
в солоній воді. Анабель ж в морській безодні 
згинула, але, як пояснив сам автор в одному з 
інтерв’ю, це не марна загибель. Це - звільнення, 
фінал важкої подорожі, яке закінчилося назавжди.
 11. Soft Parade 2
Тим не менше, сам диск ще не закінчився. У 
порівнянні з Soft Parade, Soft Parade 2 - більш 
виразна і ритмічна композиція, є не варіацією на 
тему, а абсолютно самостійним твором. Настрій 
«тихого параду» сумний, майже пост-панковий. 
Взагалі, я би об’єднав останні 4 номери у свого 
роду «цикл заключних пісень», в якому Soft 
Parade 2 займає саме видне місце.

Morro Bay- цілісна і 
рівна робота. За ідеї, 
що альбом задумано 
концептуальним, то  
по-іншому він 
сприйматися не може, 
хоча є й помітна 
кількість зворотних 
прикладів. А тому, 
віддамо належне Brazzaville - новий диск вийшов 
дійсно вдалим.

 2. Ustalichka
Що носить дивне назва для нашого вуха, «Усталічка» 
звучить трохи бадьоріше попереднього твору, 
представляючи собою розмірену боса-нову - для 
Девіда Брауна хід перевірений і безпрограшний. 
Приємні програші, виконані на скрипці і мелодиці, 
відмінно доповнюють загальну музичну картину.

4. Dyed Red Hair
Характерний «підводний» звук гітари відкриває 
позитивний кантрі-поп Dyed Red Hair. Знову історія, 
що почалася в 2008. Якщо коротко - нелегка 
занесла Анабель, яка покинула дитячий будинок, 
на панель. У 15 років. Про що, власне і оповідає 
цей мрійливий середньотемповий трек.

5. Morro Bay
За словами Брауна, затока Морро відома своєю 
привабливістю для молодят. Враховуючи 
незавидне становище Анабель, слухач навряд 
чи стане дивуватися сумному настрою який 
подарував назву платівці. Вершкові звуки 
перевантаженої гітари позначають приспів, в той 
час як в куплетах домінує акустика Девіда, яка 
спирається на жорсткий ритм ударних. До речі,  
Morro Bay  - перша по-справжньому ритмічна річ 
на альбомі.
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Отже, Новий Рік. Свято, яке ми всі чекаємо так само з нетерпінням, як кінця сесії, літніх 
канікул та початку святкування Хануки (ну, деякі з нас точно її чекають). Свято традиційне та 
знайоме нам всім з дитинства. І, власне, так склалося, що по мірі того, як ми дорослішаємо, 
у  деяких з нас виникає гостре бажання відсвяткувати Новий Рік не так, як завжди, не так, 
як попередні 17 – 18 років, тобто з батьками, родичами, совдепівськими гірляндами на 
ялинці та фінальними двохвилинними  спогляданнями біля вікна, разом зі всіма родичами, 
після дванадцятої, різнокольорових спалахів, дешевих китайських феєрверків, куплених на 
місцевому центральному ринку  та, запущених у небо вашими сусідами, що емігрували до 
України з Сербії, Чорногорії та Казахстану і оселись у вашому під’їзді, 3-4 роки тому. Тож, якщо 
в день святкування чергового Нового Року, вам закортіло дещо змінити цю вже  звичну, певно 
для вас, обстановку, а в місцевій синагозі у цей чарівний вечір місця для вас не знайшлося, 
то вам треба докласти деяких зусиль, аби зустріти цей Новий Рік гідно, з хорошим святковим 
настроєм і не жалкувати потім весь рік, що покинули того вечора традиційне сімейне коло.

Перший спосіб
Він найнадійніший, він же й найменш ймовірний у вашому випадку. Досягніть якихось 

важливих висот у вашому житті до вашого повноліття або до того моменту, коли вам закортить 
змінити ваше звичне місце святкування Нового Року (зазвичай ці дві події співпадають), 
зробіть щось корисне для суспільства, заснуйте перспективний  стартап, станьте врешті-
решт мільйонером \ мільярдером і вам вже не треба буде особливо замислюватись над 
різного роду дрібницями, як-то, де і з ким святкувати Новий Рік . Вам достатньо буде купити 
свій власний дім і там вже влаштувати новорічну вечірку, так як вам заманеться, на свій смак.

Другий спосіб
Впродовж всього року чистьте кожного ранку свої зуби, не смітіть на вулиці, почніть 

вивчати якусь іноземну мову, переводьте бабусь через дорогу, розмовляйте ввічливо зі 
своїми знайомими, не сваріться з близькими і, можливо, в кінці року, хтось з ваших друзів 
запросить вас святкувати Новий Рік до себе до дому, у заміський будинок, на найбільшу 
новорічну вечірку у вашому місті… а, можливо, вас ніхто нікуди не запросить і вам знову 
доведеться святкувати з батьками, проте ваші чисті, здорові зуби і переведені через дорогу, 
щасливі бабусі, від цього будуть вам не менш вдячні.       

Третій спосіб
Якщо ви все-ж-таки дійшли до третього способу і дійсно прочитали всю цю статтю, і 

вам справді цікаво, який же третій варіант не проведення Нового Року з батьками, тоді ви 
– справжній молодець, тому що я доклав майже всіх зусиль аби ви припинили читати цю 
статтю вже після перших двох речень, бо третього способу у мене просто-на-просто немає, 
я сам буду святкувати цей Новий Рік з батьками. Тому, якщо ви знаєте ще якісь дієві способи, 
як змінити умови святкування Нового Року, напередодні Нового Року, надсилайте їх на нашу 
електронну адресу або заходьте наш сайт: http://www.president.gov.ua  і в розділі «листи, 
які все одно ніхто не читає» залишайте свої повідомлення і побажання нам. Ми будемо раді 
кожному відгуку.  Дякую за увагу.

Текст: Артур Зайонц

Як не святкувати 
Новий Рік з 
батьками ?
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МОГИЛЯНЦІ 
У НІМЕЧЧИНІ

Як відомо, ЧДУ імені Петра Могили активно співпрацює як навчальними закладами 
України, так і з закордонними університетами. Саме у рамках партнерства нашого 
закладу та Саарландського університету (Universität des Saarlandes, Німеччина) для 
студентів й викладачів надійшло запрошення від професора Роланда Марті взяти 

участь в «Осінній академії», яка проходила з 9 по 23 листопада в місті Саарбрюкен (в 
німецькому варіанті – Заарбрюкен).

Саарбрюкен вважається одним з 
найкрасивіших і великих міст федеральної 
землі Саар. Відвідавши його, Ви зможете 
помітити, що місцеві жителі відчувають 
прихильність до всього французького. Багато 
вуличок, парків і двориків, ресторанів і кафе 
виконані у французькому стилі. Місту вже 
більше 1000 років і за цю багатовікову історію 
воно зберегло багато унікальних пам’яток 
історії.
Саме в такому мальовничому куточку Європи 
реалізовувався проект під назвою «Schwierige 
Nachbarschaft(?) Europäische Erfahrungen» 
(Складне сусідство (?) Європейський досвід), 
в якому взяли участь студенти факультету 
політичних наук та Інституту філології 
ЧДУ імені Петра Могили, а також студенти 
Тбіліського державного університету ім. 
Іване Джавахішвілі (Грузія). Керівництво 
Саарландського університету гостинно 
привітало учасників та підготувало насичену 
й цікаву програму стажування.
Тема  Академії  була тісно пов’язана з 
ситуацією, яка склалася в нашій державі. 
Нам була надана можливість розглянути 
та проаналізувати перебіг конфліктів і 
територіальних суперечок на прикладі 
відносин Німеччини, Франції, Нідерландів, 
Югославії, Фінляндії та СРСР, отримати поради 
від провідних викладачів з країн 

Європейського Союзу. Студенти прослухали 
курс лекцій, брали активну участь у 
семінарських заняттях, роблячи презентації 
та представляли власні проекти. 
Робота в інтернаціональному колективі 
сприяла вдосконаленню комунікативних 
навичок, кращому розумінню різних аспектів 
життя з точки зору представників інших країн. 
З найбільш болючих та складних питань 
проводилися заняття у формі дискусій. Саме 
завдяки їм вдавалося дійти консенсусу задля 
спільного використання набутого досвіду в 
майбутньому. Для майбутніх фахівців дана 
практика є важливою складовою навчання, 
адже вона формує необхідні професійні 
навички. Отриманий досвід і знання 
українські студенти застосовуватимуть на 
рідній землі.
Також під час стажування студенти 
та викладачі ЧДУ імені Петра Могили 
відвідали різні факультети та підрозділи 
Саарландського університету, ознайомились 
з особливостями організації навчального 
процесу та специфікою викладання 
матеріалу. Також був організований візит до 
Історичного музею м. Саарбрюкена. В ньому 
зберігаються важливі історичні знахідки, від 
давнини до сьгодення. Окремою програмою 
було відвідування казематів, оскільки в 
будинку, де наразі розташований музей, 
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знаходилися найстрашніша 
в регіоні в’язниця для 
військових полонених 
під час Першої та Другої 
світових воєн. Відчуття після 
екскурсії до казематів, де 
тримали полонених з України 
неможливо описати простими 
словами: страх, переживання, 
жах, смута. На стінах камер ще 
залишилися імена тих л.дей, 
хто не здавався, хто боровся 
до останньої краплі крові, до 
останнього подиху.

В рамках програми в нас також була 
чудова можливість ознайомитися з 
культурою інших європейських країн, а 
саме Франції та Люксембургу. У Франції 
ми відвідали місто Страсбург, де 
знаходиться Європейський парламент. 
Під час екскурсії до Парламенту ми 
побачили, як і де проходять засідання, 
прослухали лекцію про його роботу та 
ознайомилися з будівлею в цілому. Вона 
захоплює своєю величчю та простотою 
одночасно. 

Після відвідання Парламенту в нас був вільний час і можливість просто прогулюватися містом 
та оглядати місцеві пам’ятки. Ми довго знаходилися під враженням від Страсбурзького 
кафедрального собору. Його незабутня велич залишилася в приємних спогадах про Францію, 
адже це дивовижне місце з неперевершеною енергетикою. Більш того, кожна вулиця 
Страсбурга – це шедевр. І зрозуміло це стало після того, як ми загубилися, але, як виявилося, 
це найкращий спосіб пізнати місто!

Наступних вихідних було організовано 
екскурсію в Люксембург і вона почалася з 
невеличкого селища Шенген, в якому ми 
відвідали музей, присвячений створенню 
Шенгенської зони. Музей знаходиться на 
березі річки, з якого відкривається чудовий 
краєвид, а поряд з ним знаходиться частинка 
Берлінського муру, в якості нагадування про 
те, як стіни та кордони можуть розділяти 
людей. Потім в нас була екскурсія до будівлі 
Європейського Суду з прав людини і до 
парку, що раніше був резиденцією князів. 
Зараз ним може прогулюватися будь-який 
турист і мешканець Люксембургу. Взагалі 
місто вражає незвичайним ландшафтом, 

незабутньою архітектурою і великою 
кількістю історичних пам’яток та соборів. 
По завершенню культурної програми ми 
збагатили свої знання про даний регіон, його 
історичне та культурне значення в сучасній 
Європі.
У подальшому планується продовжувати 
плідну співпрацю із Саарландським 
університетом та реалізовувати різного 
роду проекти як в м. Миколаєв, так і в м. 
Саарбрюкен. 

Текст: М. Мілашич, І. Жученко, 
В. Левицька, А. Орєхов, А. Соловйова



Текст: Олена Позняк
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Кожна історична подія породжує сплеск літературної активності. Революція гідності не стала 
виключенням і поповнила книжкову полицю сонмом літературних творів: від прози й поезії 
до хронік та антологій. Це книги від тих, на кого справив вплив Майдан, про тих, хто був його 

рушійною силою, а саме про новий тип українців, свідомих громадян, які прагнуть захищати свої 
права й державу і завжди готові допомогти ближньому. У річницю Євромайдану переосмисліть 

події року, що минає, за допомогою нашої підбірки.

«Євромайдан: хроніка 
відчуттів»

Перша та, мабуть, 
найвідоміша книга, 
присвячена темі 
Є в р о м а й д а н у . 
Письменник Василь 
Карп’юк упорядкував 
збірку, авторами в якій 
виступили 5 відомих

українських  письменників:  Тарас   Прохасько,  
Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Юрій 
Винничук,Іван Ципердюк, тож якість текстів 
гарантована. Ця книга – не збірник фактів, 
а, скоріше, рефлексії митців, їхнє особисте 
сприйняття революційних подій.

Аби вшанувати пам’ять та 
знати героїв в обличчя, 
пропоную ознайомитися 
з даним збірником. Автор 
книги просить називати 
його упорядником, 
адже дуже багато людей 
доклали свої зусилля 
(безкоштовно!), щоб вона

Роман Савчак «Книга-
реквієм «Небесна сотня»

 побачила світ. На 64 сторінках розміщені світлини 
загиблих Героїв, для кожного з яких окремо 
підбирали так званий заголовок його життя: 
цитату про цю людину, фразу або життєве кредо. 
На додаток читачу пропонується добірка кращих 
фотографій революції та мистецтво Майдану.

Книжка, якій би я віддала 
премію за щирість та 
проникність, адже вона 
присвячена ані політикам, 
ані лідерам Майдану, а 
людям, які куховарили, 
лікували, приносили їжу  
та теплі речі, чиї імена й досі невідомі пересічному 
читачеві, але без яких вогонь революції не 
запалав би. Її створення почалось ще у грудні 
на сторінках Інтернет-блогу після спілкування 
авторки з 2 медиками-волонтерами та появою 
Facebook-сторінки «Єлюди-maidaners». Теплі 
історії з Майдану проникнуті усіма барвами 
емоцій, що вирували минулої зими: від суму до 
любові та радості зустрічі. 

Крістіна Бердинських 
«Є люди»

Перший повноцінний 
художній твір, 
присвячений Революції 
гідності, що писався у вирі 
подій та є справжньою 
літературою «на часі».  
Ознакою модернової 
літератури є суміш жанрів,
що з лихвою представлені в цьому 
«інформаційному романові»: тут і уривки 
діалогів з Майдану, і гострі політичні памфлети, 
і філософські роздуми автора про долю нації, її 
минуле та майбутнє, такий собі публіцистичний 
колаж. 

Михайло Слабошпиць-
кий «Гамбіт надії»
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Текст: Артур Зайонц

ФІЛЬМИ З РОЗУМОМ

«Викладач на заміну»
 Сумна сповідь великоокого брюнета, 
який рідко посміхається, любить свого батька, 
поважає колег і який розкаже вам, як воно - бути 
викладачем на заміну у школі, де навчаються 
діти з не зовсім благополучних сімей. Стрічка 
побудована у форматі такого собі інтерв’ю. 
Едріан Броуді (себто головний герой, який, 
власне, й виконує заповітну роль того самого 
викладача) розповідає інтерв’юеру про свої часи 
викладання у тій неблагополучній школі, а потім, 
все ним сказане візуалізується, так би мовити, 
для глибшого розуміння його історії глядачем. 

Здавалося б, ми вже неодноразово бачили на екрані таку історію, вчитель приходить у неблагополучну 
школу, учні його ненавидять, а потім він, силою своїх педагогічних талантів, наставляє дітей на 
шлях істини, але сам при цьому не може впоратись зі своїми особистими проблемами. Але ні, не 
намагайтесь порівнювати цю стрічку з іншими, подібного роду, фільмами, Тоні Кей зміг представити 
нам більш  проникливу та драматичнішу історію людини, яка, намагаючись впоратись з особистими 
примарами минулого, намагається при цьому ще й допомогти своїм учням. Слід віддати й належне 
акторам другого плану. Річ в тім, що їх тут просто немає. Кожен розповідає якусь свою особливу 
історію, але жодну з цих історій не можна назвати другорядною, відповідно й жоден актор не 
піддається характеристиці другорядного.  Після перегляду цієї стрічки залишається якесь сумне 
відчуття поваги до своїх колишніх викладачів у школі, тож, будьте обережні, цей фільм може посилити 
вашу осінню хандру. 

«Розумник  
Уілл Хантінг»

 Стрічка 1997 року, що стала однією з 
найвідоміших екранізацій студентського життя 
й, крім цього, принесла своїм творцям два 
«Оскари». Але мова не про це. Фільм вартий 
перегляду хоча б заради молодого вундеркінда 
Уілла Хантінга у неперевершеному виконанні 
Мета Деймона, герой якого примудряється бути 
двадцятирічним генієм і при цьому одним з найзухваліших бешкетників у студмістечку. Історія, 
власне, про цього самого бешкетника-генія та професора, який намагатиметься налагодити зв'язок з 
Уіллом і прищепити йому любов до гарної поведінки, хороших манер та спокійного життя. Що з цього 
вийде й варто побачити тим, хто не бачив ще цього фільму. Цей фільм геніальний? Можливо, але 
студентам він буде цікавий радше не через свою гарно продуману та пророблену до найдрібніших 
аспектів структуру, а, скоріше, через професіональне зображення звичайного життя американських 
студентів. Нам (або більшості з нас) завжди було цікаво, як навчаються студенти там, «за океаном». 
Цей фільм – хороша нагода, власне, це побачити.     
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 Одна з найпопулярніших новорічних проблем, яка 
з’являється кожного разу: що подарувати близьким? «Свято 
наближається», і ти починаєш судорожно вишукувати 31 грудня 
«щось цікаве», але в підсумку… твоя дівчина знову отримує м’яку 
іграшку (цього року – вівцю),  а мама – чергову каструлю. Впізнаєш 
себе? Щоб такого не сталося, і подарунки на Новий Рік стали 
дійсно приємним сюрпризом, а ти - справжнім Дідом Морозом, - 
готуй санчата влітку і… ці сторінки  саме для тебе.

Подарунки для сім’ї:
 Фоторамка «Сімейне дерево»
 Путівка до санаторію
 Подушка-підголівник
 Кулінарний майстер-клас
 Підписка на журнал/газету

Подарунки для 
викладачів:

 Термочашка
 Органайзер
 Кімнатна квітка
 Магнітний календар

Подарунки для 
хлопця:

 Навушники
 Краватка-метелик
 Сертифікат на «екстрим»
 Електронна рамка
 Абонемент до тренажерної зали
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Подарунки для дівчини:
 Проектор зіркового неба
 Рукавички для закоханих
 Сертифікат на фотосессію
 Електричний метелик у банці

Подарунки для 
подруги:

Квиток на концерт/спектакль
Нічник «Місяць»
Сертифікат на шоппінг
Картина з фотографії

Подарунки для 
«молодших»:

Співаючий хом’як
Генератор мильних пузирів
Залізниця
Гітара з лазерними струнами
Шоколадний набір

Універсальні 
(або оригінальні) 

подарунки:
 Флешка-лампочка
 USB капці з підігрівом
 3D пазл
 Світлодіодна свічка
 Еко-сувенір «трав’янчик»

Подарунки для 
приятеля:

Настільний хокей/футбол
Портативна зарядка (для тих, у 
кого Андроїд)
Рукавички для сенсору
Сертифікат на картинг
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ЖИВИ ТВОРЧО!


