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• 5 вересня – відбулося урочисте 
відкриття яскравої та життєстверд-
ної виставки фотографа й дизайне-
ра з Житомирської області Дениса 
Кривого під назвою «Краса Бузько-
го Гарду».

* * *

• 7 вересня – у стінах Чорномор-
ського національного університе-
ту імені Петра Могили відбулося 
урочисте відкриття чергових курсів 
професійної перепідготовки та со-
ціальної адаптації військовослуж-
бовців та членів їхніх сімей. Нова 
група вивчатиме веб дизайн. Кура-
тором проекту «Україна – Норвегія» 
від Міжнародного фонду соціальної 
адаптації в Миколаєві є благодійна 
організація «Конверсія військових 
кадрів».

* * *

• 13 вересня – студенти ЧНУ 
ім. Петра Могили спеціальності 
«Спорт» Геннадій Бойко та Олег 
Науменко стали паралімпійськими 
чемпіонами. Майстер спорту Украї-
ни міжнародного класу Геннадій 
Бойко встановив світовий рекорд 
та завоював золото у плаванні на 
спині (чоловіки, 100 м.) класу S1. А 
дебютант цьогорічної олімпіади, 
призер Кубка світу 2015 року, май-
стер спорту України Олег Науменко 
здобув перемогу з фехтування на 
шаблях.

* * *

• 13 вересня – в актовій залі ЧНУ 
ім. Петра Могили студенти друго-
го курсу спеціальності «Українська 
мова та література» провели звіт-
ну конференцію за результатами 
навчальної фольклорної практики. 
Ініціатором заходу стала доцент 
кафедри української філології, те-
орії та історії літератури Владлена 
Руссова. Театральне дійство тради-
ційно відбувалося у незвичній фор-
мі. Наприклад, цього року студенти 
продемонстрували весільну драму

* * *

• 14 вересня – в Галереї мистецтв 
Чорноморського національного 
університету імені Петра Моги-
ли родина художників з Львівської 

обасті Катерина і Володимир Не-
мири відкрила еклектичну виставку 
картин і скульптури малих форм. 

* * *

• 14 вересня – в «Могилянці» 
відбувся тренінг із фактчекінгу від 
фахівців проекту StopFace.org, які 
навчають студентів, журналістів, 
громадських активістів перевіря-
ти інформацію від політиків, чи-
новників, ЗМІ. Окрім цього, під час 
тренінгу обговорювався майбутній 
регіональний проект із фактчекінгу 
миколаївських політиків.

* * *

• 23 вересня – в Галереї мистецтв 
Чорноморського національного 
університету імені Петра Могили 
студентам презентували проект 
під назвою «Ієрогліф року. Традиції 
Японії, традиції України». Проект 
стартував цього літа в Києві, а запо-
чаткував його молодий український 
каліограф Богдан Пархоменко.  

* * *

• 27 вересня – в рамках Тижнів 
Німеччини в Україні, в Миколаєві 
було проведено подіумну дискусію 
«Перспективи альтернативної 
енергетики: німецький досвід для 
України». За програмою відбувся 
показ фільму, що був знятий сту-
дентами ЧНУ у травні 2016 в Німеч-
чині, – «Be efficient. Stay energetic» 
та подіумна дискусія за участі 
провідних спеціалістів у сфері аль-
тернативної енергетики.

* * *

• 31 серпня – у «миколаївській 
Могилянці» відбулася посвята у 
студенти. Побажати першокурс-
никам щасливої дороги у доросле 
життя прийшло чимало поважних 
гостей – міський голова Олександр 
Сєнкевич, народні депутати Та-
рас Кремінь і Вадим Підберезняк, 
начальник управління освіти і на-
уки Миколаївської ОДА Анна Велі-
ховська, директор департаменту 
соціального захисту населення Ми-
колаївської ОДА Ольга Сивопляс, 
голова обласної профспілки пра-
цівників бюджетних установ Таміла 
Бугаєнко.

* * *

• Pro важливе • Pro важливе • Pro важливе •

• Pro важливе • Pro важливе • Pro важливе • Pro важливе • Pro важливе • 

* * *

• 30 серпня – на базі Чорномор-
ського національного університету 
ім. Петра Могили завершивсвою 
роботу «MASCOT» – щорічний мов-
ний табір для дітей зі всієї України. 
Організацією займалися директор 
табору та волонтер Євгенія Бу-
дорагіна. Метою функціонування 
«MASCOT» було навчити молодих 
людей рухатися далі та виходити з 
зони комфорту задля власного ро-
звитку та майбутніх успіхів.

* * *
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Ольга Радиченко, 
студентка спеціальності 

«Політологія»

31 серпня у Чорноморському на-
ціональному університеті ім. Петра 
Могили відбулося посвячення у сту-
денти.

За традицією, слово було нада-
но ректору ЧНУ ім. Петра Могили 
Леоніду Клименку, який поздоровив 
усіх першокурсників із початком до-
рослого життя, побажав терпіння і 
офіційно представив нову спеціаль-
ність: медичну, на магістерському 
рівні, навчання якій з цього року 
розпочинається в університеті. Рек-
тор згадав і про новий статус за-
кладу, представив оновлений сту-
дентський квиток. До речі, студент 
Могилянки – автор герба універси-
тету з цієї своєю роботою виграв 
конкурс на кращий герб навчально-
го закладу, що, за словами ректора, 
вдвічі приємніше.

Офіційним відкриттям урочисто-
го заходу стало виконання гімнів – 
України і всесвітнього студентства 
«Гаудеамус», а також внесення 
прапору університету. Цю почесну 
місію виконали голова студентської 
колегії Іван Горбатко та її члени Сер-
гій Незнаюк та Анастасія Поет. Тра-
диційно першокурсники промовили 
клятву «могилянців» і поклали квіти 
до пам’ятника Петру Могилі.

Побажати першокурсниками 
щасливої дороги у доросле життя 

прийшло чимало поважних гостей 
– народні депутати Тарас Кремінь 
і Вадим Підберезняк, директор 
департаменту освіти і науки Ми-
колаївської облдержадміністрації 
Алла Веліховська, директор депар-
таменту соціального захисту насе-
лення Миколаївської облдержад-
міністрації Ольга Сивопляс, міський 
голова Олександр Сєнкевич, голо-
ва обласної профспілки працівників 
бюджетних установ Таміла Бугаєн-
ко.

Кожен із присутніх гостей давав 
добрі поради і настанови, ділився 
власним досвідом студентських 
років, та всі зазначали, що вчитися 
треба завжди, не тільки в студент
ські роки, а протягом усього життя.

На завершення вечора ще раз 
запросили до слова ректора, який 
сказав, що йому дуже приємно 
те, що саме студенти ЧНУ ім. Пе-
тра Могили завдяки своїм знанням 
обіймають високі посади, знаходять 
свою реалізацію в цьому житті та 
гідно несуть ім’я «могилянців» по 
усьому світу – від Америки й Канади 
до Південної Кореї.

До привітань першокурсників 
приєднався культурно-мистецький 
центр університету. Після урочистої 
церемонії новоспечені студенти 
вирушили до своїх майбутніх ауди-
торій знайомитися зі своїми курато-
рами і викладачами. А вже 1 верес-
ня для них починається нове життя 
– студентів ЧНУ ім. Петра Могили.

На фото:  першокурсники Інституту філології

На фото: ректор університету Леонід Клименко 
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«Південний Гарвард» очима студентів-медиків
Анна Максименко,

студентка спеціальності 
«Журналістика»

Фото:  Дарії Демяник

Літо закінчилося, і студенти 
знову заповнили коридори 
корпусів Могилянки. Серед нас 
з’явилися люди в білих халатах. 
Хто це? Невже черговий викла-
дач отримав негативний заряд 
незнань від студенів, і через 
це йому довелося викликати 
карету швидкої допомоги? Ні. 
Серед нас тепер є майбутні Аві-
ценни і Парацельси. 

На початку року разом із першо-
курсниками традиційних для ЧНУ 
ім. Петра Могили спеціальностей 
посвяту склали студенти новоство-
реного Медичного інституту. І ми 
вирішили поспілкуватися з одним із 
представників майбутніх медиків – 

Едгаром Савчуком.
- Привіт. Дякую, що знайшов 

вільну хвилину. Скажи, як ти 
взагалі потрапив до ЧНУ? Чому 
Миколаїв, а не, наприклад, Оде-
са, Запоріжжя, в яких вже дав-
но існують медичні моновиші, 
в той час, як Могилянка лише 
цього року вперше здійсни-
ла набір на медичну спеціаль-
ність?

-   Вітаю. Ну, по-перше, Мико-
лаїв – це моє рідне місто. До вступу 
в ЧНУ я навчався в Миколаївському 
базовому медичному коледжі за 
спеціальністю «Лікувальна спра-
ва». Цього року закінчив і вже зби-
рався влаштовуватися на роботу, 
але знайомі розповіли мені, що в 
ЧНУ відкривають медичний інсти-
тут. Я нашвидкуруч зібрав увесь 
пакет необхідних документів і «по-
летів» до приймальної комісії. Чому 
не інші виші? Бо тут все «під боком». 
Дім, рідні, друзі. І тут – я впевнений 
– отримаю не гірші знання, аніж в 

будь-якому іншому університеті.

- Чим взагалі тебе прива-
блює медицина?

-   Ще в дитячому віці мене при-
ваблювала природа, люди, певні 
процеси. Найулюбленішими пред-
метами у школі були біологія та 
анатомія. І мені завжди хотілося 
допомагати людям. Мабуть, так ви-
ховали мене батьки. Це ж так круто, 
коли ти просто майстерно обробив 
якусь несуттєву подряпину у мами, 
дивишся в її очі, а вона просто каже, 
яким би гарним лікарем ти став. Це 
і мотивувало на подальший розви-
ток. 

- Ти провчився вже два тиж-
ні, і хотілося б дізнатись, що но-
вого за цей короткий період ти 
дізнався?

-   Досі не можу звикнути до від-
сутності дзвінка після закінчення 
кожної пари (сміється). По правді 

кажучи, я навчився керувати влас-
ним часом. Тобто, якщо раніше віль-
на година витрачалася на віртуальні 
ігри, то наразі цей час йде на підтя-
гування певних хвостів, наприклад, 
у біології чи латині. Дуже радує те, 
що все обладнання у повному об-
сязі забезпечує умови для продук-
тивного навчання. Наші викладачі 
– це професіонали зі значним до-
свідом роботи в галузі медицини. 
Це дає мені впевненість у тому, що 
після закінчення навчання я отри-
маю значущий досвід від провідних 
майстрів лікарської справи.

- Ще трохи і ти запевниш 
мене в цьому настільки, що я 
переведусь зі свого факульте-
ту на твій (сміюсь)…

- Буду лише радий. Що біль-
ше нас, тим краще (сміється).  

- Чому ви завжди носите білі 
халати: на парах, перервах, в 
маршрутці? Подобається зайва 

увага до власної персони?
- Білий халат – це обличчя 

будь-якого медичного працівника. 
Це медична етика. Людина, яка ба-
чить на вулиці чи деінде осіб у білих 
халатах, може бути впевненою в 
тому, що вона в безпеці. Один їхній 
мінус те, що вони швидко бруднять-
ся, тому в гардеробі кожного, будь 
то медик чи звичайний студент ме-
дичного факультету, повинно бути 
мінімум два халати.

- Знаєш, я помітила одну 
суттєву особливість. Деякі сту-
денти виглядають не досить 
презентабельно. Це стосуєть-
ся халатів, яких не торкалася 
праска. З чим це, на твою дум-
ку, пов’язано?

- Думаю з тим, що через 
щільний розклад, студентам просто 
ніколи стежити за своїм зовнішнім 
виглядом. Одного разу в мене та-
кож трапився такий випадок, коли 
після чотирьох пар прийшов додо-
му, до третьої години ночі робив 
вищу математику та з «киплячими 
мізками» намагався зрозуміти фі-
зику, на ранок зібрав необхідні речі і 
знайшов у сумці зім’ятий халат. На-
швидкуруч розправив його та побіг 
до університету за новою порцією 
життєво необхідної інформації. Це 
було не дуже схоже на мене, але 
з таким ритмом життя як зараз, по 
суті виправдання не доречні. 

- Весело у вас на факультеті. 
І все ж. Підбиваючи підсумок 
нашої бесіди, спеціалістом яко-
го профілю ти хотів би працю-
вати після навчання в ЧНУ?

- Я ще не визначився до кін-
ця зі спеціальністю, але думаю вона 
буде пов’язана із хірургією або су-
дово-медичною експертизою. Це 
цікаво, перспективно та, напевно, 
те, що мені потрібно. 

- Ну, що ж, побільше б нам 
таких впевнених у собі сту-
дентів. Дякую тобі за цікаву 
співбесіду. Сподіваюся, що ми 
ще зустрінемося колись. Тіль-
ки, давай на нейтральній тери-
торії, а не в хірургічних палатах 
лікарень Миколаєва!

Ось такими виявилися перші два 
тижні навчання одного зі студентів 
на першому курсі Медичного інсти-
туту. Побажаємо їм успіхів та натх-
нення задля досягнення тієї мети, 
яку кожен із них поставив перед со-
бою, коли вступав до лав «півден-
ного Гарварду».

На фото: кореспондент «Ваганту» бере інтерв'ю в Едгара Савчука
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Реформа стипендіальної системи: 
наскільки ускладниться студентське життя?

Оксана Орсач,
студентка спеціальності 

«Журналістика» 

Цього літа історія зі скасуванням 
стипендій обурила українське сту-
дентство. Мінфін запропонував 
Міністерству освіти і науки України 
скасувати академічні стипендії, а в 
проекті бюджету 2017 року залиши-
ти лише соціальні.

Ця пропозиція не була підтрима-
на, втім радіти було зарано. Після 
публічного, резонансного розголо-
су, в Мінфіні уточнили, що мова йде 
не про урізання усього стипендіаль-
ного фонду, а лише про удоскона-
лення його розподілу.

Заступник міністра фінансів 
Сергій Марченко заявив: «Стипен-
дії ніхто не врізає, і фінансування 
стипендій ніхто не збирається від-

міняти. Ми плануємо зробити два 
стипендіальні фонди: один – для 
незахищених категорій студентів, 
а інша стипендія – академічна, яка 
буде залежати від успіхів у навчанні. 
75 % студентів отримують стипен-
дію просто тому, що вони навчають-
ся. Це неправильно, ми утримуємо 
всіх студентів за рахунок кращих. 
Тому, будемо підтримувати кращих, 
а стипендіальний фонд мінятися не 
буде». 

Хто ж увійде до категорії «кра-
щих» студентів? Цілком можливо, 
що академічні стипендії будуть от-
римувати тільки відмінники. Тобто, 
якщо минулого року було достат-
ньо середнього балу «4», то віднині 
студентів триматимуть у залізних 
лещатах: хочеш стипендію – вчись 
лише на «п’ятірки». Закон про Дер-
жавний бюджет України на 2017 рік 
вийде не раніше січня 2017 року, 
тож зараз студентам доводиться 

здогадуватися, яким саме чином 
будуть визначати «гідних» стипен-
дії.

Директор Аналітичного центру 
CEDOS Єгор Стадний передбачає 
виплати стипендій десятьом від-
соткам кращих за рейтингом, але 
і вона недосконала. Цілком мож-
ливо, що до їхнього числа ввійдуть 
і контрактники, адже форма нав-
чання не може впливати на якість 
знань, отриманих студентом у вузі. 
Чи будуть їм виплачувати стипен-
дію? Чи малося на увазі 10 % від 
кількості бюджетників?

Не можна стверджувати, що іс-
нуюча стипендіальна система не 
має своїх недоліків, але чи змінять 
нововведення її на краще? Допо-
ки панує невизначеність, студенти 
планують, куди витратять нарахо-
вану стипендію. Можливо, одну з 
багатьох, а можливо, одну з остан-
ніх.

StopFake: 
чекінг політиків

Юлія Зоря,
студентка спеціальності 

«Журналістика» 

Студентам ЧНУ ім. Петра Могили 
вже вдруге пощастило бути слу-
хачами корисних майстер-класів 
із фактчекінгу від фахівців проекту 
StopFake.org – сайту, який бореться 
з неправдивими повідомленнями. 
Минулого разу увагу закцентували 
на роботі з даними, цього ж разу 
мова йшла про інформаційну гі-
гієну – способи й методи перевірки 
мас-медійних матеріалів, а також 
офіційних заяв лідерів громадської 
думки.  

Тренінг складався з двох лекцій 
та кава-брейку. Під час першої годи-
ни викладачі – журналіст StopFake 
Артем Бабак та педагог Могилян-
ської школи журналістики Олексій 
Набожняк − розповідали про те, що 
таке факчекінг і як саме перевіряти 
заяви політиків. Тренери, зокрема, 
навчили досліджувати підозрілі за-
головки в пресі та фейкові публікації 
в Інтернеті, поділилися Інтернет-ре-
сурсами, що містять інструменти 

перевірки статистичних даних, ре-
зультатів соціологічних досліджень 
тощо. Для аналізу були обрані цікаві 
приклади обіцянок політиків. Зо-
крема, розглянули виступи Мико-
лаївського міського голови Олек-
сандра Сенкевича, рейтинг якого 
був надзвичайно високим під час 
виборів рік тому, а згодом суттєво 
зменшився. Резюмували, що у мера 
ще є шанс виправдати сподівання 
громадян. 

Друга частина була присвячена 
тому, як фактчекінг може сприяти 
посиленню громадського контролю 
за діяльністю влади, адже кінцевою 
метою проекту StopFake є ство-

рення всеукраїнської мережі жур-
налістської перевірки інформації у 
ЗМІ.  

Тренінг від StopFake – це не лек-
ційний формат, а безпосередня 
взаємодія тренерів з аудиторією. 
Протягом заняття викладачі часто 
звертались до студентів з інтерак-
тивними питаннями. Наприкінці 
слухачів розділили на чотири гру-
пи і дали завдання проаналізувати 
умовну замітку та визначити в ній 
неправдиві дані. 

Тренери запросили до участі 
в регіональному проекті з факт-
чекінгу всіх охочих студентів і жур-
налістів міських ЗМІ. 

На фото:  Олексій Набожняк – викладач Могилянської школи журналістики
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З іноземним досвідом – та до наших студентів
Анастасія Суворова, 

студентка спеціальності 
«Журналістика»

Допоки більша частина сту-
дентів ніжилась на сонечку, а 
інша турбувалась про свій за-
робіток, заслужений винахід-
ник України, доктор технічних 
наук, професор кафедри інте-
лектуальних інформаційних 
систем Юрій Кондратенко по-
вернувся з дев’ятимісячного 
стажування в Сполучених Шта-
тах Америки. Попри щільний 
графік Юрій Пантелійович за-
любки знайшов час та розповів 
про свій досвід роботи з профе-
сорами та аспірантами, що пра-
цюють в іншій частині світу.

Уже 16 років Юрій Кондратенко 
навчає студентів Чорноморського 
національного університету імені 
Петра Могили. Основний напрям 
діяльності професора – інформацій-
ні системи та інтелектуальні техно-
логії, які базуються на теорії нечітких 
множин та нечіткої логіки, а також 
їх застосування для автоматизації 
систем керування та прийняття рі-
шень в умовах невизначеності.

Юрій Кондратенко завжди при-
діляв чималу увагу важливості 
міжнародної співпраці. Так, у ра-
дянські часи (1988-1989 рр.) про-
ходив стажування в Китайській На-
родній Республіці. Згодом, у 2000 
році – наукове стажування у Захід-
ній Німеччині, у 2003 році – США, 
а у 2010 році – знову у ФРН Голов-
ною мрією протягом усієї наукової 
діяльності було здобуття одного 
з найбільш престижних грантів на 
наукове стажування за програмою 
Fulbright у США. «Декілька разів 

я подавав свої наукові проекти та 
проходив до півфіналу. Мова в них 
йшла про об’єднання вишів у ака-
демічні консорціуми. Тобто студент 
мав би право на вибір дисциплін (із 
розділу навчального плану «Дис-
ципліни за вибором студентів») у 
декількох університетах, які входять 
до цього об’єднання – консорціуму. 
Останнього разу я вирішив змінити 
свій проект. Я обрав той, що без-
посередньо пов’язаний з моєю на-
уковою діяльністю, – оптимізацією 
нечітких систем управління і си-
стем прийняття рішень, розвитком 
бібліотек аналітичних нечітких мо-
делей», – розповідає професор.

Згодом він отримав листа із за-
прошенням від Клівлендського 
університету (США), а саме про-
фесора Даніеля Саймона, з яким у 
науковому світі був знайомий уже 
12 років, пройшов співбесіду у кон-
курсно-відбірковій комісії офісу 
програми Fulbright  в Україні (м. Київ), 

був оголошений фіналістом-пере-
можцем із врученням відповідно-
го сертифікату у посольстві США, і 
після цього відправився на наукове 
стажування за програмою Fulbright 
до Клівлендського університету 
в штат Огайо, США, зокрема, на 
кафедру Electrical Engineering and 
Computer Science.

Наступні 9 місяців він працював 
у науковій групі професора Дана 
Саймона. Отримав новий досвід 
співпраці, побачив як організовують 
наукові дослідження американці, як 
готують нові кадри, як вони викла-
дають, які використовують мульти-
медійні засоби. «Весь час мріяв як-
найшвидше передати такий досвід 
в Україну», – зізнається пан Кондра-
тенко.

Тому в червні 2016 року україн-
сько-американська наукова група 
представила дві доповіді на Міжна-
родній конференції у Києві. Перша 
доповідь стосувалась модифікації

На фото:  Юрій Кондратенко з батьком нечіткої логіки Лотфі Заде

На фото:  наукова група професора Даніеля Саймона
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університетських навчальних планів 
з урахуванням останніх досягнень 
у відповідній галузі науки і техніки. 
Тобто того, як контролювати нові 
досягнення науки та корегувати на-
вчальні плани, коли ті, у свою чер-
гу, затверджуються на термін до 10 
років.

Тема другої доповіді не менш 
цікава – підвищення якості підго-
товки студентів шляхом залучення 
їх до виконання наукових проектів 
за державними пріоритетними про-
грамами. Особливу увагу приділено 
контролю і технології роботи з ас-
пірантами та дипломниками. Якщо 
в українських вищих школах інколи 
можна зустрітися з ситуацією, коли 
по 2 місяці не можеш знайти свого 
магістранта, то для іноземних нау-
ковців це є дивиною.

Кожного вівторка о 12 годині дня 
у науковому колективі професора 
Д. Саймона відбувається науко-
вий семінар – науково-контрольне 
зібрання. Приходять аспіранти і ма-
гістранти, та кожен розповідає, що 
протягом тижня зробив для свого 
проекту, які отримав нові резуль-
тати в процесі наукових дослід-
жень. Кращих рекомендують на 
міжкафедральний семінар «Human 
Motion and Control». Що цікаво, на 
цей семінар професор Юрій Кон-
дратенко у складі наукової ко-
манди професора Саймона теж 
подав дві доповіді. На цей раз без-
посередньо на теми своїх розробок. 
Перша – оптимізація нечітких си-
стем та особливості їх впроваджен-
ня в робототехнічних комплексах. 
Справа в тому, що професор Сай-
мон отримав грант на розробку 
робототехнічної системи для до-
слідження протезів ніг, тож наукова 
група розробляла проект для На-
ціонального фонду науки. Профе-
сор Кондратенко, у свою чергу ро-
зробив структуру нечіткої системи 
управління, здійснив її моделювання 

• Відкрий світ • Відкрий світ • Відкрий світ • Відкрий світ • Відкрий Світ •

На фото:  розробка роботехнічної системи для дослідження протезів ніг

спрямування. Студенти публікують 
свої роботи у серйозних наукових 
журналах, доповідають про свої 
результати на різних наукових фо-
румах, проводять наукові дослід-
ження разом із викладачами, таким 
чином отримують досвід та нові 
знання.

По блиску в очах пана Юрія від 
згадок про Америку стає зрозуміло 
– він задоволений. З гарними вра-
женнями від власне університету 
зазначає, що і самі американці над-
звичайно привітні, завжди запита-
ють, як у тебе справи, навіть, якщо 
ви ніколи не зустрічалися раніше.

Професор побував у 9 штатах 
країни (Огайо, Південна і Північна  
Кароліни, Каліфорнія, Нью-Йорк та 
ін.). Зав’язав багато нових наукових 
контактів, отримав цінний досвід у 
роботі з командою.

Найціннішою зустріччю для 
нього була зустріч на Міжнародній 
конференції у Каліфорнійському 
університеті Берклі з батьком теорії 
нечіткої логіки Лотфі Заде, якому, до 
речі, вже 95 років.

За словами професора, отрима-
ний досвід він планує передати че-
рез аспірантів, студентів, публікації 
та виступи на конференціях: «Для 

та з цього приводу багато консуль-
тував наукову групу, базуючись 
на своєму попередньому досвіді і 
знаннях.

Друга тема – це впровадження 
попередніх розробок професора 
для планування траєкторії руху ро-
ботів. У цьому випадку для мобіль-
ного робота, який має рухатися в 
середовищі з перешкодами, без 
інформації про них. Суть цієї роботи 
полягає в тому, що робот самостій-
но приймає рішення про те, який

На фото: Юрій Кондратенко з професорами Клівлендьского університету 
напрям є більш оптимальним із точ-
ки зору безпечного долання переш-
код, економії енергії та скорочення 
траєкторії руху.

Не забував Юрій Пантелійович і 
про миколаївських колег і учнів, се-
ред яких у попередні роки під його 
науковим керівництвом захистили 
дисертації 11 науковців. З них – двоє 
докторів наук та дев’ятеро канди-
датів. Разом з аспірантами вони 
написали дві глави до книг «М’які 
обчислення» та «Нечіткі системи 
керування», які вийдуть друком у 
Нью-Йорку. Професор зазначає, 
що найкращий розвиток студентів 
та аспірантів як висококваліфіко-
ваних фахівців відбувається на ос-
нові наукових досліджень у рам-
ках наукових проектів державного

цього і їздив, аби передати свій до-
свід». Зараз продовжує працювати 
над проектом Tempus в ЧНУ (мо-
дельно-орієнтований підхід у спі-
впраці університетів з IT-компанія-
ми). Очікує на офіційне підписання 
на ректорському рівні підготовле-
ної ним угоди про співпрацю між 
Клівлендським університетом та 
ЧНУ ім. Петра Могили.

На останнє професор Юрій 
Кондратенко порадив: «Рекомен-
дую студентам і викладачам брати 
участь у міжнародних програмах 
типу Fulbright. Треба займатися на-
укою, мати гарні публікації, гарні 
проекти та гарну ідею. Бажаю всім 
студентам ЧНУ ім. Петра Могили 
успіхів у навчанні і творчого натх-
нення у науковій роботі».
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Перша 
кіномайстерня Анастасія Кускова, 

студентка спеціальності 
«Журналістика»

«Кіномайстерня міста» – таку 
назву отримав один із проектів, 
що відбувся в рамках масштаб-
ного заходу MykolaivUrbanDays. 
Він був організований фестива-
лем короткометражного кіно 
«Громадський проектор» і 
«Майстернею міста».

На Соборній площі, під відкри-
тим небом, відбувався перегляд 
фільмів усіх конкурсантів першої Кі-
номайстерні. У цьому проекті взяло 
участь вісім команд, але фінішувало, 
на жаль, тільки сім. Учасники мали 
всього тиждень на те, щоб зня-
ти документальний фільм на тему 
«Зміни у Миколаєві», звичайно ж, із 
допомогою досвідченого режисе-
ра. Більшість команд не мала досві-
ду у такого роду творчій роботі. 

Урешті-решт до перегляду було 

представлено фільми на різні те-
матики, такі як «Один день із життя 
школяра», «Один день із життя го-
лови ОСББ», фільм про мікрорайон 
Ялти, про велодоріжки, про Собор-
ну площу. 

Доки журі вирішувало непро-
сте питання стосовно переможців, 
Євгеній Цимбалюк показав гляда-
чам свій фільм про безпритульного 
Дмитра Чепілка. Історія його життя 
дійсно вразила багатьох. Він вия-
вився талановитою та освіченою 
людиною, згадав декілька своїх 
поезій про своє перше кохання та 
улюблене – про матір. Після пере-
гляду Євгеній зауважив, що з раді-
стю поспілкується з цією людиною 
ще.

Переможцями, за рішенням, 
журі стала команда, яка зняла фільм 
про велодоріжку. Автори отримали 
два квитки на концерт Океану Ель-
зи та право на участь у фестивалі 
«Громадський проектор». 

На фото: Андрій Лохматов 

та емоційних фарб.
Провівши опитування серед ма-

леньких жителів міста корабелів, 
ми визначили, що найбільше їх вра-
зило феєричне шоу та гелікоптери, 
які літаючи над головою, урочисто 
пронесли прапори України та на-
шого рідного міста. Особливо нам 
сподобався коментар маленького 
Лева, який на запитання, що його 
вразило найбільше, відповів: «Ну, 
понравился салют, он вонял, но все 
равно понравился. Не понравилась 
громкая музыка, от нее болели 
уши». Не залишилися байдужими 
й миколаївські школярі, що взяли 
участь у запуску повітряних кульок. 
Видовище було неймовірним, май-
же на усе небо засяяли блакитні та 

жовті кульки.
Під час свята відбулася велика 

кількість благодійних проектів, були 
представлені різноманітні май-
стер-класи для дітей, ярмарки, кон-
курси, інші видовищні заходи. 

Напередодні дня міста пред-
ставники Соціал-Демократичної 
Платформи, організували флешмоб 
фотографій #iloveNiko. Було зібрано 
неймовірну кількість фото, які в день 
народження Миколаєва дарували 
всім охочим.

У вечері, під час концерту, в яко-
му взяли  участь відомі музиканти, 
Миколаїв заполонився неповтор-
ною атмосферою. Жителі були у 
захваті та об’єднані духом святку-
вання! 

День міста
Ксенія Токарь, Юлія Спінчевская

студентки спеціальності 
«Журналістика»

Традиційно на початку вересня Ми-
колаєва відзначає урочисте свято – 
свій день народження. У 2016 йому 
виповнилося 227 років. Офіційне 
святкування розпочалося на Собор-
ній площі, де із вітальною промовою 
виступив міський голова Олек-
сандр Сенкевич. Протягом усього 
дня в центрі міста люди мали змогу 
спостерігати за виступами творчих 
колективів з усієї Миколаївщини. Їм 
вдалося додати до свята яскравих 

Святкування Дня міста  
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Чи зміниться 
наше місто?

Соборна площа, яка власна і стала 
місцем проведення Mykolaiv Urban 
Days, була у центрі і найбільш жва-
вих дискусій. Її вигляд, який не так 
давно змінився, не влаштовує горо-
дян. Природно, хотілося б, щоб вона 
залишалася центром культурно-
го життя Миколаєва. На фестивалі 
концепцію реконструкції Соборної 
площі запропонував миколаївцям 
відомий київський архітектор Вік-
тор Зотов: «Тут могли б відбуватися 
різні заходи, бути організовані яр-
марки, свята. Взимку – каток. А ще 
– випускні, демонстрації, салюти, 
державні свята. Втім, список мож-
на подовжувати неймовіро довго. 
На місці демонтованого пам’ятника 
Леніну автор проекту не бачить ані 
зведення будь-якого постаменту, 

ані фонтану, ані будь-якої іншої спо-
руди. На його погляд, площа має 
бути абсолютно вільним для прогу-
лянок і відпочинку простором. 

Для тих, хто хотів не тільки по-
говорити, журналіст Андрій Лох-
матов і режисер Євген Цимбалюк 
запропонували взяти участь у кіно-
майстерні. Протягом шести днів сім 
команд мали зняти документальне 
короткометражне кіно про важливі 
проблеми свого рідного міста. 

У цілому перший досвід фести-
валю Mykolaiv Urban Days виявився 
надзвичайно цікавим для його мо-
лодих учасників і надзвичайно ко-
рисним для тих, хто сьогодні може 
реально впливати на ситуацію в 
місті і приймати доленосні для ньо-
го рішення. 

Ілля Цимбалюк, 
студент спеціальності 

«Міжнародна інформація»

Ніхто не буде сперечатися, що Ми-
колаїв потребує змін. Молодь взяла 
ініціативу у свої руки і запропону-
вала городянам долучитися до фе-
стивалю Mykolaiv Urban Days. Кожен 
отримав можливість докласти своїх 
зусиль, аби спробувати змінити 
місто, зробити його більш чистим, 
більш сучасним, привабливим для 
туристів. Організаторами фести-
валю виступили Агенція розвитку 
Миколаєва і молодіжна організація 
«Альтер-Спорт». 

Протягом тижня у рамках різ-
них заходів фестивалю розгля-
далися актуальні проблеми міста 
корабелів: тривали дискусії з не-
байдужими городянами на теми

На фото:   архітектор Віктор Зотов

благоустрою Миколаєва,  читалися 
лекції, які стосувалися європеїзації 
міста, а також був презентований 
досвід культурного руху, який до-
помагає місту набути нових рис. 

Почався проект з PechaKucha. 
Цього разу – у формі своєрідного 
звіту чиновників із команди мико-
лаївського міського голови Олек-
сандра Сенкевича. Тут можна 
було почути віце-мера Валентина 
Гайдаржі, головного архітекто-
ра міста Анну Палєху, голову ад-
міністрації Інгульського району 
Олександра Березу, а також ди-
ректора Агенції розвитку Мико-
лаєва Василя Гошовського. Не-
зважаючи на те, що чиновники 
вперше долучилися до PechaKucha, 
практично все відповідало та-
кому формату спілкування. 

На фото:  учасники Urban Days

На фото: спікери Urban Days
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Лариса Амбарцумян, 
студентка спеціальності 

«Журналістика»

Фотографія, як ніщо інше, зберігає 
в собі прекрасні моменти життя і 
дарує усмішку, пробуджує спогади, 
пов’язані з минулими пригодами.

У Центральній міській бібліотеці 
для дітей імені Шури Кобера і Віті 
Хоменка відкрилася виставка світ-
лин відомого миколаївського фо-
тографа Олександра Сайковського 
під назвою «Дитинства береги».

На виставці були представлені 
старі і нові роботи. Загалом їх було 
близько сорока. На знімках мож-
на було побачити міські краєвиди 
та портрети містян. На заході  була 
присутні друзі і шанувальники Олек-
сандра. А до них приєдналися дру-
жина і діти, наймолодшому –  Сергію 
Сайковському – лише кілька місяців.

Фотографи Миколаєва не перестають дивувати
• Територія студентства  • Територія студентства  • Територія студентства  •

Анна Чулкова, 
студентка спеціальності 

«Журналістика»

Хороша компанія – ось що потріб-
но, аби після перегляду кіно зали-
шилися гарні враження. Це запору-
ка. А обрати фільм – це вже справа 
другорядна.

Щоб відволіктися від напруже-
ного початку навчального року, сту-
дентська колегія ЧНУ імені Петра 

Вересневий 
кінопоказ у ЧНУ

Могили на чолі з Володимиром 
Цимбаленком з факультету соціо-
логії та В’ячеславом Шпаковим, 
факультет політичних наук, ор-
ганізували перший вересневий по-
каз фільмів.

Задум полягав у тому, щоб кину-
ти заклик в університетську групу 
в соціальній мережі «Вконтакте» 
про те, що організовується показ 
українського кіно. До нього прикрі-
плювалося соціальне опитування, в 
ході якого і був обраний фільм для 
перегляду. Під час голосування 
перемогла кінострічка режисера 
Сергія Мокрицького «Незламна», 
яка побачила світ у 2015 році.

Прикро, що ініціатива спільно-

го перегляду кінострічок в універ-
ситеті не викликала ажіотажу, але 
невелику кількість прихильників 
перегляд все ж таки зібрав. Тому 
хвилюватися за головну героїню 
довелося хоч і в маленькій ком-
панії, але в дружній атмосфері.

Ідея збиратися за переглядом 
фільмів є не новою, втім, все одне 
цікавою. І, як говорять самі студен-
ти-організатори: «Так можна зби-
ратися хоч кожного тижня, головне 
– щоб приходили та дивилися.»

Перегляд фільму «Незламна» – 
перший, але не останній для збору 
«кіноманів». Отже, якщо є бажан-
ня переглянути фільм у чудовій 
компанії, то ласкаво просимо!

роблять багато нині проживаючих 
в ньому, або як ті, хто втік звідси 
подалі. Можна бути байдужим, ки-
даючи недопалки і порожні пляшки 
собі під ноги... А я це місто люблю. 
Можливо, це дивно, але я люблю і 
потерту бруківку Слобідки, і перед-
звін трамваїв на Потьомкінській, і 
залізні кістяки кранів на ЧСЗ. За те-
перішніх часів, це дивина і не фор-
мат», – відкрив свою фотовиставку 
пан Сайковський.

Хочемо нагадати, що минула 
– перша – персональна виставка 
Олександра відбулася в березні 
цього року.

Любити своє місто має кожен. 
Але не всі можуть це робити. Тому 
того, хто демонструє своє захо-
плення Миколаєвом в творчості, 
можна назвати справжнім патріо-
том свого краю. Олександр Сай-
ковський безперечно серед них. 

Але і він вже відвідує батьківські 
вернісажі, спілкується і вчиться за-
конам краси і гармонії.

«До Миколаєва можна ставити-
ся по-різному. Можна ненавидіти, як 

• Територія студентства  • Територія студентства  • Територія студентства  •

• Територія студентства  • Територія студентства  • Територія студентства  •



ВИДАННЯ ЧНУ  IМ. ПЕТРА МОГИЛИ

Вагант № 7 (161), 2016        11

Українські остарбайтери: хто вони? 
(погляд Марії Калини на історичне питання)

Наталія Засядько,
студентка спеціальності 

«Журналістика»

У вересні до Чорноморського на-
ціонального університету ім. Пе-
тра Могили завітала американсь-
ка письменниця та журналістка з 
українським корінням Марія Кали-
на. Гостя презентувала виклада-
чам і студентам Інституту філології 
наукову працю під назвою «Україн-
ські остарбайтери в нацистській 

Німеччині» та показала присутнім 
фотографії зі своєї мандрівки. Марія 
зібрала та систематизувала спога-
ди людей, які в минулому були при-
мусовими робітниками.

Авторку на створення цього 
проекту  надихнула книга Анни 
Кульчицької «Юні українські остар-
байтери з Галичини (спогади)». У 
липні 1942 року разом із тисячами 
інших українських дівчат та хлопців 
з Галичини Анна була вивезена на 
примусову працю до Німеччини, 
де працювала хатньою робітницею 
на заможного баварського госпо-
даря. На основі пережитого, із за-
лученням вражаючих свідчень ко-
лишніх остарбайтерів, Кульчицька 
розповідає про поневіряння юних 
бранок і бранців із Прикарпаття в 
часи Другої світової війни.

У книжці порушено болючу, за-
давнену проблему, пов’язану з не-
легкою долею людей, яких було 
примусово відправлено на чужину. 
Багатьох колишніх юних українсь-
ких остарбайтерів після війни доля 

розкидала по світу, однак їхній пра-
вовий статус у переважній біль-
шості країн, де вони проживають 
нині, досі так і не визначений. Цю 
книгу журналістка переклала на 
англійську мову. Пані Марії вдало-
ся знайти родину, в якій Анна була 
за наймичку. Жінка розповіла, як 
тяжко за часів війни було дівчині 
працювати у цій родині. Вся сім’я, 
натомість, вибачилася за ставлення 
своїх предків до Анни. 

Марія Калина народилася в 

Нью-Йорку, зараз живе у Філа-
дельфії. Раніше працювала над про-
ектом про права жінок у суспільстві 
та сім’ї. Виростала жінка в українсь-
кій громаді, тому й дотепер чудово 
володіє українською. Її батьки дов-
гий час приховували те, що колись 
вони і самі були остарбайтерами. 

Марія хотіла знати історію своєї ро-
дини, тому розпочала власне роз-
слідування. Вона багато читала про 
події Другої світової війни, їздила до 
Німеччини. Коли пані Марія запиту-
вала свою маму, як та опинилась в 
Німеччині, жінка говорила лише два 
слова: «Нас взяли».

Як відомо з історії, починаючи 
з 1940 року, фашисти забирали з 
українських сімей молодих дівчат 
та хлопців і відправляли на приму-
сові роботи до Німеччини. Їх ста-
ли називати «остарбайтерами». 
Звичайно, ніхто не хотів залишати 
свої домівки, але німці змушували 
батьків із кожної сім’ї віддати одну 
дитину, яка поїде працювати до фа-
шистів. Найчастіше діти працювали 
на заводах та фабриках, виконували 
тяжку фізичну роботу.

Часто таких людей називали 
«емігрантами», але це не зовсім 
вдале поняття, бо то був несвідо-
мий вибір людей, котрі опинилися в 
Німеччині. Біженці? Теж неправиль-
но. В Америці їх називають перемі-
щеними особами. У Радянському 
Союзі всіх остарбайтерів вважали 
зрадниками батьківщини, їх пе-
реслідувало НКВС, тому поверта-
тися і жити в цій країні було немож-
ливо. Тож більшість людей після 
закінчення війни їхали до Америки 
або Канади.

Усі присутні на зустрічі із захо-
пленням слухали розповідь Марії 
Калини. Атмосфера панувала за-
тишна, але з присмаком смутку. Сту-
денти мали унікальну можливість 
поставити  питання письменниці, а 
також поділитися історіями з життя 
своїх бабусь та дідусів, на долю яких 
теж випало бути остарбайтерами.

На фото:  Марія Калина

На фото:  директор Інституту філології Олександр Пронкевич
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На фото:   Дмитро Шаповаленко на велотурнірі
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Вуличками 
Харкова

Дмитро Шаповаленко,
студент спеціальності 

«Геодезія»

Одного яскравого літнього ранку я 
прокинувся і зрозумів, що вже ми-
нула половина літа. Та я поставив 
собі питання «Куди б поїхати на 
відпочинок?». На море? – Ну, яке 
море без Криму? Їхати у відпочи-
нок на пляж, кудись у Коблево або 
Рибаківку, та ще й у той час, коли
всі там відпочивають? Не настіль-
ки-то и хотілось того моря! Я за-
питав себе, що б мені допомог-
ло зняти емоційну напругу після 
навчального року та водночас 
наповнити мене новими вражен-
нями. Мені не хотілось пасивного 
відпочинку, і я вирішив зорієнтува-
тись на своє спортивне захоплен-
ня – велоспорт. Яким же було моє 
здивування, коли я дізнався, що  
незабаром у Харкові відбудеться IX 
етап Любительського Кубку Украї-
ни з велоспорту. І вже наступного 
дня мене зустрічав вокзал одного з 
моїх найулюбленіших міст. 

Саме у Харкові я відчуваю себе 
дуже комфортно: привітні городя-
ни, чисті вулиці, рівні дороги, зе-
лені парки, безліч розваг для дітей 
та дорослих. Чого тільки вартий 
парк ім. Горького! Тут розташова-
не найбільше  оглядове колесо в 
Україні (висота 55 м.) , найсучас-
ніші атракціони та спортивні май-
данчики. До того ж кожної неділі 
тут відбуваються інтерактивні за-
ходи – танцювальні, спортивні, му-
зичні тощо. Хочу зазначити, що це 
абсолютно безкоштовно для всіх 
відвідувачів парку. Гуляєш  пар-
ком, підіймаєш голову до гори, і 
бачиш канатну дорогу. Гості міста 
сприймають її як розвагу, але для  
справжнього харків’янина  це – бу-
денний спосіб пересування. Завдя-
ки цьому транспорту жителі міста 
мають можливість швидко дістати-
ся іншої частини міста, як і  на ме-
тро.  До речі, про метро. В Харкові 
воно особливе: кожна станція має 
свій стиль,  який відповідає назві. 
Наприклад, на станції Пушкінсь-
кій можна побачити барельєф із 
зображенням поета, а сама назва 
станції написана каліграфічно, що 
привертає увагу та викликає по-
зитивний настрій. На барельєфах 
станції Київської зображені та під-
писані визначні пам’ятки столи-
ці. Взагалі на кожній станції панує 

особливий, урочистий настрій –  це 
все завдяки мармуровим підлогам 
та білим стінам і стелям. 

Харків налічує багато архітек-
турних об’єктів, які мають історичну 
та сучасну цінність. Завдяки тому, 
що я був на велосипеді, мені вда-
лося оглянути чимало цікавинок, 
які ніколи не бачать звичайні тури-
сти у стандартних екскурсіях. На-
приклад,  я звернув увагу на одну 
цікаву річ – «Трамвайний Дрифт», 
як його називають місцеві.  Ви зди-
вуєтесь, але це так і є! Саме через 
досить часте сходження трамваїв з 
рейок в цьому місці мешканці Хар-
кова придумали назву такому яви-
щу. 

Я мешкав у будинку, що розта-
шований на Полтавському шля-
ху, і кожного  разу із насолодою 
проїжджав ним, намагаючись не 
поспішати. Мені надзвичайно по-
добається ця вулиця, вздовж неї  
проходять трамвайні рейки, і про-

гулюючись нею ввечері, здається, 
що крокуєш якоюсь європейською 
вуличкою. Катаючись на своєму 
«ровері» проспектами та бульва-
рами Харкова, я натрапив на ціка-
ву архітектурну споруду, що нази-
вається «Дзеркальний струмінь». 
Як я потім дізнався, ця споруда 
знаходиться під охороною ЮНЕ-
СКО. А якраз навпроти неї розта-
шований Харківський театр опери 
та балету. Проїхавши трішки у бік 
центру, можна потрапити на май-
дан Свободи - найбільшу площу в 
Європі. Поруч розташований пре-
красний парк ім. Тараса Шевченко 
та міська рада Харкова. Для тих, 
хто ніколи не був в Харкові, моя 
розповідь може здатися дивною, 
читач може запитати – невже в од-
ному місті на кожному кроці є речі 
і місця, які викликають натхнення 
і захоплення? А я відповім: «Так 
і є,  харків’яни можуть пишатися 
містом, в якому вони живуть!» 

На фото:  Харків з висоти пташиного польоту 
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5 ідей 
для осінньої 

мандрівки
Наталія Засядько, 

студентка спеціальності 
«Журналістика»

Літо закінчилось, але це зовсім 
не означає, що час подорожей 
скінчився. Осінь – це чудова 
пора, під час якої також можна 
насолоджуватися яскравими 
барвами, приємною погодою 
та теплим сонечком. Пропоную 
5 ідей для незабутньої осінньої 
мандрівки:

1. Умань, Софіївський парк
Софіївський парк – гарне міс-

це для відпочинку, тому прогулян-
ка може затягнутися на весь день. 
Площа парку становить 179,2 га. 
Тут ви зможете побачити неповтор-
ну флору та фауну, відвідати пізна-
вальні екскурсії, покататись на човні  
або просто посидіти на галявині з 
улюбленою книгою.

2. Тунель кохання, селище 
Клевань, Рівненська область

Кожен хоча б раз чув про тунель 
кохання, що на Рівненщині, – це 
унікальне творіння матінки-приро-
ди. Химерними заростями кущів та 

дерев, сплетених між собою, утво-
рився чарівний коридор. Прогуляв-
шись таким 
тунелем, ви 
зможете зро-
бити незабут-
ні фото. А ще, 
подейкують, 
якщо закоха-
на пара, три-
маючись за 
руки, пройде 
через тунель 
кохання, то її 
вже нічого не 
зможе розлу-
чити. Головне 
– правильно 
підібрати час 
для мандрів-
ки, щоб, приїхавши, не побачити 
лише голі гілки дерев.

3. Карпати
Гори – ідеальний відпочинок 

у будь-яку пору року, але восени 
вони особливі. Уявіть собі: дерева, 
які осінь пофарбувала у найрізно-
манітніші кольори, неймовірної 

краси схили. Ви самі вирішуєте, де 
зупинитись: у розкішному котеджі, 
економному будиночку чи, може, 
взагалі розбити палатку й дивити-
ся на зоряне небо. А ще осінь –  це 
пора грибів, тому, взявши з собою 

корзину, ви матимете змогу при-
везти додому смачний гостинець.

4. Львів
Якщо ви 

п о л ю б л я є т е 
затишок та 
романтику, то 
н а й к р а щ и м 
вибором для 
подорожі ста-
не славетне 
місто Лева. 
Бруківка на 
старовинних 
вулицях, кра-
сиві будиноч-
ки, привітні 
мешканці,      
аромат кави… 

Усе це – однозначно надасть вам 
сил, енергії та натхнення.

5. Для заклопотаних
Якщо ви не маєте можливості 

відірватися від важливих справ 

на вихідні, виділіть для відпочин-
ку хоча б один день. Осінь у нашій 
Україні всюди прекрасна. Вийдіть у 
парк і почитайте цікаву книгу, про-
гуляйтеся набережною, сходіть до 
річки, відкрийте щось нове для себе 
в рідному місті, покатайтесь на ве-
лосипеді, послухайте улюблену му-
зику, очистіть свої думки від турбот 
та негативу –  насолоджуйтесь кра-
сою навколо вас! Одним словом − 
радійте життю!

Нижній став Софіївського парку

Тунель розташований на відрізку залізничної колії Клевань - Оржів

На фото:   Львівська Площа ринок

На фото: Миколаївська набережна 

На фото:  село Ворохта
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Сергій Король, Олександр 
Гаврилов, Іван Слободяник,

студенти спеціальності 
«Журналістика»

У Галереї мистецтв ЧНУ ім. Пе-
тра Могили відбулася виставка 
художнього подружжя зі Льво-
ва Володимира та Катерини Не-
мири. 

Володимир Немира – випуск-
ник Львівської національної ака-
демії мистецтв. Художник-графік, 
живописець. Член Національної 
Спілки Художників України. Пер-
сональні виставки Володимира ба-
чила Україна, Канада та США. Його 
праці є в численних музейних та 
приватних колекціях в Україні та за 
кордоном.

Катерина – теж випускниця 
Львівської національної академії 
мистецтв. Скульптор, письменни-
ця. Виставляла свої роботи у ба-
гатьох країнах,  в тому числі Гол-
ландії, Італії, Франції, Росії та США. 
Спільно з чоловіком організували 

• Art простір • Art простір • Art простір • Art простір • Art простір • Art простір •

Виставка 
подружжя 

Немир

і утримували школу українозна-
вства в США. Викладала в Кент-
ському університеті (США, штат 
Огайо). 

Володимиру дуже сподобався 
миколаївський університет, мо-
лодь, яка в ньому навчається, а 
саме,  «... те, що він названий на 
честь видатного українця – Пе-
тра Могили, і виховує майбутню 
українську національну еліту». 
Він вважає, що  легких професій 
взагалі немає, а сам обрав творчу 
тому,  що малював з самого дитин-
ства. Як не видається це дивним 
сьогодні, але Володимир Неми-
ра вступив до університету при-
кладного мистецтва лише з другої 
спроби. 

Також художник поділився 
своїми враженнями стосовно на-
шого міста: «Місто – це не будівлі, 
а люди, які його населяють. В Ми-
колаєві дуже доброзичливі люди, 
які люблять свою країну, роботу, з 
особливою пошаною згадують ко-
раблебудування, хоча зараз воно в 
занепаді». 

Виставка, що розгорнулася в 
Галереї мистецтв ЧНУ,  має назву 
«Гармонія образу». Митців часто 
запитують про життя двох май-
стрів в одній оселі. Вони відповіда-
ють, що дискомфорту не відчува-
ють, і на підтвердження своїх слів 
вирішили назвати свою експозицію 

саме так. За словами Володимира, 
він пише лише серцем: «Я пишу 
все, що відчуваю. Всі мої почуття 
виходять на картину.»

В експозиції виділяється по-
лотно під назвою «Вечеря». Воно 
створило неоднозначні враження 
у глядачів. Хтось вважає, що кар-
тина символізує Апостолів, які спо-
глядають на людей з неба і бачать 
лише чорну планету. А чорну тому, 
що злість і гнів людей заповнюють 
людське життя.  Інші висловились 
інакше. Вони вважають, що постаті 
на картині – це самі люди, які є 
творцями своєї долі.

У картинах Володимира фігурує 
багато національних мотивів, які 
показують любов пана Немири до 
власної країни.

  На виставці також представлені 
гончарні роботи Катерини Немири. 
Її образи настільки характерні, що 
видаються живими, щиро усміхне-
ними, такими самими відвідувача-
ми виставки, як і справжні глядачі. 
Творчий тандем не стає у супереч-
ливу позицію, а тільки доповнює 
таланти одне одного. Виставка 
цікава ще і тому, що яскраво пред-
ставляє Львівську художню школу, 
вихованцями якої є митці. Сповне-
на духовності і прихованих змістів 
вона може бути цікавою кожному, 
хто звертається, дослухається до 
свого серця. 

• Art простір • Art простір • Art простір • Art простір • Art простір • Art простір •

Нові обличчя  
«Соборної вулиці»

Єлизавета Безушко, 
студентка спеціальності 

«Журналістика»

У вересні у науково-педагогічній 
бібліотеці в Миколаєві відбулася 
презентація нового номеру літера-
турно-художнього журналу «Со-
борна вулиця». 

Цей випуск редакційна коле-
гія журналу охрестила «молодіж-
ним», і не дарма. Адже у різних 
рубриках вперше з’явилися твори 
понад 18 молодих авторів. Про-
те член редакційної колегії Єв-
ген Мірошниченко зауважив, що 
усі молоді письменники та поети 
раніше вже друкувалися у різних 
українських та навіть міжнародних 
виданнях, тож назвати їх автора-
ми-початківцями не можна. 

Члени редколегії наголошують, 
що всі без виключення твори, які 
надходять до журналу, розгляда-

ються із ви-
сокими ви-
могами, адже 
« С о б о р н а 
вулиця» – ви-
дання про-
фесійних літе-
раторів. 

Авжеж, у 
журналі мож-
на знайти не 
лише молодих 
авторів, але й 
імена відомих 
поетів та письменників, 
вже знаних і шанованих у нашому 
місті.

Журнал виходить у рамках 
програми підтримки місцевих ав-
торів, тому розповсюджується 
безкоштовно по обласних та місь-
ких бібліотеках. Уже близько 500 
примірників нового номеру че-
кають на своїх читачів. Якщо вам 
цікаво, чому Дикий Сад називають 

степовою Троєю, як метелик і мі-
сячне сяйво у однойменному 
оповіданні змінили життя людини, 
як одного разу у однієї поетеси за 
вікном виросло дерево Google, тоді 
поспішайте до найближчої бібліо-
теки, щоб зануритися в чудовий 
літературний світ «Соборної вули-
ці», світ, що надихається життям 
нашого міста!

На фото: одна з молодих авторів журналу
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Українські письменники 
завжди відрізнялися своєю 

національною свідомістю

Вікторія Ермолова,
студентка спеціальності

«Журналістика»

152 роки тому Україна подарувала 
світові Михайла Коцюбинського.

Письменник ніколи не слідував 
чужим цілям і знаходив задоволен-
ня у творчості. Через це він заро-
бляв у рази менше, ніж ті, хто писав 
російською мовою. Але для нього, 
як творчої особистості, гроші були 
далеко не на першому місці.  

Одного разу Коцюбинський зро-
бив зауваження Володимиру Вин-
ниченку з приводу мови, говорячи 
про те, що не можна її змінювати, 
як одяг. Адже сам знав дев’ять мов, 
але, на відміну від колег, ніколи не 
зраджував калиновій. 

Цікаво і те, що поліглотом його 
зробило перше кохання. 

В одинадцять років майбутній 
літератор закохався у дівчину, що 
була на п’ять років старша за нього. 
Красуня, звісно, не звертала ніякої 
уваги на хлопця, і він вирішив шука-
ти відраду в книгах. Чи завоював він 
її увагу надалі – невідомо, але те, що 
вона була першим поштовхом до 
творчої діяльності – це факт.

Пан Михайло не мав можливості 
отримати вищу освіту. Втім це не 
заважало йому вести високоінте-
лектуальні дискусії з освіченими та 
дипломованими людьми, які і поду-
мати не могли, що їхній співрозмов-
ник і не бачив університету. 

Перші кроки в розвитку його лі-
тературної кар’єри виявилися не 
дуже вдалими. Перший твір пись-
менника «Андрій Соловко, або 
Вченіє світ, а невченіє тьма» крити-
ки сприйняли досить скептично. Та 
його це не зламало. Він зумів знайти 
заспокоєння та підтримку в колі та-
ких хороших друзів, як Іван Франко, 
Микола Лисенко, Василь Стефан-
ник, Михайло Старицький, Олена 
Пчілка та Леся Українка. 

«Коцюбинський дуже любив 
життя. Любив у ньому те, що має в 
собі красу й світло, радість і ласку. 
Любив сонце, весну, літо», – так 
говорив про письменника Денис 
Лукіянович у «Пам’ятних зустрі-
чах». Червоною ниткою через всі 
твори простежується ця його любов 
до життя. 

Михайло Коцюбинський зали-
шив після себе великий спадок, до 
якого вічно будуть тяжіти всі ті, хто 
так само як і він, любить життя та 
Україну. 
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9-е жовтня, неділя, 18:00 
Привид в обладунках
Рік випуску: 1995
Країна: Японія
Жанр: аніме, кіберпанк, фентезі.
Режисер: Мамору Осии 
Завдяки комп’ютерним мережам 
кордони між державами звалили-
ся. 9-й відділ Міністерства Відділу 
Безпеки отримує завдання знайти 
хакера з кличкою «Кукловод», але 
хто він такий у світі, де кордон між 
реальністю та комп’ютерним світом 
майже стерта.

16 жовтня, неділя, 18:00
Нірвана
Рік: 1997
Країна: Італія, Франція, Велика 
Британія
Жанр: кіберпанк, фентезі, драма.
Режисер: Габриэле Сальваторес 
Напередодні Нового 2006 року, ве-
лика компанія збирається випусти-
ти комп’ютерну гру Нірвана, в якій 
можливим стає все. Але гра дає 
сбій, пагубно впливаючи на розум 
та здоров’є гравців. Сам творець 
цієї гри відправляється в Нірвану за 
три дні до Різдва, аби знищити її. 

• Art простір • Art простір • Art простір • Art простір •

На фото:  письменник Михайло Коцюбинський
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Паралімпійські чемпіони – студенти ЧНУ
Наталія Савінова, 

студентка спеціальності 
«Журналістика»

У вересні у Ріо-де-Жанейро відбу-
лася Літня Паралімпіада 2016. Для 
нас вже не новина, що по закінчен-
ню ігор Україна посіла третє загаль-
нокомандне місце. Цього результа-
ту не було б, якби не люди, які брали 
участь у Паралімпіаді та ціною ней-
мовірних зусиль виборювали у не-
простих змаганнях кожну медаль.

Серед олімпійських героїв 
української збірної був і студент ЧНУ 

їм. Петра Могили, який навчається 
на другому курсі факультету фізич-
ного виховання та спорту, – Ген-
надій Бойко. Сьогодні він вже заслу-
жений майстер спорту України та 
переможець багатьох престижних 
міжнародних змагань, у тому числі 
– Паралімпіади в Ріо-де-Жанейро. 
Першу золоту медаль він здобув на 
дистанції 50 м, пропливши її кролем 
на спині, а другу – на 100 м, побив-
ши при цьому світовий рекорд!

Тренером цього чудового спор-
тсмена є Микола Ільїн, заслужений 
тренер України та викладач кафе-

дри олімпійського та професійного 
спорту.

Ще однією гордістю університе-
ту став Олег Науменко, який здобув 
бронзу у фехтуванні на візках.

Ці спортсмени не просто так 
отримали свої титули, а заслужи-
ли роками виснажливих тренувань 
і неймовірної роботи над собою. 
Своїм прикладом вони доводять, 
що все у світі можливе. Ми ж сьо-
годні говоримо, як пишаємося на-
шими земляками і бажаємо їм ще 
більш яскравих перемог, які нади-
хатимуть всіх нас! 

 Освіта – найпотужніша зброя, аби змінити світ
Анна Раковська, 

студентка спеціальності 
«Журналістика»

У цьому році в Чорноморському на-
ціональному університеті імені Пе-
тра Могили навчатиметься понад  
60 учасників бойових дій та бійців, 
звільнених у запас.  

Інститут післядипломної освіти 
Чорноморського національного 
університету приділяє велику увагу 

воїнам-учасникам антитерористич-
ної операції. Розуміючи всю склад-
ність адаптації військових до мир-
ного життя, ЧНУ пропонує широкий 
спектр спеціальностей, які допом-
ожуть після навчання знайти себе. 
Більшість бійців подали документи 
на спеціальність «Правознавство».

Цього року в порядку, визначе-
ному відповідним Положенням про 
проходження військової служби, 
демобілізовані воїни можуть брати 
участь у конкурсі за результата-

ми вступних іспитів із конкурсних 
предметів, які вони обрали само-
стійно. 

Усі, хто успішно пройдуть ста-
жування або спеціалізацію чи роз-
ширення профілю (підвищення 
кваліфікації), отримають відповід-
ний документ про вищу освіту.

До того ж, навчаючись у ЧНУ, всі 
охочі мають можливість пройти вій-
ськову підготовку і отримати війсь-
кове звання молодшого лейтенан-
та, офіцера запасу.

Японська 
традиція

Сергій Король,
студент спеціальності

«Журналістика»

Японія – така далека і екзотична 
країна для українців. Країна з диво-
вижними традиціями, культурою, 
мовою. Країна, яка зберегла ста-
родавні традиції, незважаючи на 
сьогоднішні реалії. Одна з багатьох 
японських традицій – це традиція 
обирати ієрогліф року.

Вона полягає в тому, щоб оби-
рати ієрогліф, який характеризує 
рік, що минув. Наприклад, 2015 рік 
японці прозвали як рік японського 
благоустрою і добробуту. До речі, 
в цей рік у Японії було зафіксовано 
велику кількість одружень. І місцеві 
вирішили обрати ієрогліф – любов. 

Саме таку традицію центр ЧНУ 
імені Петра Могили презентував 24 
вересня. Презентатором стала Га-
лина Зінов'єва – голова товариства 
японської культури. 

Японський центр працює з 2004 
року. Він надає можливість студен-
там університету вивчати японську 
мову і вивчати традиції японської 
культури. 

«Існує чотири скарби для люди-
ни, яка малює ієрогліфи. Туш, камінь 
для туші,  пензель і, звичайно, ри-
совий папір. Чому саме рисовий? – 
тому, що він водночас цупкий і тон-
кий, що є найкраще для написання 
ієрогліфів. Найголовніше в написан-
ні ієрогліфів є те, що вони пишуться 
на одному диханні», – пояснює Га-
лина Зінов’єва.  

Опираючись на сьогоднішні 
українські реалії пані Галині запро-
понували вісім варіантів ієрогліфів, 
які б позначили рік, що минув. Вона 

написала найбільш вдалі: ієрогліф, 
який означав реформи, другий – пе-
ремогу. Але все ж таки, ієрогліф що 
означає об’єднання, став найвдалі-
шим. На цій думці зійшлись і вона 
сама, і учасники презентації. Також 
можна згадати ієрогліф – журналіст, 
який пані Галина написала перед 
глядачами-учасниками. Який, влас-
не, подарувала кафедрі журналі-
стики.

Було презентовано не лише 
ієрогліфи, а також національний 
одяг Японії – кімоно. За участю жі-
нок, як української, так і японської 
національності. Більше того, ієро-
гліфи міг написати кожен охочий, 
що ще більше захоплювало і ціка-
вило учасників. І на сам кінець всіх 
пригощали справжній японським 
чаєм, який викликав почуття неза-
лежності і відчуття, що Японія така 
далека, але водночас така близька 
країна. 


