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СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Мелодії осені бурхливо зашурували живописними просторами 
Миколаєва, будуючи на таємничих вуличках та задумливих берегах 
вишукану і тонку, обплетену думками та мріями, поезію.  Ще 

частіше почали вимальовуватися на полотні неба суворі хмари, які згодом 
трансформують свою суворість у прозорі дощові шатри. Вони, нагадуючи то 
величний вальс, то жваву мазурку, стрімко спускаються на землю, де вранці 
туманні палаци окутували своєю гордою поставою усе, що траплялося на їх 
шляху. Блискавично розгортається і довгоочікувана небесна вистава, іноді 
лякаючи котів та перехожих звучанням власних кимвалів та якравістю гри на 
авансцені.  

Рука так і тягнеться чи до вже зточеного олівця та клаптика паперу, чи до 
улюбленого пристрою з  резонатором, аби залишити напис найзрозумілішою 
в світі мовою  - мовою мистецтва. 

У кожній  миті  вашого  життя  пошукайте  та  знайдіть  ту  краплю    
мальовничого та бажаного натхнення, забудьте про невпевненість, яка 
крокувала за вами, дихаючи в спину, та живіть творчо!
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П О Д І Ї   У Н І В Е Р С И Т Е Т У
На початку жовтня у польському місті 
Любліні проходив IV Конгрес Ініціатив Східної 
Європи. У ньому взяли участь депутати 
Європарламенту, десятки представників 
європейських посольств, міжнародних 
організацій та органів влади ряду регіонів 
міст з Польщі, Західної та Східної Європи, а 
також вчені, що мають досвід викладацької 
та дослідницької роботи з питань 
євроінтеграційної діяльності.

У неділю, 12 жовтня, у ЧДУ ім. П. Могили 
пройшов традиційний День відкритих 
дверей. Учнів старших класів миколаївських 
шкіл, багато з яких прийшли з батьками, 
вітали у стінах університету. Перед тим, як 
потенційних студентів повели на екскурсії 
по факультетах, вони зібралися в конференц-
залі.

Викладачі та студенти університету 15 
жовтня відвідали відкриття виставки картин 
народного художника України, лауреата 
Державної премії України імені Тараса 
Шевченка Андрія Антонюка.
 Саме цього дня Майстер міг би святкувати 
свій 71 день народження, але вже більше 
року, як його не стало. У Муніципальній 
галереї до 27 жовтня буде виставлено 78 
робіт з приватних колекцій. Представлено 
відомі широкому загалу полотна 1970-1990-
х рр., що побували на всесвітньовідомих 
світових експозиціях та принесли славу 
художнику та сучасному українському 
мистецтву. Виставка організована за 
підтримки голови Миколаївської ОДА Вадима 
Мерікова, голови облради Тараса Кременя, а 
також Благодійного фонду Андрія Антонюка 
(головою виступає син пана Андрія – Данило 
Антонюк).
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Центр соціально-психологічної підтримки, 
професійного розвитку та сприяння 
працевлаштуванню організував для 
студентів 3-5 курсів університету у понеділок 
20 жовтня незвичайний спектакль під назвою 
«Бути громадянином не означає тільки 
жити в суспільстві, це означає змінювати 
його». Глядачі мали змогу не тільки пасивно 
спостерігати за розвитком подій на сцені, але 
й насправді змінювати їх.

Студенти та викладачі   Інституту  філології  
21 жовтня у Центральній бібліотеці імені 
Кропивницького відвідали поетичний вечір 
«Слово, що творить свободу». Його було 
проведено у рамках вже традиційного 
щомісячного «Нобелівського літературного 
циклу» (модератор – директор  Інституту 
філології, доктор філологічних наук, 
професор Олександр Пронкевич). 
Цьому проекту вже виповнився 1 рік. Другий 
сезон «Нобелівського поетичного циклу» 
відкрився літературним вечором, що було
присвячено 100-річчю видатного мексиканського митця, лауреата Нобелівської премії 1990 
року Октавіо Паса. Під час заходу звучали поезії в оригіналі та у перекладі, також присутні 
могли познайомитися із прозою автора в українському перекладі.

Викладачі та студенти Інституту філології 
25 жовтня у кінотеатрі Multiplex відвідали 
допрем’єрний показ українського фільму 
«Поводир. Заплющ очі. Дивись серцем». 
Цікавими нюансами роботи ділилися режисер 
Олесь Санін, актор Олександр Кобзар та 
сценарист Олександр Ірванець. Кожен 
охочий мав можливість поспілкуватися зі 
знімальною групою, поставити запитання й 
отримати автографи. Після презентації можна 
було придбати книжки Олександра Ірванця, 
який відомий також як сучасний поет.

Історичний фільм «Поводир» знятий в оригінальному жанрі епічної драми, і заснований 
на реальних фактах та свідченнях. Події картини зображують реалії УРСР початку 1930-
х років. Багато уваги приділено реалістичності образів і деталям з життя кобзарів. Вражає 
й операторська робота: красиві панорами, гра світла й тіней, кольорові акценти та висока 
якість зйомки. Всеукраїнський прокат картини розпочнеться 12 листопада 2014 року.
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З вересня місяця силами студентів, спіробітників та професорсько-викладацького складу ЧДУ 
ім. Петра Могили  ведеться постійна підтримка учасників АТО. Завдяки спільним зусиллям вдалось 
зібрати майже 100 тис. грн., які отримали своє цільове призначення – були використані для ремонту 
двох БТР, що зазнали значних бойових ушкоджень під час військових дій. Силами Миколаївського 
тепловозоремонтного заводу протягом дуже короткого проміжку часу всі пошкодження були 
усунені. 

4 листопада 2014 р. відбулась офіційна передача 
відремонтованих БТР українським військовим 73-
ого морського центру спеціального призначення. 
Після цього вони були запрошені на офіційний 
обід  до ЧДУ ім. Петра Могили. А студенти на 
власні очі змогли побачити військову техніку і 
зрозуміти,  який значний внесок вони роблять 
для наших бійців.
5 листопада 2014 р. ЧДУ ім. Петра Могили знову 
відвідали українські військові 73-ого бригади, які 
зустрілись зі студентами ЧДУ ім. Петра Могили, 
щоб висловити їм щиру подяку за підтримку в 
цей складний для України час.

 «Ми не очікували, що така підтримка може прийти з боку студентів. Ми дуже 
цим розчулені» - сказав один з військовослужбовців.  

 Також військові відвідали центр соціально-
психологічної підтримки, професійного розвитку 
та сприяння працевлаштуванню, де змогли 
ознайомитись з інноваційними методиками 
навчання для інвалідів та соціальної адаптації, 
оскільки психологічна підтримка нашим бійцям 
також дуже потрібна.

Велика вдячність всім студентам, які 
роблять свій внесок для підтримки 
учасників АТО. Тільки спільними 
зусиллями ми досягнемо єдиної мети – 

миру та злагоди. 

Ректору Леоніду Павловичу Клименку була вручена почесна грамота та військово-морський прапор. 
Подяка також була висловлена професорам Сінкевичу Є.Г. та Горлачуку В.В., внесок яких в підтримку 
бійців АТО та виховання патріотичного духу є неоціненним.

Текст: Ганна Шпаренко
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«МАЕСТРО»
ОПЕРАЦІЯ

Хтось живе у паралельній реальності під «мирним небом», а волонтери 
продовжують збирати допомогу нашим військовим і доставляти на передову. 
Цього разу Операція «Маестро» зібрала у Миколаєві допомогу і доставила у 

добровольчий батальон ОУН, котрий наразі дислокується у с. Піски, що лише за 
300 м. від Донецького аеропорта, який впродовж довгого часу лишається однією з 

найгарячіших точок в зоні АТО.

У природи немає поганої погоди, проте 
холодно, а хлопцям потрібен теплий одяг і 
взуття. 
Про потреби батальона ОУН нам стало відомо 
з посту на фейсбуці. Тому, невагаючись, 
повезли до них:
-генератор;
-плащ-палатки;
-дощовики;
-захисні окуляри;
-продукти та продовольчі товари;
-трохи теплих речей.. та інше.

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

Ми висловлюємо велику подяку усім 
небайдужим, хто перераховував гроші і 

приносив речі. Тим дівчатам, які напекли 
хлопцям смачних пиріжків та пирогів 

особлива подяка! Також дуже вдячні за 
допомогу в організації поїздки Олександру 

Янцену та Давиду Брауну.
Разом до перемоги!

До збору знову долучилась Церква Святих 
апостолів Петра і Павла, що у Балабанівці. За 
це ми дуже вдячні патріоту отцю Івану.

Школа номер 48 влаштувала грандіозний 
захід присвячений нашим захисникам 
і запросила нас для передачі дитячих 
малюнків і власноруч зроблених оберегів, 
які були напередодні зібрані, та грошей, які 
складали у скарбничку, замість того, щоб 
купувати квіти на День вчителя.

Текст: Галина Попцова
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Семінари – невід’ємна складова буднів студентів. На них ми вчимося міркувати, 
доводити свою точку зору, вести дискусію. Проте повсякчас вони  не дають бажаних 
результатів, не розвивають зазначені навички. Можливо, їм просто не вистачає 
творчого підходу? Перевіривши на практиці цю думку, ми отримали неочікувані 

результати! 

Давні мудреці з величезної кількості наук 
на перше місце ставили дві – математику та 
історію, бо їм дано право прогнозувати. Це 
довели студенти 334 групи під час «ділової гри», 
яка замінила стандартні пари з відповіддю біля 
дошки. 

Під керівництвом завідуючого кафедрою 
всесвітньої історії, доктора історичних наук, 
професора Проня Сергія Вікторовича група 
провела незвичні пари з однієї з цих наук - історії. 
Вони запам’ятались по-справжньому надовго і 
на це є кілька причин. Виокремимо їх у вигляді 
порад. Отже…

Організацією та  проведенням займались 2 
постійних координатори  з групи - А.Зайонц, 
та А.Саргсян, які без сторонньої допомоги 
визначали правила та оцінювали роботу колег. 
Перша пара пройшла у вигляді семінару-гри. 
Група поділилась на 2 команди. Кожен брав 
активну участь у вирішенні завдань, оскільки 
присутнім потрібно було відстоювати свою точку 
зору, відповідати на запитання координаторів 
та одногрупників, до того ж - імпровізувати 
(наприклад, написати твір за усього лиш декілька 
хвилин) і при цьому не забувати працювати в 

колективі. Найбільш оригінальним було відгадування за портретами  історичних осіб та «родзинка» 
- конкурс «Чорний рюкзак», який перебрав концепцію чорного ящика з усім відомої телепередачі. 
До речі, відгадувати за описом, про що йде мова,  було не легше, ніж у «Що? Де? Коли?». Оригінально 
виступали та проявили чудові здібності: А. Стригін, Т. Пшенична, О. Котов, О. Крамаренко, Т. Олексюк, 
М. Климчук та інші.

ІСТОРИКИ
 ПРОГНОЗУЮТЬ МАЙБУТНЄ, 

або
ЯК ТВОРЧО ПРОВЕСТИ ПАРУ

Порада перша: самостійність
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Чи чули ви фразу, що у суперечці народжується 
істина? Друга пара стала найбільш насиченою. 
Студенти влаштували її у вигляді альтернативної 
Мюнхенської конференції, правдоподібно 
граючи представників країн, відстоюючи їхні 
інтереси з точки зору історичної достовірності. 
На найбільш гострі та цікаві теми тривали довгі 
дебати. Слухачі активно задавали питання 
доповідачам, коментували почуте з точки зору 
того, що мала б відповісти представлена ними 
країна. Дискусія справді пішла на користь – у 
суперечках народилась історична істина. 

Посилатись на професора Іванова, звичайно, 
добре, але не факт, що він завжди буде мати 
рацію. До того ж справжній фахівець повинен 
мати власний погляд на будь-що. Дуже важливо 
надавати змогу студентам висловлювати їх 
особисті думки. Тож останній семінар проводився 
у вигляді бесіди. І це зовсім не випадково, бо 
головними питаннями були помилки і недоліки 
історії. Складна наукова мова поступилась 
місцем власним не завуальованим міркуванням. 
Свою точку зору доводили, використовуючи 
приклади з історії від давно минулих й аж до 
сьогоднішніх подій. 

Під час обговорення висловлювався кожен, ще раз доводячи, що ВУЗ виховує перш за все людину, 
здатну осмислювати та аналізувати інформацію, а не приймати все на віру. 

Це не були звичайні нудні пари з двотомним конспектуванням теми, купою роздруківок або 
підкреслень у підручнику. Це були пари, що зацікавили, підштовхнули до самостійної організації, 
осмислення історії, дискусій та обговорень, імпровізації. Нарешті, це були пари, що по-справжньому 
навчили робити висновки. І в ході «гри» студенти підсумували: для того, щоб оперувати або 
маніпулювати історією, її, принаймні, треба знати, й, насамперед, знати історію своєї Батьківщини та 
історію Європи, бо євроінтеграція – стратегічний курс і мета України. 
Історичний досвід є позитивний та негативний. Навіщо робити власні помилки, винаходити «п’яте 
колесо», якщо чотири працюють нормально? Використовуймо позитивний світовий досвід та 
відкидаймо негативний (скажімо, фашизм, диктатура, тощо). До цього закликають студенти-історики 
334 групи.

Текст: Яна Алімова

Порада друга: дискусія

Порада третя: власні думки

І остання порада: не бійтеся 
експериментувати! 

Цікавих і продуктивних вам пар! 
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ГАЛЕРЕЯ МИСТЕЦТВА 
ЧДУ ім. Петра Могили

Мистецтво - це те, що допомагає знайти себе. Це те, що  проникає  в потаємні 
куточки вашого серця; те, що може змінити ваше майбутнє, а будь-який ваш настрій 
перетворить в шедевр. Кожен з нас - митець, але чого саме ми обираємо самі. Ми 
можемо знайти себе у піснях, книгах, фільмах, картинах. Вони розділять з вами 
скрутні моменти, щось розповість про вас, про ваші досягнення. Але, як  і кожна річ, 
вони потребують пожертви. В даному випадку, це - частинка нас,  адже  тільки тоді, 

коли ви вкладаєте душу, витвір заслуговує на звання «МИСТЕЦТВО». 

Українці - це народ у якого креатив завжди на 
першому місці. У будь-який вид своєї роботи ми 
вкладаємо купу зусиль, часу та самих себе. 
Наш університет не є виключенням. 17 січня 
1998 року в стінах Чорноморського державного 
університету імені Петра Могили була відкрита 
ГАЛЕРЕЯ МИСТЕЦТВ.  

Ми  були першими серед університетів 
Миколаївщини, хто потурбувався про духовний 
розвиток студентів. Ініціаторами та реалізаторами 
виступили Леонід Павлович Клименко та (на той 
час) проректор з виховної роботи В. Н. Бандура, 
а також відома миколаївська художниця, 
Заслужений діяч мистецтв України С.Ф. Сенкевич. 

Для всіх «жителів» університету галерея стала 
осередком спілкування душ людей. Адже, коли 
спостерігаєш за видатними полотнами, і сам 
поринаєш атмосферу виставки. 

За весь час ми мали багато цікавих та вартих 
уваги виставок таких як: виставка Заслуженого 
діяча мистецтв України А.Д.Антонюка;  
миколаївського художника М.Ф.Бережного.

У галері проходили персональні виставки 
миколаївських  художників:  В. Федорченко, 
С. Завтури, О. Матійко, І. Мяло, В. Макушина; 
відомих одеських художників М. Прокопенко 
та Котлярової-Прокопенко, художниці з міста 
Южного Л. Дем’янишиної та ін. 

І найважливіше: студенти не тільки можуть 
спостерігати за витворами мистецтва, але і мають 
можливість поспілкуватися із самими авторами. 

Шукайте натхнення та ніколи не 
зупиняйтесь!

 Бо життя – прекрасне! 

Текст: Аліна Архипенко

Зараз відкрилась нова виставка 
живопису художників Ольги та Дмитра 
Артим. Тож запрошуємо всіх студентів, 

спіробітників та професорсько-
викладацький склад ЧДУ ім. Петра 

Могили до галереї мистецтва!
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Українці, певно, найбільш творча нація. З кожним днем в різних куточках країни 
проходить все більше різноманітних виставок та концертів, з’являється все більше 
картин, пишеться все більше віршів, які демонструють любов українського народу 

до своєї землі. 
Так, наприклад, навесні цього року у Сумах 

була проведена фото виставка, присвячена 
подіям на майдані, метою якої був збір коштів 
для сімей постраждалих.

А в вересні в Києві відкрилась виставка 
під назвою  «Досвід єднання - Майдан 2013-
2014», на якій були представлені картини, які 
передають передчуття та настрої великих змін 
на краще в країні. 

На вінницькому телебаченні стартував 
проект  «Мені болить моя країна», авторами 
якого є Марина Мельник і Євген Гутник. Проект 
складається з трьох роликів, два з яких вже 
побачили світ. В них йдеться про всі трагедії які 
випали на долю держави, але останній, третій, 
має дати надію на краще майбутнє.  

В жовтні розпочав свій тур в підтримку 
бійців в зоні АТО  піаніст-екстреміст, котрий 
взимку грав на майдані та став одним з його 
символів. Зазначу, що свій тур він розпочав 
саме з Миколаєва. 

Все більшої популярності набуває стріт-
арт. Вуличні художники, які раніше малювали 
звичайні написи, пейзажі та героїв з коміксів, 
частіше стали зображувати символи України, 
її митців, політиків, а також військових.  В 
кожному місті можна побачити безліч  
яскраво розмальованих стін, які надихають та 
наповнюють гордістю за свою країну. 

Мені б хотілось побажати кожному 
українцю творчої наснаги, віри в себе та в свою 
Батьківщину! 

Текст: Ліна Демідова

ПАТРІОТИЧНА ТВОРЧІСТЬ

Живіть творчо! 
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Мистецтво і його прояви є невід’ємними частинами кожної людини, тому що 
вони допомагають формувати характер і смаки. Для людини творчість – одна з 
можливостей проникнути в свій внутрішній світ і дізнатися себе. Творчість – це 

створення  нового, яке має позитивно суспільну значимість, сприяє прогресивному 
розвитку людства. Чим більше людина пізнає, аналізує, спостерігає, тим більше, 

ширше відкривається на творчий процес – створення нових форм. 

Творчість допомагає людині звільнити свою 
індивідуальність. В той час, коли включається 
творчий процес, людина набуває активності 
і бажання діяти. Стародавні вважали, що 
творчість – це індивідуальний погляд на 
речі, здатність бачити кожен предмет по-
своєму. Творче мислення вимагає свободи, 
розкутості, усунення  зовнішніх гальмувань. 
У кожної людини є здатність генерувати ідеї 
та критично оцінювати їх. 

Рівні розвитку творчості:
1. Людина в основному реагує на імпульси, які походять від зовнішнього світу і майже зовсім не 
реагує на внутрішній. Внутрішній світ тоді стає простим генератором потреб. Тут можна діагностувати 
вузькість свідомості і невміння побачити свої можливості. Ця людина здатна вислуховувати щось 
нове, але не в змозі це застосувати. Природно і аналізувати, придумувати, конструювати йому 
складно, бо це не його! Це нове! Часто такі люди відчуваючи жалість до себе зупиняються на якомусь 
етапі, і вони не в змозі побачити себе як частину якогось процесу. 
2. Людина розуміє і бачить недоліки інших людей, але не в змозі прийняти самого себе. У нього 
розвинений поріг внутрішнього критика, часто це проектується на інших людей і гальмується 
процес творчості. Хоча треба сказати, що відчувати і відчувати може багато, хоча не завжди здатний 
висловити словами. Можна додати. що страх також є ворогом творчості. Він процес творчості разом 
із зайвою критикою призводить до паралічу. 
3. Людина вміє спостерігати, аналізувати і виділяти головне в ситуаціях. Він розуміє, що кожна 
людина має біля себе свою реальність і не варто судити ні про що. Легше взаємодіє з людьми і 
шукає, почуває їх індивідуальність, при цьому розкриваючи свою, що допомагає йому генерувати 
нові ідеї і затверджуватися через їх реалізацію. Характер такої людини характеризується досить 
сильною волею, і такий вплив внутрішньої волі допомагає змінювати ментальні установки. Людина 
відкривається на власну еволюцію і набуває велику свободу. Мотивацією до дії завжди стають 
внутрішні імпульси. 
4.  Людина з легкістю створює образи, будь-які, в кожній області, будь то математична або гуманітарна 
або технічна. Ці люди відчувають свою свободу і межі її впливу, а також відкриваються на будь-яку 
свою думку. Вони здатні розуміти ілюзії інших, не руйнувати їх замків, і при цьому, зберігаючи себе, 
свої цінності, допомагають іншим зрозуміти і прийняти себе. 



Види арт-терапії:

Казкотерапія 
Цей вид терапії дуже добре підійде                    
мрійникам. Він успішно застосовується для 
розуміння стану психіки, вирішення конфліктних 
ситуацій, а також для внутрішніх змін.

Ізотерапія 
Творча діяльність має унікальну властивість 
виносити на поверхню все приховане і 
неусвідомлене, що постійно тисне на нас і не 
дає вдихнути вільно. Під час малювання або 
ліплення задіюється права півкуля головного 
мозку, що дозволяє обійти цензуру розуму, який 
намагається фільтрувати негативні думки і емоції, 
а також все те, що має відношення до глибинних 
несвідомим процесам. 

Танцювальна терапія 
Що може бути прекрасніше, ніж висловити власні 
почуття і емоції в танці? Разом з цим, заняття 
танцювальною терапією виявляються настільки 
ефективними і цілющими, що здатні змінити 
ваші погляди на світ - для цього потрібно лише 
зробити танець своїм союзником. 

Музикотерапія 
Безліч досліджень, дозволяють зробити висновок, 
що терапія музикою приносить велику користь. 
Вона ефективно використовується при хворобі 
Альцгеймера, депресіях, стресах і безсонні. Під 
час прослуховування музики внутрішній стан 
людини змінюється - він налаштовується під ритм 
мелодії, вбираючи позитивні вібрації. 

Ігрова терапія 
Участь у сценічних постановках також надає 
цілющий ефект на нашу психіку. Розігруючи важкі 
ситуації з життя, звертаючись до потаємним 
куточкам нашої психіки в пошуках важливих 
емоцій, ми відкриваємо доступ до підсвідомості. 
Крім того, в ході театральної гри активуються 
пам'ять, увагу, волю, почуття, уяву і здатність 
володіти власним тілом. 

Фототерапія 
Для вирішення психологічних проблем, 
особистісного росту та самопізнання 
використовується фотографія. Вона найкраще 
проявляє внутрішній стан та емоції людини.

Переваги арт-терапії:
• підходить практично всім людям, незалежно від їх віку і не вимагає спеціальних творчих навичок і 
умінь; 
• є в основному засобом невербального спілкування, що забезпечує прямий доступ до підсвідомості; 
• дозволяє висловити негативні емоції в соціально прийнятною манері і без шкоди для оточуючих; 
• сприяє зближенню людей і налагодженню гармонійних стосунків, що дуже цінно в разі взаємної 
антипатії і труднощах з встановленням контакту; 
• забезпечує об'ємний матеріал для подальшого аналізу; 
• є засобом вільного самовираження, проходить в теплій довірчій атмосфері, викликає у людей 
позитивні емоції і допомагає в формуванні оптимістичної життєвої позиції. 

Який же продукт можна 
вважати творчим?

Адекватність, новизна, оригінальність, 
доведена до логічного завершення і, 
найголовніше, творче рішення допомагає 
по-іншому подивитися як на старе, так і на 
нове та на  все життя в цілому.

13ВАГАНТ №7 (150) жовтень’14
Текст: Яна Кагерманова
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РАНОК МОЖЕ 
БУТИ 

ДОБРИМ
Прокидайся раніше

Ранній підйом - загальна риса керівників, 
державних діячів та інших впливових 
людей. Маргарет Тетчер вставала о п’ятій  
ранку, Френк Ллойд Райт (американський 
архітектор-новатор) починав день о 
четвертій, Глава Walt Disney Роберт Айгер 
прокидається о пів на п’яту ранку. Звісно, 
на такі подвиги здатні далеко не всі (адже 
сон для студента – то свята справа!), але 
перевести будильник на півгодини раніше та 
змусити себе відмовитись від солодких «іще 
5 хвилин» - набагато простіше. Так ти зможеш 
краще організувати свій ранок та нарешті 
прокинутись.

Три важливі речі
Обери три дійсно важливі справи, які треба 
виконати за день. Не треба складати довгих 
списків та брати дуже складні завдання. 
Кожна стратегія вимагає виконання тактичних 
завдань. «Написати перший розділ курсової» 
чи «навести порядок на робочому столі» -  
іноді навіть такі речі вимагають значної сили 
волі. 

Обмеж час на соціальні мережі
Десяти хвилин на перегляд важливих новин та 
пошти зранку більше, ніж достатньо. Саме тих 
десяти хвилин, які витрачаються на поспішні 
збори та хаотичну біганину у пошуках ключів 
та гаманця. Спочатку подолай заспане 
чудовисько в дзеркальному відображенні та 
зберись, і вже тоді дозволь собі розслабитись 
і продивитись стрічку новин.

Ранок має починатись не лише 
з кави 

Розпочинати день голодним не лише 
шкідливо для здоров’я, а і для мозку – 
адже тепер він буде думати лише про їжу . 
Заплануй сніданок звечора або залиш щось 
смачненьке на ранок, аби не змушувати 
внутрішнього кита виводити протяжні пісні 
на парах в очікуванні великої перерви. 
Будьмо чесними – черги в їдальні не лише 
довгі, а й вічні. 

П’ятнадцять хвилин на 
саморозвиток

Тренуй себе, вчись, читай, дізнавайся щось 
нове  – лише п’ятнадцять  хвилин зранку. Це 
потім твої плани на день встигнуть три разі 
стати з ніг на голову, а поки що час повністю 
вільний та підконтрольний тобі.

Відчуй свій дзен
Уяви, як успішно здаєш семінар, до якого 
готувався добру половину ночі, як смієшся 
з одногрупниками під час кожної з пар, як 
дивишся ввечері хороший фільм або йдеш 
на піцу з друзями, додай у плеєр кілька нових 
треків та насолодись вранішнім спокоєм. 
Не поспішай, не намагайся робити мільйон 
речей одночасно та дозволь собі повністю 
розслабитись. 

Хороших вам ранків!  

Текст: Оксана Троніна
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Чи часто вам вдається закинути буденні справи та відправитись подорожувати? А буває таке, що 
більшість часу в дорозі  вам доводиться знаходитись наодинці? 

Особисто я не уявляю свого життя без подорожей, це дає мені емоції, надихає на створення та 
реалізацію нових ідей та проектів. Частіше за все мені доводиться їздити наодинці, але приблизно 
півроку тому все змінилося.

Цим літом в мене з’явився справжній патріотичний дракон, жовто-блакитного кольору, якого я 
при першій же нагоді взяла з собою в чергову пригоду. Дракону пощастило, бо за два місяці він  встиг 
відвідати  Київ, Львів, Херсон, Тернопіль, Івано-Франківськ, а вже потім почав освоювати закордонний 
простір. У Львові його навіть хотіла придбати одна  приємна пані, за його щирі патріотичні кольори, 
але я не в силах була віддати  свого товариша, та він не дуже й хотів, до поки ми не потрапили 
закордон. Там для нього все було дивним  і незвичайним, як і для мене. Дорога була довга, а їхали 
ми до чарівної Італії, про програмі «I'LLEG(U)AL», для того щоб зруйнувати стереотипи, зануритись у 
традиції і тонкощі культури кожної з країн учасників.

Завдяки цьому проекту дракон зміг відвідати Амстердам, Неаполь, Рим та невеличке селище 
Альвіньяно, де ми і жили.

Він познайомився з учасниками з Венгрії,  Італії, Грузії, Румунії, Турції. Ми зрозуміли одну важливу 
річ, що не має значення з якої країни та якою мовою ти розмовляєш, завжди можна знайти порозуміння 
на рівні жестів. 

Я з драконом робили деякі 
спостереження відносно італійців. 
Вони пізно вечеряють, аж о дев’ятій - 
десятій годині вечора, дракону це не 
дуже сподобалось, бо відчув, що набрав 
пару зайвих кіло. А ще нас надзвичайно 
здивувало, що в маленьких містечках 
жінкам суворо забороняється сидіти в 
кафе та ресторанах з чоловіками чи без, 
це вважається  проявом легковажності. 

Не було часу сумувати, адже кожну 
вільну хвилинку займалися тренінгами, 
воркшопами, екскурсами в етнічні 
особливості кожної з країн. Італійцям 
смакувало наше традиційне українське 
сало, а ми були в захваті від моцарели. 
Так пролетіли 10 неймовірних днів у теплій країні, яка за формою нагадує чобіток.

От настав час вертатися. Літак відлітає з Риму, а отже це чудова нагода нам з драконом побачити 
стародавнє місто, зробити фоточки біля Колізею. Але дракон не захотів повертатися до дому, він так 
захопився подорожжю, що вирішив з середини побачити місто, а допомогла йому в цьому підступна 
чайка, яка вихопила  його в мене з рук на головній будівлі Капітолії, і тепер частинка України 
залишилась назавжди в Римі. І можливо колись ми з ним знову зустрінемось в черговій мандрівці, 
але це вже буде зовсім інша історія.. Текст: Ірина Сопільняк



ВАГАНТ №7 (150) жовтень’14 16

І серце перехоплюють хвилини

І серце перехоплюють хвилини,
І сльози знов з'являються в очах.

Коли я повертаюсь в Україну,
Коли я відображуюсь в квітках.

Пройти стежками любими в гайочку,
Де пахощів весни лунає дзвін,

Почути щебет пташки у лісочку,
Що з сонечком літає навздогін.

А на галяві поруч в холодочку,
Яскраво грають барвами квітки.

Вони знаходять подих у струмочку,
І хилять до водиці пелюстки.

І радість перехоплює знов серце,
І щастя викликає почуття!

Коли я повертаюсь в Україну,
Тоді я повертаюсь до життя!

Мій край 

Чудово сяють самоцвіти,
На не загарбаній землі

Яскраві барви мають квіти,
На Батьківщині прадідів.

Тут народились покоління,
Знайшли любов і вийшли в світ,

Але про рідну Україну,
Ми не забудемо повік!

Таємну пісню солов’їну,
Несе весняний вітерець,
І вихваля красу-калину,

Ясну владарку всіх сердець.

Тут ніжне, любе кожне слово,
Воно звеличує наш край,

Дає життя наснаги повне,
Його на щастя витрачай!

Душа людська

Тихим джерельцем лине по воді,
Відірваний від дерева листочок.

Він не шукає правди у житті,
Його влаштовує повільний цей струмочок.

Вона ж стояла поруч на камінні,
І стежила за рухом джерельця.

Не зводячи з листочка очі пильні,
Усвідомляла  - то є рух життя.

Це доля, що несе крізь бурі й сонце,
Крізь перешкоди, сльози й сміх.

І той збагнути почуття ці зможе,
Хто з радістю зустрінув їх.

Вона, мов заворожена дивилась,
І, наче в дзеркалі, ту відповідь знайшла.

Промовивши, легенько посміхнулась,
Адже листочок – це душа людська!

Анна Степанова - студентка 3 курсу англійської 
філології. Анна - творча особистість. Вона пише 
вірші та оповідання українською, російською, 
англійською мовами,  співає та грає на гітарі.
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Ще Платон писав: «Погані правителі  
обираються розумними громадянами, які 
ігнорують вибори…». Ці слова актуальні і 
зараз: ми спостерігаємо порівняно низьку явку 
населення до виборчих установ. Кожен сам 
вирішує, кому віддати свій голос, який несе в 
собі довіру кандидату. З великою вірою та надією 
ми сподіваємось, що мистецтво управління 
державою допоможе нашим обранцям 
виправдати очікування,  адже бути політиком – це, 
свого роду, великий талант. Для того, щоб більше 
зрозуміти питання виборів, ми поспілкувались 
із кандидатом політичних наук, доцентом 
Чупріним Романом В’ячеславовичем.

Явка молоді на вибори до ВР 2014 була 
маленькою, порівняно з виборами 

президента. Як Ви вважаєте, чому?
Говорячи про явку на вибори, можна сказати, 
що низькою була не тільки явка молоді, а явка в 
цілому, порівняно з президентськими виборами. 
Це можна пояснити тим, що в Україні вибори 
президента викликають більший ажіотаж, 
оскільки це вважається більш важливим, ніж 
вибори до парламенту або ж місцеві вибори. В 
даному випадку низька  явка молоді – це не щось 
особливе чи унікальне, це звичайне явище, що 
відбувається у нас традиційно.

Ваша думка щодо виборів до ВР: чи бачите Ви 
національну ідею, єдність та бажання миру в 
політичних партіях, що брали участь у виборах 
чи це звичайний піар-хід?
Національна ідея, єдність, бажання миру в 
програмах політичних партій виконують функції 
агрегування та артикуляції інтересів громадян. 
В більшій мірі означають те, що від них часто 
очікують. Питання в тому, як вони будуть 
це реалізовувати на практиці, залишається 
відкритим. Ми можемо сподіватися, що вони 
дійсно бажають миру та єдності, оскільки якщо 
цього не станеться, то виникне загроза взагалі 
для існування самої держави, і ці партії разом з 
нею програють.

Чи вважаєте Ви, що політика – це безпосередньо 
одна зі складових людської творчості, адже, 
іншими словами, політика – це мистецтво 
управління державою. Чи є наші політики 
справжніми митцями своєї справи?
Скоріше за все, політика – це дійсно мистецтво, 
адже можливості проаналізувати всі фактори 
виключно на наукових обставинах та 
здійснювати свою діяльність неможливо. Тому 
справжній політик – це людина з винятковою 
інтуїцією, яка може передбачати події на 
хвилини, години і роки вперед. Іншими словами, 
політик – це людина, яка володіє інтуїцією, але 
інтуїція без величезного досвіду, як правило, не 
можлива.

Як Ви думаєте, якими якостями має володіти 
студент, аби в майбутньому стати вдалим 
політиком?
Студент повинен володіти однією 
найважливішою якістю – цікавістю. Він не 
повинен бути байдужим. Байдужість – це ворог 
для такої кар’єри, тобто потрібно робити 
не тільки все, що вимагає навчальний процес, 
але й самому проявляти ініціативу, брати 
участь у роботі громадських організацій, 
відвідувати тренінги, семінари, якомога 
швидше розширювати коло свого спілкування, 
адже це дуже допомагає в подальшому житті і 
в подальшій політичній кар’єрі.

Інтрев’юер: Ольга Радіченко
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Публічні виступи супроводжують людину все її життя: від декламування віршика в 
дитсадку на стільчику до виступів на семінарських заняттях, іспитах в університеті та 
проведення презентацій на майбутній роботі. Деяким поталанило народитися оратором, 
але більшість так чи інакше відчувають страх або невпевненість під час виступу перед 
публікою. Так званий «страх публічних виступів», за даними американських вчених, є 
однією з найпоширенішихлюдськихфобій після «страху смерті». Як же його подолати та 

заробити славу оратора, не гіршого від Демосфена?

Основний обсяг інформації людина 
отримує завдяки невербальному(без слів) 
спілкуванню. Щоб правильно подати ваш 
виступ, треба:
Встановити зоровий контакт (виберіть групу 
людей, чи навіть одну конкретну людину, 
яким би можна було розказувати свою 
доповідь. Час від часу змінюйте об’єкт своєї 
уваги).
Бути відкритим (продумайте свій виступ 
до деталей, аби почуватися впевнено. 
Не допускайте схрещень рук на грудях 
і не засовуйте їх по кишенях – це знак 
невпевненості чи зверхності).
Жестикулювати (за допомогою мови жестів 
людська увага концентрується краще, а 
відповідно ваша промова отримає краще 
розуміння і матиме ефективніший вплив. 
Дозвольте собі рухатись – це додасть 
додаткової сили жестикуляції і візуально не 
втомить глядачів).

Посміхатися (ще Карнегі говорив, що 
важливість посмішки не переоцінити – таким 
чином ви робите комплімент глядачам, це 
підсвідома установка на те, що ви приймаєте і 
безпечні для них, тож на якісь дрібні помилки 
просто не звернуть увагу).



- пройдіться швидким кроком (можна гарантувати, що 
після цього у вас не тремтітимуть коліна);
- перед виступом не сидіть схрестивши ноги, а поставте 
обидві ступні на підлогу і подайтеся тілом вперед, 
поворушіть пальцями ніг – так ви переконаєтеся, що 
обидві ноги у вас у повному порядку і готові діяти;
- тримайте руки вільно опущеними, потрусіть кистями, 
поворушіть пальцями - це посилить кровообіг і допоможе 
зняти напругу;
- поворушіть щелепою назад і вперед, порахуйте зуби 
язиком з внутрішньої сторони – аби добре артикулювати 
звуки, а, отже, мати гарну дикцію;
- глибоко дихайте (коли вдихаєте, живіт повинен 
випинатися);
- згадайте слова Карлсона: «Спокій, тільки спокій» - тоді 
все точно буде ОК, адже головне в публічному виступі – 
ваша позитивна налаштованість. І хай навіть Демосфен з 
Цицероном вам позаздрять!
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Людина  в середньому  запам’ятовує від того, що чує, лише 15%. Тож не треба 
перевантажувати ваш виступ надмірною інформацією, адже лаконічність – сестра таланту. 
Пропоную зробити його за таким планом: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ – РІЗНІ ТОЧКИ ЗОРУ НА 
ПРОБЛЕМУ – АРГУМЕНТАЦІЯ -ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ. 

Існує ще декілька методів, які 
допоможуть вам зробити виступ 
незабутнім для слухачів:
Метод Геббельса (багаторазове 
повторення вашої основної думки);
Метод Стіва Джобса (щоб донести 
головну думку до слухача, будь-який 
виступ повинен містити три історії, 
три тези чи три приклади, що цю 
думку пояснюють);
Різка зміна гучності та паузи (після 
прикладів, після риторичних 
запитань, після емоційної перерви, 
при зміні теми, щоб закцентувати 
увагу на найголовнішому);
Діалог з аудиторією за допомогою 
риторичних запитаньабо стверджень 
(щоб кожен відчував себе причетним 
до процесу, а, отже, уважно слухав).

Якщо ви добре підготувалися, але не можете подолати хвилювання, - зробіть його 
піднесеним і хай воно допоможе вам. Для того, аби трошки заспокоїтися, виконайте 

наступні поради:

Текст: Олена Позняк
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Осінь надихала багатьох митців. І недарма: попри дощову й холодну погоду, краса вбраних 
у багряне й золоте листя дерев і якась невдавана легка меланхолія мовби знімають шар 

буденності і пробуджують думки про прекрасне та вічне, які у плині повсякденного життя 
зникають з полю зору. Кожна людина - творча особистість. «Розштовхайте» свої міцно 

сплячі таланти та віднайдіть натхнення шляхом вивчення нашої добірки про мистецтво в 
собі та майстрів у ньому.

Бетті Едвардс 
«Художник всередині вас»

Розпочати книгоогляд 
хотілося б з 
найпопулярнішого у світі 
підручника для людей, 
які ніколи не малювали, 
але дуже хочуть цього 
навчитися. Американська 
викладачка мистецтва 
Бетті Едвардс займалась 
дослідженням питання 
творчості понад 40 
років, і за ці роки дійшла 

розуміння: малювання аж ніяк не елітарний 
вид мистецтва, а така навичка, яка допомагає 
мислити у новий спосіб. Для тих, хто завжди мріяв 
малювати ця книга musthave для штудіювання.

Франческо Бонамі «Я теж так можу! Чому 
сучасне мистецтво все-таки мистецтво»

Якщо ви неодноразово 
замислювались, чому одні 
плями фарби на полотні 
можна продати за мільйон, а 
малюнки вашого молодшого 
брата – ні, ця цікава 
книга стане відповіддю 
на таке питання. Відомий 
італійський куратор і арт-
критик Франческо Бонамі

не тільки піднімає питання про  те, чи є 
мистецтвом роботи сучасних художників, а й 
пояснює відмінність між генієм та посередністю.

С’юзенн Сонтаг «Про фотографію»

Збірник есеїв про природу 
фотографії та місце 
фотомистецтва в сучасній 
культурі буде корисним 
як людям, що займаються 
фотографією, так і 
випадковим перехожим. 
Яким чином людина, 
що знімає, не може не 
брати участь у тому, що 
відбувається, та водночас, 
якщо стає учасником, вже
не в змозі зафіксувати подію у вигляді фото? Якщо 
вас зацікавили парадокси фотомистецтва, не 
забудьте поповнити Інтернет для знаходження 
наглядних зображень відомих фоторобіт, без 
яких прочитання книги не рекомендовано.

Яна Франк «365 днів творчої людини»

Творчі люди зазвичай 
відрізняються своєю 
спонтанністю та 
неорганізованістю. Аби 
навести лад у своєму 
житті серед різноманітних 
щоденників та блокнотів 
оберіть «365 днів творчої 
людини». Це незвичайний 
органайзер, бо він має 
властивість надихати на нові ідеї та досягнення 
нових й нових цілей, при цьому не роблячи того, 
що вам не подобається.

Текст: Олена Позняк
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Зазвичай в листопаді спостерігається своєрідне затишшя перед святковим груднем, коли кожна 
велика кінокомпанія бажає представити свою великобюджетну стрічку для всієї сім’ї. А ле в цьому 

році листопад вирізняється декількома стрічками, які дійсно варті уваги. 

«Інтерстеллар»
Стрічка від режисера, який повністю переосмислив всю концепцію 
зображення супергероїв на великому екрані та від режисера, чий 
фільм «Inception», всі ми дивились і так любимо про нього згадувати, 
та який більшість з нас так і не зрозуміло.  Отже, на цей раз режисер 
взявся за підкорення космічного простору, зазіхнувши тим самим на 
Кубріка і його «Космічну Одісею». Сюжет стрічки обертається довкола 
того, що люди все ж таки догралися і тепер поступово на Землі 
розпочинається продовольча криза. Людство на грані загибелі. А тому 
група вчених-дослідників відправляється в інші світи, аби віднайти для 
жителів Землі нову планету для заселення. Але найважливіше: фільм 
зняв Нолан, а музику до нього написав Ханс Цимер. Цих факторів 
повинно бути вже достатньо аби піти у кінотеатр.

«Поводир» 
(друга назва картини: «Квіти також мають очі»)

Коли незалежний український фільм  виходить у широкий прокат в 
кінотеатрах – це вже подія. А «Поводир» ще і претендує на успіх. Це взагалі 
безпрецедентний випадок в історії українського незалежного кіно. Звісно, 
стрічка непроста. Події відбуваються в Україні 30-х років.  Червоний 
комісар вбиває американця-інженера,  що приїхав до України з сином, а 
хлопчик, дивом врятувавшись, тікає. Його рятівником є сліпий кобзар. І 
хлопчик стає його поводирем.  Присутність національних фольклорних 
елементів, важкі віхи української історії, нарешті продюсери зрозуміли, 
про що треба знімати кіно в Україні, аби воно вийшло недорогим і 
окупилося на стадії прокату. І нехай заробляють, нехай, аби лише добре 
було це кіно. І, як приємний бонус, цей фільм представлятиме Україну на 
майбутній церемонії «Оскар». Тож вболіваймо за «Поводиря».  

«Laggies»
Вельми несерйозний, на фоні попередніх стрічок, але від цього не 
менш цікавий. Легка, не перевантажена супер-складними сюжетними 
поворотами мелодрама с легким присмаком комедії, яка досить 
добре себе показала на цьогорічному фестивалі незалежного кіно 
«Санденс», одному з найбільших фестивалів незалежного кіно у світі. 
А це не-аби-що.  Сюжет досить-таки тривіальний. Дівчина не готова 
до серйозних стосунків, бере перерву у відносинах, знайомиться з 
якимось тінейджерами і, буквально, «впадає в дитинство», почавши з 
ними «зависати». Звісно, вона весь час буде потрапляти у різні кумедні 
ситуації, у зв’язку з цим. Але цю саму дівчину грає Кіра Найтлі, яка ще 
трохи та, мабуть, все-ж-таки відхопить одного з «Оскарів». Тож, добре, 
лагідне, приємне кіно з хорошим акторським складом, якраз під стать 
холодним, листопадовим вечорам. 

Текст: Артур Зайонц

КІНОСТОРІНКА
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Найзручніший інструмент 
для творчості на iPad.  Можна  
легко створювати схеми, 
начерки або ілюстрації, а 
потім ділитися ними в мережі. 

Цей додаток буде  справжньою 
знахідкою для художників, 
ілюстраторів і дизайнерів. Він 
дозволяє створювати векторну 
графіку професійної якості.

Гітара завжди буде у вас під 
рукою. Простий і зручний 
інструмент для тих, хто вміє 
грати на гітарі або хотів би 
навчитися.

Real Guitar

Кажуть, що справжній талант завжди знайде собі дорогу. Чи так це - відповісти важко. 
Але однозначно можна сказати: з електронними «підмайстрами» задовольнити 
свої творчі потреби, не виходячи з дому, буде набагато простіше, ніж викликати 

інструкторів з хореографії або шукати в спальні місце для полотна.

Малюнок в повітрі? З ручкою 3d це можливо! 
Сучасні технології не знають кордонів. Для  
створення інноваційної тривимірної картинки 
достатньо чарівної ручки 3d-pen, полотном для 
якої послужить ... повітря! Такий дивовижний 
handmade-інструмент відмінно розвиває 
просторове мислення.

Sperling Heavyweight Turntable (вініловий 
програвач): з цим сяючим монстром улюблені 
платівки можна слухати як в стерео-, так і в 
монорежимі. Переконайся тільки, що знайдуться 
колонки відповідно ньому. І в кімнаті непогано 
було б зробити ремонт. Та й тобі б підстригтися.

У якості чорнил цей дивовижний гаджет 
використовує ABS або PLA пластик. 
Малюнки, зроблені за допомогою 3Doodler, 
практично оживають, вражаючи глядачів 
своєю реалістичністю. Застосування таких 
високих технологій в дизайні відкриває великі 
можливості.

Кажуть, що справжній талант завжди знайде собі дорогу. Чи так це - відповісти важко. 

Текст: Микола Васильченко
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Ніч у Львові 
З 14 по 16 листопада в рамках 

програми «Ніч у Львові» гості та 
жителі міста матимуть можливість 
відвідати безкоштовні нічні екскурсії, 
театралізовані дійства, мистецькі 
перформенси у музеях, театрах, 
галереях та багато іншого.

Шоста за рахунком «Ніч у Львові» 
- це десятки різних акцій протягом 
трьох днів. Така промо-туристична 
акція проводиться в місті два рази на 
рік. У ці дні культурне життя Львова 
продовжується до глибокої ночі.

Нинішня «Ніч у Львові» матиме 
сакральний характер і пройде під 
гаслом духовності. Зокрема, в ці дні 
можна буде відвідати нічну екскурсію 
найстарішими церквами Львова, 
екскурсію по дахах Львова та тематичні 
екскурсії на Чудо-поїзді. Багато з них 
будуть безкоштовними.

Добро Fest
Напередодні Дня Студента в Луцьку 

відбудеться танцювальний фестиваль 
«Добро Fest». 

«Добро Fest» - це новий 
танцювальний проект від «Адреналін 
Сіті» та команди промоутерів з Луцька 
та Києва, це виступ топ-діджеїв країни, 
це два танцполи, чотири бари і 
найбільша концентрація посмішок на 
квадратний метр. Організатори «Добро 
Феста» задалися метою зібрати людей, 
об'єднаних любов'ю до музики, любов'ю 
один до одного і любов'ю до життя, щоб 
разом відсвяткувати життя, пульсуюче 
в серці кожного.

Частина коштів зібраних на заході 
буде передана на потреби наших 
Збройних Сил та допомогу біженцям. 

Російський театр 

«Хвиля»
Ліга КВН «Хвиля» представляє - щорічний студентський 

кубок КВН! Кожна команда представляє свій ВУЗ. Давайте 
дізнаємося разом, який ВНЗ в Миколаєві найсильніший 
в гуморі! А для цього приходимо і отримуємо свій заряд 
позитиву.

Матеріал підготував: Артур Зайонц
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