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• Pro головне
***

• 4 січня ‒ на ТРК «Март» почала 
виходити нова телевізійна програма 
«Українське історичне коло», яку відз-
няли у телестудії ЧНУ імені Петра Мо-
гили протягом листопада-грудня 2019 
року. Ведучим програми є директор 
інституту філології ЧНУ імені Петра 
Могили, доктор філологічних наук, про-
фесор Олександр Пронкевич. Гості – ві-
домі історики Миколаєва. Програма має 
на меті нагадати телеглядачам про істо-
ричні події, які відбувалися в Україні 
й світі, і які так чи так відбивалися на 
житті регіонів, зокрема міста Миколаєва 
та області.

***
• 16  січня – у  Галереї мистецтв ЧНУ 

ім. Петра Могили відбулось відкриття  
пейзажної  експозиції  Кримської міс-
цевості. Автором картин є заслужений 
художник України Сергій Шаповалов. 
Твори пана Сергія знаходяться в музеях 
у різних містах України, в галереях та 
приватних колекціях України та  поза її 
межами. Ця виставка має назву «Україн-
ський Крим».

***
• 17 січня – в Миколаївському 

академічному українському театрі драми 
та музичної комедії відбулося урочисте 
святкування 24-річчя заснування ЧНУ 
імені Петра Могили.

***
• 17 січня  – в актовій залі Могилянки 

відбулось урочисте вручення 
дипломів магістрів випускникам 
Інституту державного управління. 
Дипломи  вручили 142 випускникам 
Інституту державного управління  за 
спеціальністю «Публічне управління 
та адміністрування» за двома освітніми 
програмами: «Державна служба» та 
«Місцеве самоврядування».

***
• 20 січня ‒ до ЧНУ імені Петра 

Могили завітала шеф-редактор, 
сценарист телеканалу «Нового каналу» 
Анастасія Кутузова. Наразі Анастасія 
Кутузова працює на 4-х розважальних 
проєктах «Нового каналу»: «Діти 
проти зірок»,  «Шалена зірка», «Супер 
інтуїція»,  «Хто зверху?».

***
• 23 січня ‒ до студентів-журналістів 

Могилянки завітав відомий миколаївсь-
кий фотограф Олександр Сайковсь-
кий. Пан Олександр працює фотожур-
налістом у газетному виданні «Вечірній 
Миколаїв». Лекція пройшла у форматі 
діалогу.

***
• 24 січня ‒ у ЧНУ імені Петра Мо-

гили відбулася шоста обласна науко-
во-практична конференція відділень 
мовознавства; літературознавства, 

фольклористики та мистецтвознавства 
«Сучасні філологічні проблеми в кон-
тексті науково-дослідницької роботи 
в системі МАН». Бібліотека Інституту 
філології зібрала учнів 9-11 класів шкіл 
Миколаївської області, які разом із ку-
раторами своїх робіт представляли свої 
доповіді. 

***
• 24 січня ‒ відбулось нагороджен-

ня студентів-економістів за активну 
діяльність від управління молодіжної 
політики Миколаївської міської ради. 
Факультет економічних наук ЧНУ імені 
Петра Могили та управління молодіж-
ної політики Миколаївської міської 
ради, минулого року провели спільну 
акцію посадки дерев у парку Перемоги 
в рамках реалізації проєкту «Skills Lab: 
успішна кар’єра.

***
• 24-26 січня – відбувся  фести-

валь-конкурс «Зірки Причорномор’я». 
Конкурс тривав З дні  та проходив у 
актовій залі Могилянки. Організатором 
виступив Культурно-мистецький центр 
ЧНУ імені Петра Могили на чолі з керів-
ником Оленою Монаховою та за участі 
провідних фахівців: Любові Древіної 
та Валерія Шеремета. Участь у 15-му 
конкурсі «Зірки Причорномор’я» взяли 
понад 300 осіб. За дні виступів на сцені 
побували учасники, які мали змогу по-
казати себе в різних видах мистецтва. 

***
• 25 січня ‒ пройшов 1-й модуль з 

навчального курсу для фахівців Мико-
лаєва та Миколаївської області  на тему: 
«Кращі практики та стратегії викладан-
ня для учнів з особливими освітніми 
потребами в закладах освіти. Надання 
підтримки учням інклюзивної форми 
навчання (Базові положення та інстру-
менти АВА-терапії (прикладний аналіз 
поведінки) у роботі з дітьми та підліт-
ками з ООП)».

***
• 29-31 січня ‒ з представниками 

факультету комп’ютерних наук ЧНУ ім. 
Петра Могили пройшла  Всеукраїнська 
науково-практична конференція моло-
дих вчених, аспірантів і студентів «Ін-
телектуальні інформаційні системи». 
Метою конференції є обмін результа-
тами наукових досліджень студентів та 
молодих вчених. 

***
• 31 січня – в приміщенні філоло-

гічної бібліотеки відбулась 4-а відкри-
та лекція від Олександри Філоненко на 
тему «Witchcraft, або історії про відьом 
(і трохи про Імболк)». Лекторка – кан-
дидат  філологічних   наук, викладач 
кафедри англійської філології. Це вже 
четверта лекція пані Олександри в рам-
ках проєкту «lectorium», який організо-
вує Наукова бібліотека ЧНУ імені Петра 
Могили.
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• Новини
Випускниця-економіст ЧНУ ім. Петра Могили про досвід 

навчання економічним наукам в Америці
У  січні 2020 року до студентів та 

викладачів Факультету економічних 
наук ЧНУ імені Петра Могили завіта-
ла його випускниця Ірина Демко. Нині 
пані Ірина ‒ наукова співробітниця 
Центру економічного розвитку при 
Клівлендському університеті (Maxine 
Goodman Levin College of Urban affairs), 
має докторський ступінь в області сіль-
ського господарства, навколишнього 
середовища та регіональної економіки 
в Університеті штату Пенсильванія, де 
вивчала торгівлю органічними продук-
тами в США, та спеціалізується на вив-
ченні економічного впливу.

Ділилася Ірина Демко зі студента-
ми особливостями навчання в амери-
канських вишах, що відмітила із влас-
ного досвіду, та як стала студенткою 
Пенсильванського університету. Також 
розмова йшла у сфері економічних і 
математичних питань: про рівень під-
готовки вступників та студентів, на-

уковий розвиток 
та можливості на 
базі американсь-
ких університетів.

Отримала пані 
Ірина чимало за-
питань від сту-
дентів, які були 
зацікавлені про-
цесом складання 
всіх іспитів, які 
потрібні для всту-
пу в американсь-
кий університет 
та їхньою складні-
стю; відмінністю 
навчального про-
цесу та математичного навантаження 
у порівнянні з українськими вишами; 
аспірантською діяльністю та момента-
ми захисту дисертаційних робіт. Зви-
чайно, не обійшлося й без кумедних та 
цікавих історій зі студентського життя 

українки в Америці, на перший погляд 
«дивних» для нас американських куль-
турних особливостей.

Медіацентр ЧНУ
ім. Петра Могили

Урочисте святкування відбулось 
17 січня 2020 року в Миколаївсько-
му академічному українському театрі 
драми та музичної комедії. Традиція 
святкувати в цьому театрі зародилася 
ще 24 роки тому. І відтоді театр готує 
привітальні програми з нагоди святку-
вання заснування університету.

У цей день лунало чимало поба-
жань, згадували здобутки та досягнен-
ня, висловлювались найщиріші поба-
жання.  Зі сцени всіх привітав ректор 
Чорноморського національного універ-
ситету імені Петра Могили Леонід 

Клименко, який у своїй промові згадав 
непростий шлях становлення універ-
ситету. До того ж ректор відзначив, 
що на сьогодні колектив університету 
спроможний розв’язувати найсклад-
ніші питання, які стоять перед універ-
ситетом та перед державою загалом.

Також ректор виконав приємну 
місію і вручив декілька подяк праців-
никам університету. За багаторічну 
сумлінну працю, вагомий особистий 
внесок у підготовку кваліфікованих 
спеціалістів плідну педагогічну діяль-
ність та з нагоди відзначення 24-ї річ-

ниці застування Чорноморського на-
ціонального університету імені Петра 
Могили  було нагороджено нагрудним 
знаком за наукові та освітні досягнен-
ня Кондратенка Юрія Пантелійовича, 
доктора технічних наук,  завідувача 
кафедри інтелектуальних інформацій-
них систем. Наразі Юрій Пантелійо-
вич перебував у Китаї, де читає лекції. 
Нагрудним знаком «Відмінник освіти» 
було нагороджено Кутковецького Ва-
лентина Яковича, доктора технічних 
наук, професора кафедри комп’ютер-
ної інженерії.

Нагородили подякою Міністер-
ства освіти і науки України Аврамен-
ка Анатолія Олександровича, доктора 
технічних наук, професора кафедри 
медико-біологічних основ спорту та 
фізичної реабілітації. Грамотою Міні-
стерства освіти і науки України було 
нагороджено Яремчук Ольгу Мико-
лаївну, старшого викладача кафедри 
медичної біології та фізики, мікробіо-
логії, гістології, фізіології та  патофізіо-
логії. Атестат професора було вручено 
Озерському Ігорю Володимировичу, 
доктору юридичних наук, професору 
кафедри цивільного та кримінального 
права і процесу.

Привітала університет і дирек-
тор департаменту освіти і науки 
Миколаївської обласної державної 
адміністрації Удовиченко Олена Олек-
сандрівна:
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• Новини
«Ви є одним із провідних універси-

тетів нашого регіону, нашої держави. 
Ми пишаємося вашими здобутками: 
ваших студентів, науковців, педагогіч-
но-професорського колективу. Ми пи-
шаємось тим, що ви є одним з лідерів 
в спортивній лізі серед студентів. Пи-
шаємось тим, що ви один із закладів 
вищої освіти, який впроваджуєте 
інклюзивну освіту. Ви один із закладів, 
який надає розширену мережу освітніх 
послуг для учасників антитерористич-
ної операції на сході нашої країни. Ви 
відкриваєте нові галузі освіти, в тому 
числі, і медицину, яка дуже важлива 
для нашого регіону. І це не повний пе-
релік  тих досягнень, тих цілей, які ви 
умієте успішно досягати».

Удовиченко Олена вручила подяку 
Миколаївської обласної державної ад-
міністрації колективу ЧНУ імені Петра 
Могили за плідну працю, високий про-
фесіоналізм, відповідальне ставлення 
до обраної справи, вагомий особистий 
внесок у розвиток науково-педаго-
гічної освіти та підготовку високо-
кваліфікованих фахівців.

До вітального слова був запроше-
ний і миколаївський міський голова 
Сєнкевич Олександр Федорович, який 
привітав представників своєї альма-ма-
тер:«Насправді є думка, що якість 
вищої освіти в Україні падає. Я хочу 
сказати, що якість вищої освіти в Чор-
номорському національному універси-

теті імені Петра Могили підвищується. 
Адже ми бачимо, як відкриваються 
нові напрямки, нові горизонти. Хочу 
побажати вам не здавати обертів!»

Олександр Сєнкевич вручив Подяч-
ні листи Миколаївського міського голо-
ви за вагомий внесок у реалізацію мо-
лодіжної політики у місті Миколаєві, 
активну участь у вихованні молодого 
покоління та з нагоди відзначення 24-ї 
річниці заснування ЧНУ імені Петра 
Могили Кузьменку Олександру Бо-
рисовичу, доктору економічних наук, 
професору, завідувачу кафедри еко-

номіки та підприємництва; Погромсь-
кому Віктору Олександровичу, канди-
дату історичних наук, доценту кафедри 
економіки та підприємництва та Кли-
менку Леоніду Павловичу, ректору 
ЧНУ імені Петра Могили, доктору тех-
нічних наук, професору. Після цього 
продовжилась вітальна програма, під-
готовлена Миколаївським академічним 
українським театром драми та музич-
ної комедії, до якої входили пісенні та 
танцювальні номери.

Медіацентр ЧНУ
ім. Петра Могили

1 лютого ЧНУ імені Петра Моги-
ли приймав у своїх стінах майбутніх 
студентів разом з їхніми батьками на 
«Могилянському Profi-fest 2020». Під-
готовка до такого формату Дня відкри-
тих дверей була масштабною. 

У холі головного корпусу універ-
ситету були розташовані столи для 
реєстрації школярів. Зареєстрованих 
відвідувачів знайомили з Могилянкою 
підготовлені студенти-екскурсоводи. 
Для цього було створено волонтерську 
групу з-поміж студентів університету. 
Охочі мали змогу закарбувати в пам’яті 
момент у тематичних фотозонах, які 
були розташовані у різних місцях ек-
скурсійного руху. Кожен факультет та 
інститут презентував свій профіль за 
допомогою живих статуй, які зобража-
ли студенти своїх спеціальностей. До 
цих образів відвідувачів супроводжу-
вали два ангели зі словами: «Навчання 
– це світло можливостей, а невчення – 
темрява».

Офіційна частина заходу відбулася 
в актовій залі з трансляцією в читальну 

залу університету, аби всі запрошені 
не пропустили корисну для них інфор-
мацію. В головному урочистому залі 
Могилянки пролунав гімн університе-
ту під час якого було показане відео з 
відомими випускниками Мигилянки. 
Привітала майбутніх абітурієнтів ди-
ректор Навчально-наукового інститу-
ту післядипломної освіти Могилянки 

Ганна Норд та проректор з наукової ро-
боти Могилянки Володимир Беглиця.

Перша проректорка Наталя Іщенко 
розповідала про відмінність навчання 
в університеті від шкільного та про 
спеціальності Могилянки. Щодо но-
вацій у правилах вступу та приймання  
до вишів, написання ЗНО цього року 
ознайомлювала відповідальний секре-
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• Новини

Студенти факультету політичних 
наук та інституту філології ЧНУ імені 
Петра Могили 29 січня 2020 року 
відвідали виставку Романа Сущен-
ка, яка проходить у виставковій залі 
ММПКМ.

Зокрема для студентів-журналістів 
процес передбачав не лише відвідуван-
ня галереї, а й підготовку журналістсь-
ких матеріалів про виставку та її авто-
ра.

Роман Cущенко – український 
журналіст та політв’язень Кремля. У 
2016 році його незаконно арештували 
в Москві, а через два роки – РФ засу-
дила його до 12 років колонії суворого 
режиму. Останні 6 років перед ув’яз-
ненням він працював власним коре-
спондентом агентства «Укрінформ» у 
Парижі та висвітлював, зокрема, вплив 
пропаганди РФ на Францію та Європу. 
Звільнений Роман був по обміну разом 
з іншими в’язнями, пробувши за  ґрата-
ми 1070 днів.

Малювання – захоплення всього 
життя Романа Сущенка. Роботи пред-

ставлені на виставці, він створив про-
тягом 2016-2018 років під час перебу-
вання у СІЗО «Лефортово» в Москві.

Сущенко використовував лише 
підручні засоби для 
того, щоб малювати 
– лушпиння цибулі, 
сік буряка, чай, праль-
ний порошок, кетчуп, 
розчин фурациліну 
тощо. Пізніше йому 
дозволили передати 
пастель 24 кольори та 
акварель.

Повна колекція 
журналіста показа-
на саме в Миколаєві, 
адже автор  проходив 
військову службу та 

деякий час жив тут і має в місті чи-
мало друзів. Це перша виставка робіт 
Романа Сущенка. Сам автор теж був 
присутній на зустрічі зі студентами та 
розповів чимало цікавих подробиць 
створення своїх робіт.

Роман Сущенко повернувся до 
роботи журналістом, написав кілька 
матеріалів для Укрінформу, а ще зай-
мається громадською роботою і вже 
відвідав деякі європейські столиці. 
Кілька репродукцій своїх робіт він по-
дарував представникам Європейського 
Союзу та Ради Європи.

Медіацентр ЧНУ
ім. Петра Могили
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тар Приймальної комісії ЧНУ ім. Пе-
тра Могили Анна Алексєєва. Факуль-
тети та інститути були розташовані за 
відповідними локаціями, де презен-
тували свої спеціальності школярам 

після офіційної ча-
стини. Декани та 
викладачі універси-
тету ділилися із май-
бутніми студентами 
секретами професій, 
яких вони навчають, 
цікавими історія-
ми, розповідали про 
відомих випуск-
ників Могилянки. 
На інтерактивних 
тематичних лока-
ціях школярі могли 
приміряти на себе 
будь-який професій-
ний образ, аби дізна-

тися та вирішити ким вони хочуть ста-
ти в майбутньому. Головний осередок 
студентства в університеті – їдальню – 
переобладнали в лаундж-зону, де відві-

дувачі мали змогу поспілкуватися зі 
студентами, відпочити та розважитись 
настільними іграми.

Впродовж Profi-fest-у працювали 
консультаційні пункти Приймальної 
комісії університету, до якого можна 
було звернутись із запитаннями; Ми-
колаївська обласна служба зайнятості, 
яка пропонувала пройти спеціальний 
тест школярам, за допомогою якого 
можна визначити профіль своєї май-
бутньої професії.

Другий Могилянський Profi-fest но-
вого формату пройшов досить вдало. 
Близько 600 школярів з Миколаївської, 
Херсонської та Кропивницької обла-
стей відвідали день відкритих дверей в 
Могилянці.

Медіацентр ЧНУ
ім. Петра Могили

Студенти Могилянки відвідали виставку 
Романа Сущенка
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У рамках партнерства та співробіт-
ництва з ЧНУ імені Петра Могили 
компанія GlobalLogic надала універ-
ситету систему для навчання студентів 
проєктуванню роботів та інших ав-
томатизованих пристроїв під назвою  
«Embedded Starter Kit».

Зустріч студентів і викладачів фа-
культету комп’ютерних наук з пред-
ставниками компанії відбулась 29 січня 
2020 року в Могилянці. Представники 
GlobalLogic продемонстрували робо-
ту пристроїв та надали поради щодо 
роботи з системою. «Зараз в IT-сфері 
дуже популярним є «Інтернет речей». 

Наші студенти, використовуючи це об-
ладнання під час навчання, отримають 
сучасні знання, з якими потім зможуть 
влаштуватися в будь-якій галузі, що 
стосується ІТ», – зазначає декан фа-
культету комп’ютерних наук Анжела 
Бойко.

До університету було передано 15 
систем, що дозволить використовува-
ти прилади під час навчання в рамках 
напряму «Embedded system» підгрупі 
студентів. Embedded Starter Kit може 
розв’язати проблему дефіциту сучас-
ної матеріально-технічної бази для 
навчання студентів ІТ-спеціальностей. 

Завдяки цьому майбутні інженери змо-
жуть створювати реальні проєкти та 
навчатися працювати в команді.

Embedded Starter Kit – це плата, 
доповнена сенсорами, екраном, інтер-
фейсом, контролером та іншими ком-
понентами, необхідними для роботи 
над вбудованими рішеннями. Пристрої 
на базі Embedded Starter Kit можуть от-
римувати дані про навколишній світ і 
взаємодіяти з ним. Це дозволить май-
бутнім фахівцям створювати різну 
апаратуру, наприклад, автоматичну по-
ливалку для квітів, роботизовану руку 
або сенсор на базі технологій інтерне-
ту речей. «Освіта – це спільна справа 
не тільки університету і студентів,  а й 
роботодавців. Дуже важливо зробити 
співпрацю між університетом та ком-
панією якомога більш плідною, і саме 
для цього ми робимо  проєкти з універ-
ситетом. Embedded Starter Kit – це 
чергова ідея, яка спрямована на покра-
щення освіти в університеті і на ніве-
лювання прірви між тим, яким студент 
виходить відразу після університету, та 
тим, що потребує на даний момент ри-
нок праці», – зазначає представник ми-
колаївського офісу GlobalLogic Андрій 
Лопаков. Окрім наданих систем для 
навчання, компаніє також забезпечує 
участь консультантів, які займаються 
розробкою разом зі студентами.

Медіацентр ЧНУ
ім. Петра Могили
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Компанія GlobalLogic надала студентам ЧНУ імені Петра 
Могили обладнання для навчання проєктуванню роботів

та інших автоматизованих пристроїв

Зірки Причорномор'я 2020: у Могилянці пройшов 
фестиваль-конкурс талановитої молоді

У ЧНУ імені Петра Могили відбув-
ся  фестиваль-конкурс «Зірки Причор-
номор’я». Конкурс тривав З дні: з 24 по 
26 січня 2020 року і проходив у актовій 
залі Могилянки. Організатором висту-
пив Культурно-мистецький центр ЧНУ 
імені Петра Могили на чолі з керівни-
ком Оленою Монаховою та за участі 
провідних фахівців: Любові Древіної 
та Валерія Шеремета. Участь у 15-му 
конкурсі «Зірки Причорномор’я» взяли 
понад 300 осіб. За дні виступів на сцені 
побували учасники, які мали змогу по-
казати себе в різних видах мистецтва.

Перший день було присвячено 
виступам вокалістів. Були представ-
лені як солісти, так і ансамблі. Другого 
дня учасники показували хореографіч-

ні номери. А третього – свої роботи 
презентували вісім театральних ко-
лективів, серед яких був і театральний 
гурток ЧНУ імені Петра Могили «Зу-
пинка Театральна».

Оцінювало учасників професійне 
журі, до складу якого входили заслу-
жені діячі мистецтв та заслужені ар-
тисти України, викладачі вокалу і хо-
реографії, солісти та балетмейстери. 
Доцент кафедри української філології, 
теорії та історії літератури інституту 
філології ЧНУ імені Петра Могили 
Владлена Руссова також стала одним із 
членів журі цього конкурсу.

Участь у заході мали змогу взяти 
учні позашкільних, загальноосвітніх 
та інших навчальних закладів. Фести-

валь-конкурс направлений на підтрим-
ку учнівської молоді в різних видах 
мистецтва, стимулювання творчої ак-
тивності, сприяння розвитку та реалі-
зації молодих митців, а також вихован-
ня поваги до культури рідного краю.

Нагадаємо, що  ЧНУ ім. Петра Мо-
гили відродив фестиваль «Зірки При-
чорномор’я» у 2019 році. Університет 
організовував цей конкурс 14 років 
поспіль, але на деякий час був виму-
шений зробити перерву. Після ремонту 
актової зали фестиваль почали прово-
дити знову.

Медіацентр ЧНУ
ім. Петра Могили
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• Корисно студенту

Студентське життя… Часу не 
вистачає не те, що на саморо-

звиток і відпочинок, навіть на навчан-
ня. Особливо, коли після виснажливих 
пар хочеться просто лягти спати і «за-
бутися». Мені самій дуже знайоме це 
почуття, саме тому я хочу порекомен-
дувати тобі, втомлений студенте, деякі 
ресурси, які мають хоча б трошки по-
легшити твоє важке студентське життя. 

Forest – думаю, всім відомий дода-
ток, але про нього не можна не сказа-
ти, тому що він гарно справляється зі 
своєю задачею. Forest допоможе тобі 
сфокусуватися над важливою задачею. 
Коли ти ставиш таймер на той час, який 
ти осилиш пробути без телефону, са-
диться дерево, яке виросте за той час, 
поки ти справляєшся із поставленою 
задачею. Цікаво те, що команда цього 
додатку співпрацює з організацією, яка 
займається посадкою справжніх дерев, 
і коли користувач витрачає віртуальні 
монети на посадку дерев у додатку, ці 
кошти відправляються їхньому партне-
ру та створюють замовлення на посад-
ку. Тому ти не тільки досягаєш успіху у 
своїй справі, але й допомагаєш навко-
лишньому світу.

Voscreen – безкоштовний додаток, 
а також сайт, для вивчення і підвищен-
ня рівня англійської мови. Ти просто 
дивишся уривки з фільмів, музичних 
кліпів чи мультфільмів і покращуєш 
skills англійської тим, що намагаєшся 
сприйняти інформацію на слух і від-
творити її синонімічними фразами. 
Там навіть трапляються уривки з «Гри 
престолів» і «Відьмака», чекай скорі-
ше.

Prometheus – платформа масових 
відкритих онлайн-курсів. Проект не-
впинно розвивається та зростає, збіль-
шує кількість доступних курсів та 

впроваджує новітні навчальні методи 
для всіх. Цей ресурс допоможе не тіль-
ки відкрити для себе якісь нові знання, 
але й поглибити ті, які знадобляться в 
подальшій майбутній професії.

Бріфлі – це найбільша бібліотека 
коротких викладів. Більше 2000 пере-
казів літературних творів: від давніх 
рукописів до сучасних бестселерів. В 
середньому короткий зміст книги чи-
тається за 10-15 хвилин. Але пам’я-
тай, перше правило цього сайту – не 
розповідати викладачу про існування 
цього сайту. Нехай ця таємниця зали-
шиться між нами, а викладач думає, що 
ти класний студент, який прочитав твір 
повністю і звернув увагу на всі його 
суттєві деталі.

Google Podcasts – найбільш зруч-
ний додаток для прослуховування 
подкастів. Повір мені, слухати випуск 
подкасту про якісь модернові наукові 
відкриття, поки їдеш зранку у пере-

повненій маршрутці, буде куди краще 
і приємніше, аніж слухати волання па-
сажирів поряд. 

EngVideo.Pro – ресурс, який дозво-
ляє дивитися фільми та серіали мовою 
оригіналу з субтитрами. Медіатека 
вражає своєю різнобарвністю і повно-
тою. Дуже зручний і класний сайт для 
покращення сприймання англійської 
на слух.

f.lux - додаток, що регулює темпе-
ратуру кольору комп'ютерного моніто-
ра відповідно до географічного розта-
шування та часу доби, що задаються 
користувачем. Він створений для змен-
шення напруги очей при роботі в ніч-
ний час і усунення одного з факторів, 
що порушують нормальний добовий 
ритм і режим сну. Те, що треба для сту-
дента, який щоночі робить семінари чи 
лабораторні і вмивається сльозами.

Надія Токарчук

Топ-7 корисних додатків для студента
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Найбільш високооплачувані професії 2020 року
Компанія LinkedIn спрогнозу-

вала, які навички та вакансії 
будуть найбільш популярними у 2020 
році.

LinkedIn – це соціальна мережа, 
яку використовують для пошуку і 
встановлення ділових контактів. У ній 
зареєстровано понад 400 мільйонів ко-
ристувачів, що представляють 150 га-
лузей бізнесу з 200 країн.

Мережа подала список навичок, 
які будуть необхідні працівникам для 
успішної роботи та зростання в кар’єрі. 
Серед hard skills будуть лідирувати 
блокчейн, хмарні обчислення та штуч-
ний інтелект. Також цінуватимуться 
навички у сфері бізнес-аналітики, мар-

кетингу та відеовиробництва. Найваж-
ливішими soft skills будуть емоційний 
інтелект, креативність, вміння переко-
нувати, працювати в команді та адапту-
ватися.

Також LinkedIn назвав 10 найзатре-
буваніших та найбільш високооплачу-
ваних професій 2020 року:

Фахівець зі штучного інтелекту. Се-
редньорічна зарплата: $136 тисячі

Інженер з робототехніки. Зарплата: 
$85 тисячі

Спеціаліст по роботі з даними. Зар-
плата: $143 тисячі

Фулстек програміст. Зарплата: $82 
тисячі.

SR-інженери. Зарплата: $130 тисяч.

Customer success manager. Зарплата: 
$90 тисяч.

SDR (Sales Development 
Representative). Зарплата: $60 тисяч.

Дата-інженер. Зарплата: $100 ти-
сяч.

Спеціалісти з когнітивно-поведін-
кової терапії. Зарплата: $33 тисячі.

Спеціаліст з кібербезпеки. Зарпла-
та: $103 тисячі.

Попри усілякі списки та прогнози, 
варто все-таки в першу чергу орієнту-
ватися на роботу до душі та на власні 
вміння, а вже після цього доповнювати 
їх необхідними навичками.

Медіацентр ЧНУ
ім. Петра Могили
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Уже зовсім скоро настане той 
день, коли з очей одиноких дів-

чат виллється тонна гірких сліз через 
те, що немає кому подарувати вален-
тинку з підписом «Я тебе кохаю!». Але 
є й інша категорія людей, які з остра-
хом чекають цей день, тому що треба 
вигадати якийсь милий та 
небанальний подарунок, 
після якого ти збережеш 
свої стосунки. Цей текст 
допоможе як хлопцям 
так і дівчатам позбутися 
тремтіння в колінках пе-
ред настанням Дня святого 
Валентина, демонструючи 
подарунки, які не варто да-
рувати своїм половинкам в 
цей день.  

Присвячується ХЛОП-
ЦЯМ:

Набір сковорідок / ка-
струль. Усі ми колись чули 
стереотип, що дівчина має 
готувати і в неї природою закладено 
бути господинею, яка може годинами 
стояти на кухні і готувати неперевер-
шені шедеври кулінарії. Але якщо на 
День всіх закоханих ви подаруєте щось 
з кухонного приладдя, то ваша дівчина 
може прийняти це за натяк, що її міс-
це на кухні. Або ж, що у вас тугенько 
з фантазією. 

Гроші. Зайвими гроші ніколи не бу-
дуть, але в таке свято варто трохи на-
пружитися і подумати, що на цю суму 
можна придбати або організувати аби 
здивувати свою кохану. Тому що гроші 
подаровані в конверті великого задово-

лення не принесуть (звичайно, якщо це 
невелика сума), а от ваше бажання про-
явити увагу внесе свої плоди. 

Косметика. Дівчата люблять кос-
метику, але не тоді, коли її дарують 
хлопці, які не тямлять в цьому нічо-
гісінько. Тому, якщо ти хлопець, який 

не знає що таке хайлайтер, консилер, 
гліттер та праймер і яка між ними різ-
ниця, то не варто навіть думати про 
подарунок такого роду. За винятком, 
якщо дівчина сама тебе про це попро-
сила, але тоді зникає те приємне пере-
живання перед сюрпризом. 

Присвячується ДІВЧАТАМ:
Набір для бриття. Це майже стан-

дартний подарунковий набір хлопцям 
на всі свята, якщо додати до нього 
шкарпетки. І все це виглядає трохи 
кумедно, адже як говорить сімейний 
психолог Сатья Дас: «Не треба дару-
вати вашим чоловікам бритву, вони ж 

до цього не сокирою користувалися». І 
взагалі, дарувати засоби із догляду за 
тілом вважається поганим тоном, тому 
що людина може це сприйняти як на-
тяк на її неохайність.

Пивний бокал. Подарувавши своє-
му хлопцю такий бокал ти маєш бути 

готовою до того, що він буде 
пити з нього пиво, а не джерель-
ну водицю. Тому не даруй те, за 
що потім сама будеш його пиля-
ти і витрачати на це свої нерви. 

Інструменти. Коли дівчина 
дарує інструменти, це те саме, 
якщо хлопець дарує косметику. 
Тобто, коли ти нічого в цьому не 
розумієш і не можеш відрізнити 
накидний ключ від торцевого 
трубчастого ключа, то не витра-
чай на це свої сили, час та гроші. 
Він все одно не зацінить, тому 
що такі речі хлопцям зручніше 
купувати самим. 

Обрати справді цікавий пода-
рунок, який би ідеально підійшов для 
вашої коханої людини в таке роман-
тичне свято, іноді буває дуже складно. 
Але потрібно просто прислухатися до 
того, що каже ваша друга половинка, 
тому що зазвичай люди не замислюю-
чись проговорюють те, що їм потріб-
но, і саме такий подарунок буде най-
вдалішим. Просто приділіть процесу 
обрання подарунку трохи більше часу 
та фантазій, ну, і грошей. Усім кохання!

Тамара Старожук
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До дня всіх закоханих

Не даруй це, якщо хочеш зберегти свої стосунки

Трохи гумору, непоради і розбиті серця: 
невеселий текст до Дня всіх закоханих

В ідеалі цей матеріал мав писати-
ся під бокальчик, а то й не один, 

якогось червоного напівсолодкого, але 
зліва від мене лише чашка остигло-
го зеленого чаю. Отак у мене завжди 
і виходить. Планувала написати «Топ 
найбезглуздіших відмовок не йти на 
побачення», а, опитавши знайомих, 
виявилось, що я – лідер. На жаль, не 
лідер думок, не лідер у команді, а лідер 
з отримання найгеніальніших відмов. 
Я б сказала, що це не так вже й пога-
но: не просто відмовили, а підійшли 
з креативом! Тішитись можна скільки 
завгодно, але стаття все одно злетіла. 
Збирати хмиз, звичайно, дуже круто, 

зустріч зі мною і поруч не стояла, та 
тільки на моїх декількох (хоч і геніаль-
них!) відмовках не виїдеш.  

А якщо вже по душам, то будь-я-
ка відмовка, якою б класною вона не 
була, все одно на щабель нижча за від-
верту відмову. Чесність пріорітетніша 
від креативу. Посміятись – це круто, 
але ясність у стосунках, то певна га-
рантія душевного спокою. Принаймні 
ти не тішиш себе надіями, щоразу ви-
гадуючи комусь виправдання, потім 
зневірюєшся і страждаєш, а потім зно-
ву сподіваєшся. І цей маятник не зупи-
ниться доти, доки ти не зрозумієш, що 
тобі вже все одно, або на тебе. Тому, 

найбільша послуга, яку ти можеш 
зробити людині у зворотній ситуації – 
сказати відверто. Це завжди непросто, 
але невідання іншого – тягар важчий. 
Ситуація ускладнюється, коли ви не у 
стосунках, і про симпатію у свій бік 
ти можеш лише здогадуватись. Наче 
і недоречно буде сказати, що це не 
взаємно, бо ти точно не впевнений, чи 
не переплутав банальну ввічливість зі 
знаком уваги. Але і продовжувати спіл-
кування, несвідомо даючи надію іншо-
му, – теж медвежа послуга. 

Усім би таку рішучість, як мені у 
мої чотири. Цю історію бабуся згадує 
на кожному сімейному святі мінімум
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п’ять разів на рік. Не дай Боже, хтось 
забуде! Настав час повідати цю історію 
вам. У сусідньому 
під’їзді жив хлопчик, 
старший за мене на три 
роки. Не пам’ятаю, як 
ми познайомились і чи 
багато спілкувались, але 
прекрасно пам’ятаю, 
наскільки сильно він 
запав мені в душу (дя-
кую, бабусю, навряд чи 
забуду). За кожної наго-
ди я зверталась до своєї 
гранд мазер з одним 
проханням: «Ба, запитай 
у Валєри, тобі наша Юля 
подобається?». Не знаю, 
чого, але мої наївні ди-
тячі прохання зухвало 
ігнорували. Напевно, 
вже тоді на мене хтось 
наклав «вєнєц бєзбрачія». Тим часом я 
продовжувала сподіватись на допомо-

гу рідних в своїх амурних справах, аж 
поки не настав вирішальний момент 

наших стосунків – Валєра підстригся. 
Разом із його волоссям зникли і мої 

почуття. Згодом його родина переїха-
ла, і я більше нічого не чула про ньо-

го. Зараз йому має бути 23 
роки. Тому, користуючись 
нагодою, зв’язками і можли-
востями, звертаюсь до всіх 
небайдужих, якщо ви знаєте 
Валєру, запитайте: «тобі по-
добалась Юля з сусіднього 
під’їзду?».

Я не кулінар, щоб послу-
говуватися моїми рецептами 
і очікувати на передбачува-
ний результат. Бо медовик у 
цій історії все одно не вий-
де, які б інгредієнти й у яких 
пропорціях ти б не додавав. 
Який осад буде у твоєму 
компоті стосунків – каламут-
ний, як у персиковому, чи 
прозорий, як у яблучному, – 
залежить тільки від тебе. 

Юлія Спінчевська

Пантеон страв до Дня закоханих або 
ТОП-3 потрави для коханої на 14 лютого

Давно минули часи, коли ра-
нок кожної жінки починався з 

«кулінарної терапії» і, коли без навиків 
готування борщу жінка вважалася не-
повноцінною. Тому, годі розділяти до-
машні обов’язки на жіночі та жіночі, 
час вже і чоловікам чомусь вчитися. І 
почнемо ми з малого, спробуємо разом 
приготувати  страву, або щось типу 
цього до Дня закоханих. Прошу, одра-
зу тверезо оцінити свої можливості та 
обрати один з наступних пунктів, вра-
хувавши свої сили та вміння.

1. Сніданок у ліжко (для серйоз-
них стосунків). 

Перший варіант – яєчня в формі 
серця, рівень – найпростіший.  

Необхідні інгредієнти: сосиски, 
яйця, вершкове масло,  сіль та спеції 
за смаком. Кожну сосиску треба розрі-
зати вдовж на 2 частини, не дорізаючи 
до краю на 1,5 см, потім вивернути на-
виворіт та закріпити нижні краї соси-
сок зубочистками. Далі треба викласти 

підготовані сосиски в сковорідку на 
розігріте масло, піджарити та в кожне 
«сосискове сердечко» вбити по 1 яйцю, 
посолити та додати спеції за смаком.

Другий варіант – сирники. Рівень 
– простий. 

Необхідні інгредієнти: 400 гр тво-
рогу, 1 яйце, 3 столових ложки цукру, 
4 столових ложки муки та ¼ чайної 
ложки солі. Змішуємо всі інгредієнти, 
окрім муки, до однорідної маси, потім 
додаємо муку. На кухонну дощечку 
або іншу поверхність висипте  1 ста-
кан муки, наберіть повну ложку сирної 
маси та викладіть на муку, потім обва-
ляйте її в муці та сформуйте сирник. 
Далі обжарюйте сирники на розпе-
ченій сковорідці до золотистої скорин-
ки з обох боків, приблизно по хвилині 
з кожної сторони на середньому вогні.

2. Обід (для стосунків на перспек-
тиву)

Грибний крем-суп. Рівень – серед-
ній. 

Необхідні інгредієнти: 2 картопли-
ни, 300 гр шампіньйонів, 300 мл м’яс-
ного бульйону, 300 мл молока, соняш-
никова олія,  1 цибулина, сіль та спеції 
за смаком. Чистимо картоплю та від-
правляємо варитися, тим часом обжа-
рюємо нарізану кубиками цибулю на 
соняшниковій олії, поки вона жариться 
нарізаємо шампіньйони і додаємо до 
цибулі, жаримо до золотистого кольо-
ру. За цей час картопля вже повинна 
зваритися, знімаємо з вогню, зливаємо 
воду та розминаємо її виделкою. Далі 
на треба перебити смажені гриби з ци-
булею в пюре, це можна зробити за до-
помогою блендера чи м’ясорубки. Змі-
шуємо картоплю, бульйон та грибне 
пюре і знову все перебиваємо бленде-
ром, додаємо до суміші молоко і знову 
збиваємо. Якщо консистенція густа, то 
додаємо ще бульйону. Ну і наприкінці 
додаємо сіль та спеції за смаком, перед 
подачею можна прикрасити крем-сум 
грінками або зеленню. 

3. Вечеря (для досить серйозних 
стосунків, але ще  не настільки, як у 
пункті під №1).

Перший варіант – риба з овочами 
та зеленню в духовці. Рівень – серед-
ній. 

Необхідні інгредієнти: скумбрія 
очищена з головою, 1 морква, 1 цибу-
лина, петрушка, кріп, сіль та чорний 
молотий перець. Натираємо рибу сіл-
лю та перцем ззовні та всередині. Нарі-
заємо півкільцями моркву та цибулю, 
ріжемо зелень. Далі начиняємо скум-
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брію нарізаними овочами та зеленню 
і завертаємо у фольгу. Ставимо запіка-
тися рибу у духовку при температурі у 
180 градусів  на 30-40 хв, перед готов-
ність треба відкрити фольгу, щоб скум-
брія зарум’янилась. Подавати можна з 
лимоном та запеченими овочами.

Другий варіант – м'ясо в духовці в 
соєвому соусі. 

Необхідні інгредієнти: шматок 
яловичини на 500-800 гр, 1 столо-
ва ложка оливкової олії, 1 цибулина, 
1 чайна ложка паприки, 2 столових 
ложки соєвого соусу, розмарин, сіль 
та чорний молотий перець. Необхід-
но помити та очистити яловичину 
від можливих плівок., злегка відбити. 

З’єднати в ємкості нарізану півкільця-
ми цибулю, оливкову олію, соєвий соус 
та спеції, натерти цією сумішшю м'ясо 
та залишити маринуватись на декіль-
ка годин. Далі перекласти все в рукав 
для запікання та запікати в духовці при 
температурі 200 градусів близько 1 го-
дини. Подавати м'ясо можна з вершко-
вим або ягідним соусом.

Ці варіанти святкових страв розра-
ховані на те, щоб кожен міг знайти собі 
щось під силу. Але якщо навіть пер-
ший варіант першого пункту здається 
вам надможливим, тоді раджу просто 
завчасно забронювати місце в якомусь 
романтичному ресті Миколаєва. З неба-
нальних, можу порадити «Вареники», 

якщо вам та вашій половинці до смаку 
національна кухня та український ко-
лорит, ресторан «R&T» на Спасській 
з цікавим інтер’єром та вишуканими 
стравами та ресторан «Балаган-сидяч-
ка Диковских», де обов’язково буде 
святкова програма до свята.  

Ну а ще, хочу нагадати всім, що 
будь-який прийом їжі потребує десер-
ту, але тут вже я вам зовсім не радник, 
тому що, коли мова йде про День за-
коханих, то їстівним десертом тут не 
відбудешся, спробуйте здивувати та 
порадувати своїх коханих чимось осо-
бливим.

Павлина Сегляник

Як зруйнувати стосунки у День всіх закоханих

Романтична вечеря при свічках, 
пляшка хорошого червоного 

вина, розкішний букет квітів… Ні? Та-
кий сценарій не викликає ентузіазму? 
Хочеться чогось хардкорного, аби свят-
ковий день закінчився сваркою, сльоза-
ми, а, може, й розставанням? Тоді цей 
топ-5 просто створено для тебе. Мо-
жеш обрати один варіант або поєдна-
ти всі, так би мовити, для посилення 
ефекту. 

1. Зроби вигляд, ніби тобі байдуже.
Твоя кохана людина ще місяць тому 

натякала на поїздку вдвох до Одеси, 
похід у театр чи говорила, що мріє хоча 
б про найдешевші ромашки? Якщо ти 
ще пам’ятаєш ці прохання ‒ викинь їх 
з голови, якщо забув/ла одразу ж після 
тієї злощасної розмови ‒ молодець, ти 
вже на вірному шляху. Запевняю тебе, 
байдужість вбиває навіть найдовші 
стосунки, тому все в твоїх руках.

2. Вимкни телефон і не виходь на 
зв'язок упродовж дня.

Ти й сам/а чудово розумієш, що 
твоя друга половинка хоче провести 
День всіх закоханих разом. Найкращий 
спосіб відмазатися від цього, просто 

не відповідати на 
сотні дзвінків та 
повідомлень. Він/
вона у розпачі, а 
ти можеш піти на 
пиво з друзями, в 
кіно з подругами 
чи просто проспа-
ти цілий вечір.

3. Вдай, що 
цього дня маєш 
термінові справи.

Якщо від ви-
бору попередньо-
го пункту в коха-
ної людини може 
статися серцевий 
напад (тому що 
стовідсотково буде 
переживати і думати, що з тобою ста-
лося), то цей варіант більш лайтовий. 
Нерви полоскочеш точно, але серце 
збережеш, бо ж раптом потім захочеть-
ся помиритися. 

Так от, невідкладні справи бувають 
у кожного, тому просто пишеш: «Сон-
це, тут таке діло. Мені треба собаку у 
ветклініку відвезти, а потім ще у дво-

юрідного брата моєї мами 
день народження, ти ж 
розумієш, якщо не прий-
ду, всі образяться. Від-
святкуємо іншим разом». 
Думаю, що весь спектр 
емоцій і пояснювати не 
треба, зіпсований настрій 
гарантовано.

4. Забудь про подару-
нок.

Так-так, просто забий. 
Навіть якщо знаєш, яку 
гру до плейстейшену він 
хоче. Навіть якщо впев-
нений, що вона буде в 
захваті від цієї підвіски. 
Взагалі, хто придумав ці 
подарунки? Тільки голову 

ламати й зайві гроші витрачати. Краще 
зеконом, адже кохання проходить, а ти 
завжди залишаєшся сам у себе. 

5. Скажи, що не вважаєш ваші сто-
сунки серйозними.

Мабуть, найболючіший метод. Але 
дієвий. Погоджуєшся на романтичний 
вечір, а під час розмови ненароком ка-
жеш, що так, вам дуже добре разом, але 
ти ще не впевнений/на, що ці стосунки 
можна назвати вельми серйозними. 
Мовляв, ну, от поживемо і побачимо, 
як там далі складеться. Є імовірність, 
що кохана людина одразу не покаже 
свого здивування та розчарування, од-
нак наступного дня точно образиться. 

Якщо цих варіантів тобі замало, 
лови бонус. Почни згадувати всіх своїх 
колишніх і розповідати, які то класні 
були часи. Діє моментально, повір моє-
му досвіду. 

P.S. Сподіваюся, цю статтю ти про-
читав/ла для фану й не будеш руйнува-
ти те, що так складно побудувати. Кра-
ще виконай всі ці пункти з точністю до 
навпаки, побач посмішку на обличчі 
коханої людини і ніколи (чуєш, ніколи) 
не засмучуй її.

Наталія Засядько
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• Спецпроект

День усіх закоханих вже на по-
розі і виникає питання: «Як 

його святкувати?». Якщо не хочеш 
особливо морочитися і щось вигадува-
ти, тоді сміливо обирай фільм, збирай 
подруг та влаштовуйте перегляд ро-
мантичних кінофільмів. 

Інструкція користування:
1. обери число від 1 до 10
2. вмикай фільм під цим числом
3. насолоджуйся переглядом та не 

забувай вірити в дива
1. «Їсти, молитися, кохати» (2010).  

Заміжня жінка Елізабет Гілберт в один 
чудовий день розуміє, що живе зовсім 
не тим життям, про яке мріяла. Після  
розлучення вона відправляється в по-
дорож по світу, яке допоможе їй від-
крити нові горизонти і пізнати себе.

2. «День Святого Валентина» 
(2010). Романтичний фільм про долі 
закоханих та самотніх людей. З усіма 
героями цього фільму відбуваються 
дивовижні речі, кожен з цих людей го-
тується пережити захоплюючу приго-
ду. Яку ж саме? 

3. «Інтуїція» (2001). Романтич-
на мелодрама з елементами комедії, 
розповідає про незвичайну історію 
двох закоханих. Головні герої відчу-
вають шалену тягу один до одного та 
вирішують випробувати долю та по-
кластися на інтуїцію. Проте доля зіграє 
за своїми правилами.

4. «Приборкання норовливого» 
(1980). Цей фільм ми знаємо мало не 
напам'ять (якщо не знаємо, то скоріш 
надолужуємо втрачене). Комедійний 
фільм про життя італійського фермера 
закоренілого холостяка, спокій якого 
порушує прекрасна незнайомка. Ре-
цепт чудового вечора: Адріано Челен-
тано, Орнелла Муті, дивовижні пей-
зажі Італії та дуже багато пристрасті. 

5. «Чого хочуть жінки» (2000). 

Любителям фантастики припаде до 
душі цей романтичний комедійний 
фільм. Сюжет розгортається навколо 
чоловіка на ім'я Нік Маршалл, який 
після унікального випадку отримав 
здатність читати думки жінок та мож-
ливість відповісти на важливе питання 
людства — чого ж вони хочуть. Фільм 
підійде як дівчатам, так і хлопцям, які 
жадають дізнатися що відбувається в 
голові у жінок.

6. «Коли Гаррі зустрів Саллі» 
(1989).  Якщо вас теж, як і головних ге-
роїв, турбує питання: «Чи існує дружба 
між чоловіком та жінкою?», відкла-
дайте усі справи та скоріш дізнавайте-
ся відповідь. Найкращі друзі Гаррі та 
Саллі, як ніхто інший знають чи тра-
пляється кохання після дружби.

7. «Гордість і упередження» 
(1995). Якщо ви зовсім зневірилися і 
вважаєте, що справжнього кохання не-
має, пропоную шестисерійний драма-
тичний міні-серіал за однойменним ро-
маном англійської письменниці Джейн 
Остін. Розкішні інтер'єри величних 
аристократичних особняків, красиві 

пейзажі старої сільської Англії, чудові 
костюми та любовні інтриги. Після 
перегляду цієї дивовижної картини, 
ви переглянете свої погляди і знову 
повірите у кохання.

8. «Турист» (2010). До уваги хлоп-
цям і дівчатам, американський бойо-
вик. Так, бойовик . Так, серед чуйних 
романтичних фільмів. Але ж з якими 
акторами та любовною лінією. Приго-
туйтеся, Анджеліна Джолі та Джонні 
Депп – найгарячіша суміш. Дія фільму 
відбувається у Венеції, де відбувається 
таємнича зустріч Френка і Елізи, після 
якої за ними починається полювання. 
Тож, дівчата, починаємо дивитися бой-
овики, бо там стільки всього гарячо-
го…

9. «Амелі» (2001). Чудовий фан-
тастичний фільм, musthave для усіх 
дівчат. Цей фільм як старі добрі казки, 
на яких ми виросли. За легкою неви-
гадливою картинкою заховані глибокі 
почуття. Амелі живе в Парижі в своє-
му власному світі. Вона травмована 
раптовою смертю матері і холодністю 
батька. Одного разу вона знаходить у 
себе в квартирі стару коробку з дитячи-
ми іграшками та іншими скарбами. Що 
збирається робити Амелі? Чи є продов-
ження у цієї історії?

10. «Чоловік і жінка» (1966). Якщо 
ви полюбляєте старі фільми, то цей вам 
припаде до смаку. Чуттєва мелодрама-
тична історія про дорослих людей, їх 
помилки та непростий досвід. Життя 
заради дітей змінить випадкова зу-
стріч. Хоча щастя не відразу впаде їм 
на плечі, проте доля подарує шанс на 
нове життя. Раджу усім шанувальни-
кам якісної класики.

І пам’ятайте, навіть якщо у вас 
немає коханої людини, це не привід 
сумувати на День закоханих. Завжди 
можна закохатися у кіно, бо ця любов 
назавжди.

Світлана Романчук

Топ-10 фільмів на День закоханих
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• Корисно студенту

На сьогоднішній день плагіат є 
дуже актуальною та супереч-

ливою проблемою. Ми, дві студент-
ки четвертого курсу Бреславська та 
Fraunemer, вирішили якнайповніше 
дослідити це явище на всіх рівнях на-
шого життя і показати дві точки зору 
стосовно цього. 

Дисклеймер
Тут ніхто не претендує на об’єктив-

ність
Усі ми так чи інакше стикалися із 

таким явищем як плагіат. Він побутує 
в багатьох сферах нашого життя і від 
цього нікуди не дінешся. Але чи заду-
мувалися Ви колись, наскільки одно-
значним є поняття плагіату?

Більшість вважає, що плагіат – це 
незаконне копіювання/привласнення 
чужих думок, робіт тощо. Дослідни-
ки ж виділяють декілька різновидів 
плагіату. Наприклад, Дзю-
ба С. О. виокремлює три 
категорії плагіату у різних 
соціокультурних сферах 
діяльності:

1) Копіювання чужої ро-
боти та оприлюднення її під 
своїм іменем;

2) Представлення суміші 
власних і запозичених в ін-
ших аргументів без належ-
ного цитування джерел;

3) Перефразування чу-
жої роботи без належного 
оформлення посилань на 
оригінал.

Така класифікація дещо руйнує тра-
диційне уявлення про визначення пла-
гіату як такого, а також дає змогу роз-
ширити рамки розуміння цієї дефініції. 

Перший різновид плагіату за Дзю-
бою С. О. є однозначно негативним 
явищем. Я особисто стикалася з тим, 
що мої тексти видавали за свої і на-
відріз відмовлялися робити посилання 
на першоджерело. З психологічної точ-
ки зору це викликає дві абсолютно про-
тилежні емоції: обурення нахабністю т. 
зв. злодія, але в той же час гордість. Бо 
якщо привласнюють, то класне ж?

Але існує також законодавча точка 
зору, про яку не слід забувати. Так в 
Україні є закон про авторські і суміжні 
права, який охороняє особисті немай-
нові і майнові права авторів, пов’язані 
зі створенням та використанням творів 
науки, літератури і мистецтва. У законі 
йдеться про те, що за порушення ав-
торського права у такий спосіб існує 
кримінальне впровадження. 

Висновок: інколи декілька разів 
слід думати перед натисканням клавіш 
Ctrl+C Ctrl+V.

Другий різновид плагіату є більш-

менш прийнятним, адже це є сумішшю 
власних і чужих думок. Все знову-таки 
залежить від належного посилання на 
джерело, із думкою якого погоджуєш-
ся або ні. Особливо під час написання 
курсової)

Третій різновид плагіату, а саме 
перифразування чужої роботи, зале-
жить від майстерності цього периф-
разування і від рівня докорів сумління. 
На курсовій пройде. Але якщо дійсно 
хочеться стати фахівцем у своїй галузі, 
без свіжих думок та ідей тут просто 
не обійтися. Найбільше цінуються ті 
фахівці, які все ж таки приносять у 
сферу своєї діяльності щось нове, ак-
туальне. 

Тому обов’язково треба думати 
перед тим, як вдаватися до плагіату в 
той чи інший спосіб. У будь-якому разі 
чуже своїм ніколи не стане. Створюй 

цей світ самотужки, бо воно того варте  
(Breslavska).

But  хто сказав, що плагіат = про-
блема? Чи дійсно це так важливо, ко-
пирсатися у чужій брудній білизні і 
намагатися знайти там щось непри-
стойне?

Так легко бути, тобто здаватися, 
розумним у час технологій, коли ґад-
жет завжди поруч, коли для того, щоб 
дізнатися, що таке плагіат, не треба до 
пізнього вечора сидіти з купою книжок 
у бібліотеці. Інтернет значно полегшив 
нам життя і водночас зняв завісу автор-
ського права. 

Яка різниця хто якої думки додер-
жувався/-ється? Людям зараз важлива 
не істинність, а швидкість і легкість 
отримання інформації. Тому, шука-
ючи в Інтернеті, що таке плагіат, ми, 
очевидно, перейдемо за найпершим 
посиланням. Зараз мало хто зважає на 
автора. У сучасному світі складається 
враження, що автор – іменинник на 
Дні народження: гості розважаються, а 
йому самотньо, нікому немає діла.

Знаєте, а плагіат усюди.
Згадайте, як ми, студенти, роби-

мо курсові роботи (якщо ви їх робите 

самотужки). Звісно, ніхто не говорить 
про вашу власну наукову позицію. Не 
так вже й легко в 18 років виписати 
30 сторінок власних обґрунтованих 
думок. Хоч би те все діло до купи 
звести… Яка там наука? Усі це зна-
ють, борються навіть останнім часом, 
програми модні позавантажували. До 
речі, ставлю двадцятку, що ваш викла-
дач помітить більше плагіату в вашій 
роботі, ніж цей бездушний Шерлок. І 
це не через те, що викладачі в голові 
тримають філіал Александрійської 
бібліотеки. Треба просто трошки дов-
ше попрацювати з текстом, додати кре-
ативу, аби так «жорстко не палитися» 
розумно сформульованими фразами. І 
від того, що ви перефразуєте ту саму 
думку, о диво, вам повірять.

Плагіат усюди.
Вийдемо трохи за рамки плагіату 

курсових, дипломних.
Скільки в Youtube є відо-

сиків «Плагіат, що відомий з 
дитинства», «Пісні, що зву-
чать однаково», «Украдені 
хіти, про які ти навіть не здо-
гадувався». Люди в комен-
тарях спочатку, може, тро-
хи й обурюються: «Як вони 
могли? Я їх так полюбляла 
слухати у свої 10». Обурен-
ня закінчується тоді, коли 
ви вмикаєте наступне відео. 
Ви дізналися, наприклад, що 
ваша улюблена пісня – пла-

гіат, і що? Що ви тепер будете робити 
з цією інформацією? Аж нічого. Нічо-
го не змінилося: ви як слухали її, так 
і будете слухати. У світі так склалося, 
що людям байдуже на багато речей, і 
три схожі ноти в океані байдужості – 
cльози першокурсника перед сесією 
– ніщо! Людина звикла керуватися ка-
тегоріями подобається/не подобається. 
Якщо вся пісня – це нахабно поцупле-
ний матеріал, але вона подобається, 
то немає різниці, чим була ця пісня до 
моменту, коли вона потрапила в тій 
плейлист.

Плагіат усюди.
Ви знаєте скільки зараз відеобло-

герів? Як пар у Могилянці – дофіга. 
Усі вони продукують або намагаються 
продукувати контент. Усі знають, що 
світові тренди найчастіше зароджу-
ються в Америці: інтерв’ю, рум-тури, 
розпаковки, вайни, скетчі. Але на про-
сторах СНГ-Youtube кожен блогер, що 
перший встиг поцупити якийсь фор-
мат у американців, говорить про ори-
гінальність своєї ідеї.  І, до речі, клю-
чову роль тут, як з музикою, знову грає 
глядач. Якщо йому подобається те, що 
показує ютубер, він буде це дивитись,

А що для вас плагіат?
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підтримувати лайком, поширювати. 
А якщо ні, то краще «тікай з села». 
Наприклад, російський  журналіст 
українського походження Юрій Дудь 
має власний ютуб-канал Вдудь. Юрія 
часто називають найкращим інтерв’ю-
ером на російськомовному Youtube, 
його відео користуються шаленою по-
пулярністю. Звісно, не тільки завдяки 
відомим, а іноді й хайповим  гостям, а 

й таланту Юрія. А ось Анатолій Ана-
толіч, український шоумен, що працює 
в тій самій сфері, що Дудь, постійно 
потерпає від критики. «Дудь на міні-
малках», «Анатоліч, ти неПОГАНИЙ 
інтерв’юер» - такими коментарями 
завалені відео. Здавалося б, формат 
однаковий, але яка разюча різниця між 
реакцією людей: Дудю повірили, а 
Анатолічу – ні.

Тому, зважаючи на всі три випадки, 
я вважаю, що немає різниці плагіат це 
чи ні. Важливим є те, наскільки тала-
новитим і переконливим буде твій пла-
гіат і ти в ньому. (Fraunemer)

Еліна Курінна та 
Вікторія Козоріз

Як бабаки нам весну закликають

Щороку на початку лютого з 
екранів телевізорів журналі-

сти всіх українських та закордонних 
каналів розповідають про мегаподію, 
сенсацію, найкращу новину дня ‒ ба-
бак Тимко виліз зі своєї нірки, а це 
означає, що весна буде ранньою. Або, 
навпаки, бідне звірятко вирішило ще 
поспати, значить зима затягнеться, а 
в квітні піде сніг. Давай взагалі розбе-
ремося, що це за свято таке й навіщо 
здіймати навколо нього такий галас.

Що каже історія?
День бабака є традиційним народ-

ним святом в США та Канаді, відзна-
чають його 2 лютого. «Офіційний» 
американський бабак живе в містеч-
ку Панксутоні, штат Пенсильванія, і 
звати його Філ. Вперше це «дивовиж-
не» свято офіційно святкували у 1887 
році. Вже тоді бабаку урочисто дали 
ім’я ‒ Філ із Панксутоні ‒ Ясновидець 
із Ясновидців, Мудрець із Мудреців, 
Провісник із Провісників, і Видатний 
Провидець Погоди. А містечко назвали 
Всесвітньою Столицею Погоди. Пер-
ший прогноз великого погодознавця 
збувся ‒ тіні не було, прийшла рання 
весна. Але статистика, яку ведуть вже 
ого-го скільки років, вказує, що про-
гнози бабака достовірні лише у 39% 
випадків. 

Як проходить передбачення пого-
ди?

Так само смішно, як і все це народ-
не гуляння. Опівдні на Індичу Гірку 
приходять джентльмени, одягнені в 
циліндри та смокінги. Усі вони ‒ члени 
Клубу Бабака із Панксутоні. Одному 

з цих прекрасних 
чоловіків надаєть-
ся особлива честь 
‒ витягнути Філа 
з його будиночка 
і вислухати, який 
прогноз погоди 
на найближчих 
шість тижнів на-
шепче це унікаль-
не створіння. Ну, 
а потім таємни-
цю всіх таємни-
ць розповідають 
сотням людей, які 
приїхали подиви-
тися на величне 
дійство. 

Хвилинка на-
родного календаря

Якщо бабак побачить свою тінь 
(тобто день сонячний), то ще шість 
тижнів плачемо, бо буде погана погода. 
Якщо ж не побачить своєї тіні ‒ радіє-
мо, скоро весна. Але це ще не кінець 
історії. Важливим є те, чи полізе бабак 
до своєї домівки одразу. Якщо так, зна-
чить похолодання близько, а якщо за-
лишиться порадувати люд своєю при-
сутністю, весна прямо на порозі стоїть.  

То що ж цього року?
Що американський бабак Філ, що 

наш український Тимко ІІІ напроро-
кували хорошу погоду та ранню весну. 
Через теплу зиму харківський бабак 
вже місяць не спить, тож будити його 
навіть не довелося. Що ж, поживемо ‒ 
побачимо, але якось дуже вже контра-
стують ці передбачення з тим шкваль-

ним вітром, який лютує за вікном, поки 
я пишу цю статтю. Саме час згадати 
39%?

Як ти можеш відсвяткувати День 
бабака?

В ідеалі поїхати до Пенсильванії 
чи хоча б у Харків, аби на власні очі 
подивитися, як усе це відбувається. 
Якщо ж такої можливості немає, про-
поную тобі подивитися фільм, який так 
і називається ‒ «День бабака». Звіс-
но, кінострічка не лише про це свято, 
воно тут радше для зав’язки сюжету. 
Телевізійний коментатор Філ Коннорс 
мав знімати сюжет про День бабака, 
але час зупинився. Тепер кожного дня 
він проживає один і той самий день. 
Як чоловік викрутиться з цієї ситуації? 
Іди й дивись. 

Наталія Засядько

• Цікаво про

Як відсвяткувати День кота без шкоди для життя 
(поради для котів та людей)

Слово автора. Всіх непричетних, 
себто тих, хто не любить котів, 

прошу перейти до прочитання іншої 
публікації. Взагалі не розумію, що ви 
робите тут (хотіла б сказати «на цьо-
му світі», але сприймайте як «на цій 
сторінці». 

Серед сотні свят і річниць, що від-
значаються у лютому, це точно не наз-
веш приводом завалитися з друзями в 
клуб. Радше – приводом закупитися ко-
тячим кормом (так-так, навіть якщо не 
маєте домашніх улюбленців). Йдеться 
про 17 лютого – День кота в Європі. 

Кому цікаво, нащо це свято придумали 
і чому саме в цей день, загугліть, там 
італійці, інквізиція і нечиста сила. Що 
ще треба для щастя. 

Тепер перейдемо до більш складно-
го питання: як його святкувати? Котам, 
кішкам, кошенятам і всім, хто себе та-
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кими вважає, набагато легше – їм до-
статньо бути такими ж прекрасними, 
як і завжди. Для людей, незалежно від 
рівня захоплення їхнього мозку пред-
ставниками котячих, є безліч способів 
приємно і продуктивно провести цей 
день. Тримайте ТОП-9 найбільш прий-
нятних, на мою думку.

1. Запостіть фото кота з привітан-
ням. Не факт, що хтось із хвостатих 
це побачить і оцінить, але так ви буде-
те поширювати серед свого оточення 
ідею поклоніння котам. Ваше селфі з 
«котячим» фільтром не годиться – то 
жалюгідна пародія.

2. Заспівайте оду своєму коту. Мож-
ливо, після цього він почне гадити вам 
під ліжко. Але знайте, то просто прояв 
вдячності і захоплення вашими вокаль-
ними здібностями.

3. Укладіть поруч з собою улюблен-
ця і подивіться мюзикл «Кішки». Кому 
цей жанр не до вподоби, до ваш по-
слуг класика нашого дитинства «Жін-

ка-кішка».  
4. Принесіть в жертву будь-якому 

коту (а ще краще безпритульному) бан-
ку корму. 

5. Якщо не маєте кота, задумайтесь 
над тим, щоб його завести. Шукати 
оголошення про продаж не найкраща 
ідея. Просто вийдіть у двір і погляньте 
на різноманіття безпритульних мурко-
тунів, які нічим не поступаються. 

6. Якщо не готові повністю і на-
завжди перейти у котяче володіння, 
відвідайте притулок, і не забудьте 
смачні гостинці.

7. Підпишіться на місцевих ак-
тивістів, які допомагають хворим чи 
травмованим тваринам, вони часто 
розміщують оголошення з проханням 
надати фінансову допомогу. Часто ря-
тують навіть пожертвувані 20 гривень.

8. Подумайте, а може і ви не проти 
стати волонтером?

9. Повторюйте пункти, що припали 
до душі, коли завгодно, без прив’язки 

до свята. Хай прибуде з вами котяча 
сила та мімішність.

Оксана Орсач

Сервіси, які надають знижку студентам: YouTube, Apple,
CanvaPro, Lifecell

Не лише проїзд залізничним 
транспортом та знижку в кіно 

може забезпечити ваш статус студента. 
Багато компаній дають можливість сту-
дентам отримати їхні послуги за зниж-
кою або навіть безкоштовно.

YouTube. Студенти можуть оформ-
лювати платні підписки YouTube зі 
знижкою. Якщо ви відповідаєте всім 
вимогам, то зможете користуватися 
студентською підпискою протягом 
чотирьох років. Вам потрібно буде 
підтверджувати статус студента щоро-
ку. Так ви можете обрати підписку на 
YouTube Premium, YouTube Music та 
YouTube Music Premium, що дає змогу 
дивитись відео або слухати композиції 
без реклами та завантажувати їх для 
відтворення в режимі офлайн. У ви-
падку з YouTube Music, студентський 
тариф становить 39 грн на місяць, а 
користувачі YouTube Premium будуть 
платити по 59 грн/міс.

Мобільний. lifecell Campus – це 
програма лояльності для всіх україн-
ських студентів, незалежно від опе-
ратора мобільного зв’язку, послугами 
якого вони користуються. Мета lifecell 
Campus ─ створювати нові можливості 
для реалізації студентського потен-
ціалу, а також допомагати студентам 
отримувати знижки на товари та по-
слуги. У програмі може брати участь 
кожен студент, що має дійсний сту-
дентський квиток державного зразка. 
Для того, щоб стати учасником lifecell 
Campus, потрібно зареєструватись на 
сайті lifecamp.com.ua. Можна отри-
мати 15%-у знижку на оплату пакету 
послуг, а також привілеї від більшості 
партнерів lifecell Campus.

Apple. Компанія Apple розширила 
перелік країн, студентам яких доступ-
на дисконтна підписка на сервіс Apple 

Music. Відте-
пер оформити 
50-відсоткову 
знижку мож-
на і в Україні. 
Абонплата для 
студентів ста-
новитиме 2,5 
долара на мі-
сяць замість 
5-и. Знижка 
буде актуаль-
ною протягом 4 

навчальних років. Для отримання дис-
конту потрібно при реєстрації у сервісі 
вибрати варіант «Для студентів», 
країну навчання та виш, ввести і під-
твердити індивідуальний е-mail корпо-
ративної пошти університету (зазви-
чай з доменом типу @edu.ua). Відтак 
Apple надішле на вказану пошту листа 
з активацією. Також 1 листопада Apple 
запустила власний стрімінговий сервіс 
Apple TV+, який працює і в Україні. 
При купівлі нового Mac, iPhone, iPad і 
iPod компанія надасть 1 рік безкоштов-
ного доступу. Apple TV+ буде безко-
штовним для студентів, які підписали-
ся на Apple Music.

CanvaPro. CanvaPro – сайт або до-
даток за допомогою якого можна ство-
рити  інфографіку, презентації, плака-
ти, документи тощо. Сайт пропонує 
безліч форматів та шаблонів, які легко 
можна видозмінювати і використовува-
ти для своїх цілей. Для всіх шкіл, учнів 
та студентів світу пропонується безко-
штовна підписка на CanvaPro (https://
www.canva.com/uk_ua/osvita/). На 
EduTech конференції Bett2020 Canva 
оголосила про відкриття безкоштов-
ного доступу до CanvaPro, а також до 
купи додатків для класів,  вчителів та 
студентів у всьому світі.

Медіацентр ЧНУ
ім. Петра Могили
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Британський експерт з питань 
освіти Ентоні Селдон прогно-

зує, що в розвинених країнах роботи 
замінять учителів уже до 2027 року. 
Він першим встановив дедлайн повній 
автоматизації освіти, але Селдон не 
єдиний, хто припустив, що штучний ін-
телект замінить людину на цій посаді. 
Багато вчених впевнені, що людино-
подібним машинам ніколи не вдасться 
стати повноцінною заміною людині. І в 
скептиків є тому підтвердження.

Австралійський університет ство-
рив персонального помічника Genie, 
який доступний студенту 24/7, 365 
днів на рік. Deakin Genie – розумний 
персоналізований цифровий асистент, 
що опирається на штучний інтелект й 
аналітику. Він функціонує як усім нам 
знайомий інтерфейс чату на гаджеті 
або ж як голосовий помічник. Діджи-
талізований асистент відповідає на 
будь-яке питання щодо освітнього про-
цесу. Це як Siri, тільки для студентів 
Університету Дікен.

«Знайди мені додаткові матеріа-
ли до уроку! Які в мене є борги? Яка 
наступна пара? Як дістатися до ауди-
торії? Де я можу знайти викладача з 
цього предмету? Хто мені може допо-
могти з домашнім завданням?».

Тільки уявіть, на всі ці прохання 
й питання цілодобово відповідає пер-
сональний помічник Deakin Genie! А 
користуються ним справді часто. За 
словами віцепрезидента Університету 
Дікен Беверлі Олівера, його викори-
стовують у навчанні 75% студентів за-
кладу.

Студенти університету можуть от-
римувати всю освітню інформацію, не 
відриваючись від своїх справ. Якщо ти 
користувач Genie, то під час приготу-
вання вечері можеш попросити систе-

му відіграти тобі лекцію, яку ти пропу-
стив. Якщо потрібно зробити нотатки, 
то Genie і це за тебе зробить. Замість 
того, щоб думати, як найкраще ор-
ганізувати своє навчання, студенти мо-
жуть просто навчатися. Організацією 
займається штучний інтелект.

Отримати статус найсучаснішої 
системи освіти у світі прагне також 
Бельгія. Цього року уряд бельгійського 
регіону Фландрії контракт з британ-
ською платформою Century Tech. Си-
стема, що працює на основі технології 
штучного інтелекту, буде використову-
ватися у 700 муніципальних школах й 
університетах цього регіону. Це перша 
в історії урядова угода, що передбачає 
впровадження штучного інтелекту в 
таких масштабах.

Century Tech – це комп’ютерна про-
грама, яка на основі характеру й інте-

ресів дитини, складає її індивідуальний 
план навчання. Згідно з результатами 
тестування програми, використовуючи 
Century Tech, учителі отримують до 6 
вільних годин роботи на тиждень.

Перед початком роботи в програмі 
учні проходять тести, що визначають 
їхні темперамент, характер, інтереси, 
найзручніший формат роботи й прога-
лини у знаннях. Після цього програма 
встановлює їхні слабкі й сильні сторо-
ни, а також рекомендує індивідуальні 
завдання.

Попри всі переваги, часто техно-
логії викликають побоювання щодо 
захисту персональних даних. Варто 
дбати не лише про якість і точність 
інформації, а й про її відповідальне 
використання. Студент, який в майбут-
ньому буде користуватися усіма цими 
диво-додатками, має бути впевненим 
в тому, що його особисті дані завжди 
будуть залишатися захищеними.

Медіацентр ЧНУ
ім. Петра Могили

Штучний інтелект змінює освіту
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• Враження

Під небом Парижа
Як би ви описали здійснену 

мрію? Чи існують слова, здатні 
висловити всю повноту вашого захо-
плення, описати почуття, вами ще не 
до кінця осмислені? Париж, вимовля-
ючи чітко і повільно, або ж Paris, граю-
чи, співуче ‒ як багато я вкладала в це 
слово раніше і як багато воно значить 
для мене тепер, коли моя мрія стала ре-
альністю.

«Американець в Парижі», «Опів-
ночі в Парижі», «Париж, я люблю 
тебе» і, звичайно ж, «Рататуй», 
оповідання Фітцджеральда, рома-
ни Бальзака і Пруста, дахи Ван Гога і 
афіші Тулуз-Лотрека, пісні Азнавура і 
Піаф ‒ все це були пелюстки, які по-
ступово розкривалися і, врешті-решт, 
всередині мене розцвіла квітка глибо-
кої любові до цього вічного міста. 

Париж – це місто солодких стере-
отипів. Слухати акордеоніста на набе-
режній Сени, їсти морозиво неподалік 
від Базиліки Сакре-Кер, сидіти на ви-
топтаному Марсовому полі і з по-ди-
тячому захопленим обличчям чекати, 
коли ж загориться ця намальована м'я-
ким графітовим олівцем на хмарному 
паризькому небі Ейфелева вежа. Заки-
нувши голову, розглядати барельєфи 
на Тріумфальній арці, сісти в кафе на 
вулиці неподалік і, забуваючи видиха-
ти, спостерігати за життям міста, що 
вічно поспішає. Знаходити невимовне 
задоволення туриста, фотографуючись 

зі скляною пірамідою Лувру, хваць-
ко, нібито взявши її двома пальцями 
за верхній кут, вдихати запах гарячих 
липневих троянд біля Нотр-Дам-де-
Парі, вбирати в себе західні промені 
паризького сонця і кружляти, кружля-
ти без кінця, тому що ось воно абсо-
лютне щастя! Стереотипно, шаблонно, 
передбачувано, сентиментально? Так, 
але до чого ж прекрасно!

Париж пахне жіночими парфума-
ми. Парфумами парижанок і туристок, 
які проносяться повз, залишаючи після 
себе шлейф незнайомих вам ароматів. 
Тут брудно? Але хто в Парижі дивить-
ся під ноги? Багато туристів? Але це ж 
здорово! Це все люди, цілком виткані з 
позитивної енергії, чия мрія, так само 
як і у вас, нарешті збулася. Шахраї і 
маніяки? Якщо бути уважним, обереж-
ним і не втрачати від щастя розум, то 
вони обійдуть вас стороною. Перше 
метро в моєму житті було паризьким 
(звучить надзвичайно!). І всі негативні 
стереотипи, пов'язані з ним, на щастя, 
не виправдалися. Я не сумнівалася в 
тому, що це дивовижне місто не роз-
чарує мене і була неймовірно щаслива, 
коли побачене мною перевершило всі 
мої найромантичніші очікування. Я за-
кохалася в Париж з першого погляду. 

Поки я підіймалася на найвищу 
точку міста, пагорб Монмартр, я заду-
малася, що ж можна привезти звідси на 
пам'ять. Вийшло яскраве літнє сонце, 

яке стало литися на дахи паризьких 
будинків, ніби іскристе шампансь-
ке в келих з богемського кришталю. 
Побачивши Париж з висоти, я немов 
подивилася місту в очі і прочитала в 
його погляді, що він відповідає мені 
взаємністю. Що можна привезти з 
собою з Парижа? Привезіть свої за-
сліплені побаченим очі, які ніколи не 
будуть такими, якими були раніше, 
душу, що ввібрала так багато, думки, 
які будуть переповнювати вас і рватися 
назовні. Привезіть з собою шматочок 
знайденого щастя і поділіться ним з 
близькими людьми.

І нехай цент, який ви навмисне 
впустите на площі Трокадеро, стане 
магнітом, який притягуватиме вас на-
зад в це романтичне місто, в якому не-
можливо не бути щасливим!

Єлизавета Безушко


