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Валерія Лісянська
студентка спеціальності 

«Журналістика» 

• 7 квітня – відкриття виставки 
«Два контрасти» в Галереї ми-
стецтв ЧДУ ім. Петра Могили.
Роботи професійної художниці Світ-
лана Стасюк – це романтичні мор-
ські пейзажі Кінбурну, ніжні квіти, 
натюрморти – загалом 15 картин. 
Художник-аматор Олександр Ав-
дієв – автор 15 картин, присвяче-
них найрізноманітнішим темам: від 
місця людини в космосі до політич-
них подій на теренах України. 
Познайомитися з роботами двох ху-
дожників у Галереї мистецтв універ-
ситету можна було протягом квітня.

• 13 квітня – до Миколаєва впер-
ше завітав Євгеній Франків. Моло-
дий поет презентував миколаївцям 
свою дебютну збірку «15 мільйонів 
хвилин». Зустріч відбулася в Мико-
лаївській центральній бібліотеці ім. 
М. Л. Кропивницького. Модерато-
ром заходу став аспірант кафедри 
української філології, теорії та історії 
літератури Дмитро Семчишин. На 
зустріч із поетом завітали читачі 
бібліотеки, серед яких студенти і 
викладачі ЧДУ ім. Петра Могили.
Євгеній Франків є активним гро-
мадським діячем, працює у сфері 
освіти, займається музикою, ба-
гато подорожує. 15 мільйонів 
хвилин – це час від народження 
Євгена до моменту, коли він вирі-
шив видати свою першу збірку.

• 15 квітня – у рамках розробки 
наукової теми «Онтологія літера-
тури в нових інформаційно-ко-
мунікативних умовах» в Інституті 
філології відбулася Міжнародна 
наукова конференція «Біополітич-
ний вимір літературних студій». 
У конференції взяли участь на-
уковці з України та Німеччини.

• 21 квітня – проведено науко-
ву конференцію з нагоди 30-річчя 
від дня аварії на ЧАЕС. У ній взя-
ли участь учасники Парламент-
ських слухань Юрій Томілін та 
Людмила Григор’єва, а також 
молоді науковці півдня України.

• 23 квітня – в аудиторії 4-107  
Психологічний клуб ЧДУ провів 
арт-терапію під назвою «Нама-
люй свою мандалу». За допом-
огою такого виду терапії учас-
ники мали нагоду навчитися 
думати серцем і відчувати головою.

• 25 квітня - студенти-еколо-
ги ЧДУ ім. Петра Могили та члени 
міської філії Національного еколо-
гічного центру України взяли участь 
у дискусії на тему «Життя після ато-
му». Захід відбувся в Торгово-про-
мисловій палаті України (м. Київ). 
Дискусію організовано Національ-
ним екологічним центром України 
за підтримки Фонду імені Гайнріха 
Бьолля з нагоди 30-ї річниці аварії 
на ЧАЕС. Основним питанням по-
стало: Чи є в України «пост-а-
томне» майбутнє і як далеко? 

• 26 квітня – за підтримки Депар-
таменту освіти, науки та молоді 
Миколаївської обласної державної 
адміністрації ЧДУ ім. Петра Моги-
ли організував  обласну учнівську 
олімпіаду з політології. Учасників 
привітав ректор університету про-
фесор Леонід Клименко, декан 
факультету політичних наук про-
фесор Олександр Шевчук. Резуль-
тати олімпіади оголосили цього 
ж дня. Переможцем олімпіади 
став учень 11 класу Миколаївської 
спеціалізованої загальноосвітньої 
школи № 22 Владислав Фарапо-
нов. Усі учасники та переможці 
отримали грамоти та дипломи, а 
також корисні книги з політології.

• 28 квітня – директора Інститу-
ту післядипломної освіти ЧДУ ім. 
Петра Могили Ганну Норд наго-
роджено відзнакою «З Україною в 
серці». Нагороду вручили під час 
звітної наради громадської органі-
зації «Миколаївський обласний 
союз ветеранів та учасників АТО».

• 29 квітня – студенти й викладачі 
кафедри соціальної роботи, управ-
ління і педагогіки ЧДУ ім. Петра Мо-
гили провели тренінг для учнів шо-
стого класу Матвіївської СЗОШ № 24. 
Темою тренінгу було обрано «Лі-
дерські якості та вирішення кон-
фліктів». Під час нього учні брали 
активну участь у формуванні обра-
зу лідера та презентували свої уяв-
лення у формі сценок. Також сту-
денти разом з учнями обговорили 
причини формування конфліктів, 
способи їх розв’язання та уникнен-
ня. Така форма роботи була новою 
для Матвіївської школи, а досвід 
був цікавий та цінний як для учнів, 
так і викладачів освітнього закладу. 
Адміністрація школи була вдячна 
за проведення заходу та запропо-
нувала співпрацю у майбутньому.
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Інга Хоржевська

26 квітня виповнилося 30 років із 
того дня, як сталася одна з най-
більших екологічних катастроф за 
всю історію людства – аварія на 
Чорнобильській атомній електро-
станції. Чи засвоїли ми цей урок? 
Чи можна сказати, що ми убезпе-
чили себе від такого надалі? Що 
ми робимо для цього сьогодні?

Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили 
вніс свій відчутний внесок у спра-
ву боротьби з наслідками аварії на 
Чорнобильській АЕС. Наукова шко-
ла техногенно-екологічної та радіа-
ційної безпеки доктора біологічних 
наук, професора Юрія Томіліна і 
доктора біологічних наук, профе-
сора Людмили Григор’євої відома у 
широкому колі науковців. А на базі 
університету щороку організову-
ються заходи, присвячені вшану-
ванню пам’яті трагедії на ЧАЕС. Це 
і конференції, і семінари, і круглі 
столи. Втім, чи не найголовнішим 
є те, що до цієї роботи залучають-
ся студенти, молоді науковці. Із 
2015 року в ЧДУ ім. Петра Могили 
відбувається Всеукраїнська нау-
кова конференція молодих учених 
«Якість та безпека життєдіяльності 
людини: стандарти, орієнтири, пер-
спективи». Відбулася така і напе-
редодні 30-ої річниці аварії. Школа 
молодого науковця поширює свої 
напрацювання, отриманні знання. 
Варто зазначити, цьому безумовно 
сприяє і авторитет керівників шко-
ли. Зокрема, і Людмила Григор’єва, 
і Юрій Томілін напередодні взяли 
участь у парламентських слухан-
нях щодо питань Чорнобиля. На-
уковці, імена яких добре знають 
фахівці з екологічної безпеки, ось 
уже 30 років активно працюють 
над утіленням у життя максималь-
но зручної, максимально ефектив-
ної профілактики подібних аварії.  

умовах зрошуваного землеробства. 
Молоді науковці і студенти в цьому році 

ґрунтовно готувалися до Всеукраїнської на-
укової конференції молодих вчених «Якість 
та безпека життєдіяльності людини: стан-
дарти, орієнтири, перспективи», яку відкрив 
ректор ЧДУ ім. Петра Могили Леонід Кли-
менко.  Готували не тільки доповіді, а і нама-
лювали безліч плакатів. На них – Чорнобиль-
ська трагедія очима сучасної молоді. І цей 
погляд непростий. Може здатися навіть тро-
хи наївний. Але він точно є! А значить, автори 
і плакатів, і власне доповідей вже усвідомили 
своє професійне і людське завдання – бо-
ротися за наше спільне безпечне майбутнє. 

раду «Радіобіологія, радіоеколо-
гія   та радіаційна безпека», яка 
ініціювала проведення спільно з 
ПНЦ НАНУ та МОНУ у 2013 році 
обговорення результатів прове-
дення екологічного аудиту про 
продовження терміну експлуатації 
I і II енергоблоків ЮУАЕС, а у 2014 
році – про відновлення системи 
зрошуваного землеробства на 
півдні України та принципи забез-
печення екологічної та радіоеколо-
гічної якості продукції, отриманої в 

убезпечити себе від серйозно-
го ураження. На жаль, поки що ця 
пропозиція не знаходить  відгуків 
у офіційних, відповідальних за це 
осіб.  Їм «зручніше» користувати-
ся старими методами. І це незва-
жаючи на те, що Юрій Андрійович 
особистим прикладом доводив: 
навіть мінімальна, але миттєво 
вживана доза йоду може суттєво 
вплинути на стан людини. Так-
так, саме особистим прикладом.
Адже йому довелося серед інших 

У тому числі системи сповіщен-
ня. Юрій Андрійович поділився, що 
запропонував розробити систему 
смс-повідомлень, в який би, у разі 
необхідності, миттєво поширюва-
лася інформація про небезпеку. Тоді 
люди в можливій зона зараження 
могли б миттєво реагувати, вжи-
ти необхідну для первинної про-
філактики дозу йоду, тим самим 

стати на заваді страшній біді тоді,  
30 років тому. Коли він із дозиме-
тром вимірював ступінь забруд-
нення радіацією. Так само він і сьо-
годні стоїть на сторожі безпечного, 
здорового життя. Під керівництвом 
професора Ю. А. Томіліна у складі  
Південного наукового центру НАН 
України та МОН України у 2012 р. 
створено наукову координаційну 



Анна Маковійчук,
студентка спеціальності

«Журналістика»

Ділова гра «Business opportunities» 
була створена минулого року за 
ідеї Аліни Матушко і цьогоріч на-
брала великих обертів. Гра вияви-
лася  унікальною можливістю не 
тільки для студентів, а й школярів  
поєднати навчання із розробкою 
прибуткового стартапу. Новітнім 
у цьому році стало саме те, що до 
заходу долучилися миколаївські 
загальноосвітні заклади. Старшо-
класники, до речі, не тільки випуск-
ники, вже на шкільній лаві серйозно 
замислюються про своє майбутнє. 

Спочатку у стінах нашого вишу  
відбувся фінал серед школярів.  Пе-
реможцем стала команда «Еко» 
економічного ліцею. Згодом у чи-
тальній залі ЧДУ ім. Петра Могили 
відбувся фінал серед студентів. 
На заході були присутні спонсо-
ри, партнери та випускники Моги- 
лянки, які досягли значних успіхів. 
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Миколаївський 
Гарвард

У проекті взяли участь 19 команд,  і 
тільки сім отримали шанс поборо-
тися за головний приз у фіналі – 3 
тисячі гривень. Команда «Золотий 
запас» факультету економічних 
наук представила ідею облашту-
вання гідного місця для відпочинку, 
очищення прибережної зони Нами-
ву. Факультет соціології та соціаль-
ної роботи для участі у грі зібрав 
дві команди –  «Ідея 5+» і «4-Б». 
Перші запропонували збудува-
ти завод із переробки пластику, а 
другі – створити «Kinder town», де 
малята отримали б змогу перевті-
литися у дорослих та випробува-
ти на собі різні професії. «Art Line» 
факультету політичних наук запро-
понував проект із  надання послуг 
3D друку різноманітних виробів.

Бронзу здобула команда «Mini 
Bakery» факультету комп’ютерних 
наук. Ідея учасників про створення 
власної пекарні у центрі міста під-
корила суддів. Друге місце посіла 
команда «Light Technology» (кафе-
дра медичних приладів і систем). 
Вона презентувала проект, над 
яким працювала протягом восьми 
років. Це дало чималі результати, і 
внаслідок цього команда запропо-
нувала для серійного виробництва 
світлодіодну маску, яка реабілітує 
шкіру обличчя в косметичних цілях.

Безперечними переможцями 

До його складу входили відомі в 
місті підприємці, громадські діячі, 
ті, хто сам вже побудував успіш-
ний, а на додаток ще й соціально 
відповідальний бізнес. Серед них 
буди і випускники Могилянки. В 
оцінюванні фіналу взяли участь і 
представники обласної служби за-
йнятості. Один із сучасних проектів 
служби – працевлаштування мо-
лоді, яка щойно закінчила навчання. 
Перше робоче місце стає важли-
вою сходиною для успішного май-
бутнього. До речі, після бізнес-гри 
всі її учасники змогли познайоми-
тися з ярмарком вакансій, який роз-
горнула в холі служба зайнятості. 

Подібні заходи дуже важливі як 
для студентів, так і для майбутньо-
го нашого міста. Тому організатори 
вирішили наступного року зробити 
«Business opportunities» міською 
грою. «Мене тішить, що наш, мико-
лаївський виш все більше стає схо-
жим на Кембрідж чи Гарвард, де сту-
дентам надають не тільки навчання 
та професійні навички, а й практику, 
досвід», – сказав один із спонсорів 
проекту. Отже, майбутнім спеціалі-
стам порадити можна тільки одне: 
не лише сумлінно навчатися, а й 
поєднувати це з цікавими ідеями, 
проектами, які спадають на думку. 
Бо тільки використання усіх мож-
ливостей та прагнення дозволить 
підкоряти все нові й нові вершини, а 
університет зі свого боку допоможе. 

стали айтішники 
«QRGuys», чия ори-
гінальна ідея полягала 
у створенні своєрідної 
«візитної картки Мико-
лаєва», а саме додатку 
для смартфонів, де бу-
дуть вказані туристичні 
цікавинки, архітектурні 
пам’ятки, нестандарт-
ні маршрути та заклади 
громадського харчу-
вання. Вітаємо капітана 
команди Івана Фомен-
ка, Анастасію Тарасову, 
Влада Юрчака, Вадима 
Ахундова й Романа Лей-
зеровича та бажаємо 
їм успіхів і подальших 
перемог. Варто кілька

\слів сказати окремо і про журі, 
яке оцінювало проекти, ство-
рені для участі у бізнес-грі.



Practice makes 
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і як навчають 
в ЧДУ
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Юлія Зоря, 
студентка спеціальності 

«Журналістика»

Завжди було цікаво, як студенти 
проходять практику і що про «моги-
лянців» думають кваліфіковані пра-
цівники, яке враження вони справ-
ляють, наскільки важлива та база, 
що надає бакалаврам університет. 
Почули чимало коментарів та чуток, 
вирішили поцікавитись про це у ро-
ботодавців та керівників практики.

Про рівень та працездатність 
філологів ЧДУ запитали у гене-
рального директора компанії 
«Транслінк» Максима Геріна, на-
чальника відділу кадрів Наталії 
Горбатко та начальника відділу 
контролю якості Максима, який, до 
речі, є випускником «могиляки». 

«Як роботодавцям нам ціка-
во брати готового робітника, який 
одразу готовий перекладати. 
Спочатку ми не брали студентів 
на практику. Шкільні та універси-
тетські програми не встигають за 
світовими тенденціями, тобто не 
навчають роботі зі спеціальними 
програмами для перекладу (не 
плутати з online-перекладачами), 
працювати над автоматизованою 
перевіркою документів. Для цього 
і потрібна практика, щоб перекла-
дачі зі стажем навчали новачків та 
пояснювали усі нюанси роботи. 
Тепер ми працюємо зі студента-
ми різних вишів міста і хотілось 
би відзначити, що ЧДУ дає най-
сильніших студентів у плані лінгві-
стики», – пояснює Максим Герін.

Під час практики студенти сти-
каються з реальними проблемами і 
труднощами, які їм доведеться по-
долати, якщо в подальшому вони 
прагнуть реалізувати себе у сфері 
перекладу. Університет радо спі-
впрацює з «Транслінк». «Студенти 
старанні, працюють добре, але осо-
бливу подяку хотілось би висловити 
викладачам ЧДУ, які завжди допо-
магають та контактують з нами», 
– зазначила Наталія Горбатко. 

Студенти ЧДУ після практики 
або після захисту диплома мають 
змогу працювати у таких компаніях 
як «Транслінк» і зі стажера перетво-

рюватись на досвідчених перекла-
дачів, а згодом і в редакторів. Наразі 
в компанії працюють навіть бака-
лаври, які ще не завершили освіту. 
Вони є асистентами перекладачів.

«Рівень знань «могилянців», 
навіть порівняно зі студентами де-
яких київських вишів, без лестощів, 
на порядок вищий. Життя дово-
дить, що зі столичними студента-
ми-лінгвістами проблем трохи 
більше. Я не з чуток знаю, наскіль-
ки вимогливо і якісно людей готу-
ють у ЧДУ», – розповідає Максим.

Студентів-філологів також хва-
лять і вчителі місцевих шкіл, які 
приймають у них практику. «Прак-
тиканти працьовиті, креативні і 
розумні. Вони дуже швидко знай-
шли спільну мову зі школярами, 
допомагали нам проводити місяч-
ник англійської мови. Дітям дуже 
сподобались проведені уроки, 
вони були у захваті і не хотіли від-
пускати дівчат», – говорить вчи-
тель англійської мови Миколаївсь-
кої гімназії № 2 Олена Крюкова.

Студенти ЧДУ пробують себе і в 
ролі бізнесменів. Нещодавно в «мо-
гилянці» відбулася бізнес-гра, під 
час якої молоді команди презентува-
ли свої ідеї для стартапів. Із приводу 
перспективності студентів як май-
бутніх керівників висловився член 
журі, засновник і директор мебле-
вої фабрики «Ренесанс» Валентин 
Бєльський: «Думки щодо концепції 
гри я висловлював доволі позитив-
ні та готовий і зараз їх підтвердити. 
Ідеї проектів дуже перспективні та 
наближені до реальності, але під-
готовленість команд і ступінь опра-
цювання не завжди готові до того, 

щоб представляти це як конкрет-
ний бізнес-проект. На бізнес-грі 
були присутні члени миколаївсько-
го клубу директорів, підприємці, які, 
можливо, зацікавляться якимось 
проектом і зможуть запропонува-
ти співробітництво або роботу. В 
подібних конкурсах студентам по-
трібно більше часу приділяти спіл-
куванню з практиками, і для цього, 
звісно, необхідна подальша попу-
ляризація таких заходів. А головне 
не чекати знову конкурсу, який про-
водиться лише раз на рік, а спроб-

увати налагодити подібну 
проектну діялність у виші 
на різних факультетах».

Наше спілкування з ро-
ботодавцями ще раз пере-
конали нас, що універси-
тетська база грає неабияку 
роль у житті людини. Пра-
цьовитим студентам на-
багато простіше одержати 
гарну високооплачувану 
роботу. Особливо старан-
ні отримують пропозиції 
від роботодавців навіть 
під час практики. Отри-
мавши якісну теорію, лег-
ше засвоювати практику. 

ВИДАННЯ ЧДУ  IМ. ПЕТРА МОГИЛИ



Валерія Лісянська,
студентка спеціальності 

«Журналістика»

Їй  лише 24 роки. Вона вродлива і 
ще така юна. Навіть трохи замоло-
да для того, щоб твердо стояти на 
ногах і приймати складні рішен-
ня, які потребують впевненості та 
виваженості. Ім’я їй Україна. Була 
завжди привітною зі своїми сусіда-
ми, але незабаром її ввічливість 
почали нахабно використовувати. 
І ось настав переломний момент, 
який вирішить усю її подальшу 
долю. Але замість того, щоб само-
стійно розібратися у своєму єстві, 
вона повинна стати з мечем у ру-
ках і розпочати оборону. Україна із 
цим впорається, тому що на захист 
матері стали мужні серця її синів. 

Багато хто полишив свої сім’ї, 
улюблену роботу, спокійне та 
розмірене життя заради майбут-
нього наших поколінь. Хвиля за хви-
лею змінюються обличчя на фронті. 
Та навіть після повернення додому 
війна залишається з ними назавжди. 

Одним із тих, хто не залишив-
ся осторонь, а добровільно та сві-
домо пішов обороняти рідні землі, 
став Ілля Шполянський, відомий 
підприємець, громадський діяч, а 
ще студент ЧДУ ім. Петра Могили.  

Війна набрала обертів у його 
житті із серпня 2014. На фронті 
він залишався до вересня 2015 
року. Поки сім’я у складі трьох 
діточок та коханої дружини чека-
ла на повернення Іллі додому, він 
був артилеристом гаубичної ба-
тареї батальйону «Фенікс» 79-ої 
окремої аеромобільної бригади. 

Син протоієрея Михайла Шпо-
лянського просто не міг вирости 
не чуйною людиною. Будучи ав-
тором багатьох праць про Бого-
служіння та виховання дітей згід-
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Усе ще 
попереду!

но з християнськими цінностями, 
отець Михаїл ростив своїх дітей 
(рідних і багатьох прийомних, які 
також ставали рідними) в атмос-
фері взаємоповаги, любові. Нама-
гався прищепити важливу, осно-
воположну у цьому житті думку,  
що людина – це найвища цінність.
Тож, цілком природньо, що Ілля з 
самого початку подій на Майдані 

активно зайнявся волонтерством. 
Одним із яскравих та суттєвих 
прикладів стала ситуація, коли він 
віддав свій будинок багатодітній 
сім’ї переселенців із Дзержин-
ська Донецької області, у родині 
яких на той час було одинадця-
теро дітей, двоє з них – прийомні. 

У мирному,  довоєнному жит-
ті Ілля Шполянський був директо-
ром Центру виробничої практики 
інвалідів АТО «Літопис» (колишнє 
Підприємство громадської органі-
зації інвалідів «Літопис», створене 
у 2007 році). Цей осередок допо-
моги займається забезпеченням 
працевлаштування людей із різ-
ними групами інвалідності. Наразі 
на підприємстві працює більше 30 
людей з особливими потребами. 
«Літопис» висловлює подяку дер-
жаві за підтримку його починань. 
Завдяки виграним грантам Центр 
має змогу втілювати у життя біз-
нес-проекти, що орієнтуються на 
людей, яким вкрай необхідна до-
помога суспільства. Сьогодні Ілля 
Шполянський очолив Миколаївську 
філію Української асоціації інвалідів 
АТО. Громадська робота захопила 
активного молодого чоловіка, тим 

більше, що вона спрямована на по-
кращення життя його побратимів.  

Поєднуючи волонтерство з ро-
ботою, Ілля також вирішив заочно 
отримати вищу освіту в «Могилян-
ці». Навчання на першому курсі 
спеціальності «Політологія» від-
бувається безкоштовно згідно з 
програмою здобуття вищої освіти 
учасниками АТО. За словами Іллі 
Шполянського, в наших області та 
місті давно відомо, що випускники 
цього університету є освіченими 
та затребуваними спеціалістами 
із високим рівнем професійності. 
Саме тому для навчання він осо-
бисто обрав ЧДУ ім. Петра Могили. 

Новоспеченому студентові 
надзвичайно сподобалася май-
стерність викладачів і те, що 
більшість предметів виявили-
ся дуже цікавими для вивчення: 
«Викладачі в університеті справдіі 
стовідсотково знають свою роботу
і цілком віддають себе покликанню»

Справа, якою займається Ілля, 
є складною, але благородною. 
Сьогодні, коли хлопці, після ви-
пробувань війною повертаються 
додому, їм необхідні дружнє пле-
че підтримки і коло людей, поруч 
із якими вони можуть якнайшвид-
ше повернутися знову до мирного 
життя. Ілля Шполянський разом зі 
своїми колегами вже виборов кіль-
ка грантів, які дозволять впровад-
жувати на Миколаївщині унікальні 
програми реабілітації, адаптації до 
мирного життя. Він вірить у те, що 
Україні бути щасливою. І не тільки 
вірить. Він усе робить заради цього. 

P.S. Україні лише 24 роки. Усе 
гарне ще попереду! 



Перспективне майбутнє

ВИДАННЯ ЧДУ  IМ. ПЕТРА МОГИЛИ
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Сергій Король

Випускний клас… здається, нічого 
не змінилося: домашні завдання, 
шкільні пригоди, жарти з одно-
класниками, ті, з ким починалося 
шкільне життя. Втім, саме одинад-
цятий клас відрізняється від інших. 
На нас чекає вирішення одного 
з головних питань усього жит-
тя – обрання майбутньої  професії. 

Інженери. Вчителі. Лікарі. 
Банкіри. Час замислитися над ви-
бором свого майбутнього, час 
визначитися, чим більше подо-
бається займатися, який талант 
маєш, яка професія найбільш опла-
чувана та необхідна на ринку праці.

Як на мене, ЧДУ ім. Петра 
Могили є основою професіо-
налізму та майстерності май-
бутнього працівника. Зараз вис-
ловлю власну думку щодо цього.  

Університет надає можливість 
поглибленого вивчення одразу 
декількох іноземних мов, а також 
вдосконалення рідної українсь-
кої мови. Цілком погоджуюсь зі

словами видатного німецько-
го філософа Йоганна Вольф-
ганга фон Ґете: «Скільки мов ти 
знаєш, стільки разів ти людина». 
Адже вільно спілкуватися з пред-
ставниками інших народів над-
звичайно цікаво і пізнавально.

Спілкування з людьми, бажання 
допомогти їм, подання правди – що 
може буду цікавішим і захоплюю-
чим у житті, аніж це? Майже кож-
ного дня нові знайомства, зустрічі, 
події – це і є життя. Журналістика 
ніколи не стане одноманітною, мо-
нотонною роботою. Обравши саме 
цю професію тебе ніколи не поглине 
трясовина одноманітності і рутини.

Журналіст – це освічена, начита-
на, розумна людина. Моїм головним 
завданням стане донесення інфор-
мації до людей. Мої статті будуть чи-
тати представники влади і пересічні 
люди. І для мене надзвичайно важ-
ливо, аби кожна людина зрозуміла, 
що я маю на увазі, коли показую 
подію такою, як вона є. Журналісти 
є тими людьми, які закладають фун-
дамент суспільної думки. Мені дуже 
подобається вислів, автором  якого 
є Дж. Вест: «Журналіст – людина, 
яка має талант щодня заповнюва-

ти порожнечу». І тому важливим 
завданням журналіста є подання 
якісної та правильної інформації. 
Завдяки тому, що в ЧДУ ім. Петра 
Могили відкрилася спеціальність 
«Журналістика», тепер можна на-
вчитися правильно висловлювати 
та оформлювати свої думки. Як на 
мене, важливим фактором є і те, що 
викладачі тут є не тільки теоретика-
ми, а й яскравими практиками. Я і 
хочу цьому навчатися: щоб за допо-
могою поданої мною інформації лю-
дина могла правильно орієнтувати-
ся в подіях, що трапляються у світі. 
Викладачі цього навчального закла-
ду ніколи не нав’язують свою точ-
ку зору, а дозволяють самостійно 
дійти до правильного рішення. Це є 
однією з основних причин моєї жаги 
до навчання саме в цьому закладі.

Моє знайомство з ЧДУ упевни-
ло мене в тому, що Чорноморський 
державний університет імені Петра 
Могили надає затребувану й якісну 
освіту. Кваліфіковані педагоги допо-
магають отримати знання, які знадо-
бляться в подальшому житті. А яким 
воно стане, залежить від нас самих. 
Головне, зробити правильний вибір!

Як стати журналістом?
Лариса Амбарцумян, 

студентка спеціальності 
«Журналістика»

«Чи кожен може стати журналістом? 
Чи потрібно на журналіста вчити-
ся? Може, отримати нормальну 
«вишку», потім взятися за цю ціка-
ву справу?» –  приблизно такі пи-
тання виникають в абітурієнтів під 
час подачі документів на спеціаль-
ність «Журналістика». У світі ж є 
багато прикладів, як «несподіва-
но» люди ставали журналістами. 
Часто – талановитими й відомими. 

Я вважаю, що на журналіста 
треба вчиться. Це хоч і приклад-
на професія, але треба мати цілий 
комплекс знань. Знання з написан-
ня текстів до друкованих засобів 
масової інформації, телебачення, 
радіо. До того ж,  журналіст повинен 
мати (або навіть і виховати їх у собі) 
певні риси: цілеспрямованість, від-
повідальність, здатність аналізува-
ти, комунікабельність, можна при-
пустити  хитрість, спритність. Як і у 
представників будь-якої професії у 
світі, у журналістів є права і обов’яз-
ки, професійні і громадянські, які за-
кріплені в конституції кожної країни. 
Безумовно, можна бути таланови-
тим у написанні текстів, віршів, про-
зи і так далі, але це не означає, що 
з вас вийде талановитий  журналіст. 
Дописуйте у журнали, пишіть свої 
книги або ведіть блог в інтернеті

Я впевнена (тому і обрала цю
професію), журналістика, перш за 
все, – це новина. У журналістику 
йдуть фанати інформації, певно-
го способу життя тощо. Люди, які 
не можуть жити поза потоком но-
вин, яких хвилює суспільне життя, 
яким небайдужа ситуація в країні. 
Звичайно, є журналісти з певною 
спеціалізацією, ті, хто знається на 
конкретній галузі або темі.  Є при-
хильники такої точки зору, що жур-
налістика – це творчість. Може так 
і є, але для цього мають бути пев-
ні умови. Втім, я особисто не бачу 
творчості в засобах масової інфор-
мації. Там має бути просто виклад 

фактів. А сьогодні на роботу до ЗМІ 
приходять люди, які прагнуть стати 
шоуменами, режисерами, письмен-
никами, акторами.  Будь-ким. Але 
не тими, хто несе людям правду. 
Вони  шукають шляхів досягнення 
своєї мети. А ми тим часом чекає-
мо на об’єктивну, зважену, опера-
тивну, достовірну інформацію. Тому 
мій висновок наприкінці першого 
року навчання на «журналіста»: 
так, треба навчатися, отримува-
ти інструменти, знання, вміння. А 
далі докладати свої талант, бажан-
ня і служити суспільству. Так, як це 
має робити справжній журналіст. 



ЧДУ імені Петра Могили – один із найкращих державних ВНЗ IV рівня акредитації на півдні України. Універси-
тет працює згідно з ліцензією МОН України АE 636112 від 07.04.2015 р. (у тому числі для іноземних громадян).
Приймальна комісія ЧДУ імені Петра Могили створена для прийому заяв від абітурієнтів та 
їх зарахування до університету у 2016 році. Приймальна комісія буде працювати з 11 лип-
ня до 12 серпня 2016 року, з понеділка по п’ятницю з 9.00. до 17.00. та по суботах з 9.00. до 13.00. 
Вступ до університету на бакалаврські програми здійснюється за результатами сертифікатів Українсько-
го центру оцінювання якості знань. Приймальна комісія ЧДУ імені Петра Могили оголошує набір на 2016 
рік на денну та заочну форму навчання для отримання ступеня бакалавр за такими спеціальностями.

Приймальна комісія ЧДУ імені Петра Могили
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категорій).
Прийом заяв і документів на пер-

ший курс денної форми навчання 
триває з 11 до 27 липня 2016 року.

Прийом заяв і документів від 
осіб, які вступають на перший курс 
спеціальностей «Фізична культу-
ра і спорт», «Фізична реабіліта-
ція» та «Журналістика», для осіб, 
які мають право вступати за вступ-
ними іспитами, а також на другий, 
третій, п’ятий курси триває з 11 
до 20 липня 2016 року. Із 21 до 
27 липня 2016 року проходити-
муть творчі конкурси, вступні іспи-
ти та фахові вступні випробування.

Рейтинговий список вступників 
із зазначенням рекомендованих 
до зарахування на місця держав-
ного замовлення оприлюднюється 
не пізніше 12:00 години 28 липня.

Вступники, які отримали ре-
комендації до зарахування, по-
винні особисто подати такі доку-
менти до ЧДУ ім. Петра Могили:

• документ державного зразка 
про повну загальну середню освіту 
та додаток до нього (оригінал);

• 4 фотокартки розміром 3 х 4;
• паспорт та ідентифікаційний код 

(копії);
• військовий квиток або по-

свідчення про приписку (копія);
• сертифікат Українського цен-

тру оцінювання якості знань із 
предметів, визначених Правила-
ми прийому на навчання до ЧДУ 
ім. Петра Могили в 2016 році (ори-
гінал та копію), виданий у 2016 році.

Терміни зарахування вступ-
ників за державним замовленням 
– 06 серпня 2016 року не пізніше 
12.00; за рахунок цільових пільго-
вих державних кредитів, за ко-
шти фізичних та юридичних осіб 
– не пізніше 12 серпня 2016 року.

Абітурієнт, рекомендований до 
вступу на місця державного за-
мовлення, зараховується на нав-
чання до університету після спла-
ти за додаткові навчальні послуги 
2000 грн. за один навчальний рік.

Категорії вступників, які 
мають право зарахуван-
ня поза конкурсом (пільги):

• особи, яким відповідно до 
Закону України «Про статус вете-
ранів війни, гарантії їх соціального 
ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту» надане таке право;

Заяви від вступників на перший курс приймаються тільки в електронній формі (окрім вступників пільгових
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• інваліди I, II груп та діти-ін-
валіди віком до 18 років, яким не 
протипоказане навчання за обра-
ним напрямом (обраною спеціаль-
ністю), відповідно до Закону 
України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні»;

• особи, яким відповідно до 
Закону України «Про статус і со-
ціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильсь-
кої катастрофи» надане таке право;
• особи, яким відповідно 
до Закону України «Про підви-
щення престижності шахтарсь-
кої праці» надане таке право;

• особи, яким відповід-
но до Закону України «Про со-
ціальний і правовий захист вій-
ськовослужбовців та членів 
їх сімей» надане таке право;

• члени збірних команд Украї-
ни, які брали участь у міжнародних 
олімпіадах, перелік яких визначе-
ний центральним органом вико-
навчої влади у сфері освіти і науки;

• чемпіони і призери Олім-
пійських і Параолімпійських 
ігор – за спеціальностями в га-
лузі фізичної культури та спорту.

Кількість місць для осіб пільго-
вих категорій становить 10 відсотків

на заочну форму навчання не 
пізніше 15 вересня 2016 року.

Для вступу для здобуття сту-
пеня бакалавра на основі освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня молодшо-
го спеціаліста вступники складають 
фахові вступні випробування з обраної 
спеціальності. Програми та приклади 
вступних випробувань знаходять-
ся на офіційному сайті університету 
або в групах в соціальних мережах.

Якщо спеціальності за ОКР мо-
лодший спеціаліст і бакалавр спі-
впадають, то вступ можливий на 
3 курс, а якщо ні, то на 2 курс. 

Конкурсний бал об-
числюється як сума:

• результату фахово-
го випробування зі спеціальності, 

• середнього балу додатку 
до диплома молодшого спеціаліста 

Для конкурсного відбору осіб, 
які вступають для здобуття освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста, ступеня магістра, 
конкурсний бал обчислюється як сума 

• результату фахово-
го випробування зі спеціальності, 

• вступного екза-
мену з іноземної мови, 

• середнього балу додатку до 
диплома бакалавра (спеціаліста) 

• наступних показників навчаль-
но-наукової роботи (за наявності):

• доповідь на наукових та сту-
дентських конференціях – 2 бали; 

• стаття у вітчизняних студент-
ських та наукових збірках – 4 бали; 

• стаття у закордон-
них наукових збірках – 6 балів; 

• відзнака (грамота, диплом) за 
участь у всеукраїнських та міжнарод-
них олімпіадах, конкурсах – 10 балів;

• м і ж н а р о д -
ні мовні сертифікати – 10 балів;

• сертифікат, диплом про 
наукове стажування або нав-
чання за кордоном – 10 балів.

Максимальна сума балів, що 
нараховуються за навчально-на-
укову роботу, складає 50 балів.

Щоб ознайомитися з правила-
ми прийому, особливостями вступу, 
особливостями навчання на різних 
спеціальностях, Ви можете завіта-
ти до нас за адресою: вул. 68 Де-
сантників, 10, м. Миколаїв, 54003. 

Також нас можна знайти:
Телефон: (0512) 50-03-33.  
Факс: (0512) 500-333.
Телефон приймальної комісії: 

(0512) 24-41-89. 
Електронна адреса: 
rector@chdu.edu.ua. 
chdupruyom@gmail.com 
(адреса приймальної комісії).
Web-сайт: www.chdu.edu.ua

Інститут післядипломної 
освіти (заочна форма навчання)

Телефон: (0512) 76 - 55 - 59
Електронна адреса: 5-103@

mail.ua

від обсягу державного замовлен-
ня з кожного напряму, доведено-
го Чорноморському державному 
університету імені Петра Моги-
ли, але не менше одного місця. 

Не допускається вступ поза 
конкурсом для здобуття освіт-
ньо-кваліфікаційного рів-
ня  спеціаліста, ступеня ма-
гістра та доктора філософії.

Прийом заяв і документів 
на перший курс заочної фор-
ми навчання триває з 08 серп-
ня по 07 вересня 2016 року.

Прийом заяв і документів від 
осіб, які вступають на перший 
курс спеціальності «Фізична реа-
білітація», для осіб, які мають пра-
во вступати за вступними іспи-
тами, а також на другий, третій, 
п’ятий курси триває з 08 серп-
ня до 02 вересня 2016 року. 

Із 05 до 10 вересня 2016 
року проходитимуть твор-
чі конкурси, вступні іспити та 
фахові вступні випробування.

Рейтинговий список вступ-
ників із зазначенням рекомен-
дованих до зарахування на міс-
ця державного замовлення   
оприлюднюється  12 вересня.

Термін зарахування вступників
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Здоров’я – цінність, яка нас поєднує

Це задекларували учасники на-
уково-практичної конференції 
«Гармонізація здоров’я населен-
ня України: гендерний аспект», 
що відбулася в ЧДУ ім. Петра Мо-
гили. Як не дивно, не екологи або 
представники якоїсь більш на-
ближеної до здоров’я спеціаль-
ності, а студенти-політологи. 
Вони разом зі своїми викладачами 
визначили завдання конференції:

• визначити шляхи  вирішен-
ня  проблем гармонізації здоров’я  
населення та перспективи форму-
вання здорової української нації як 
запоруки суспільного добробуту;

• виявити гендерні аспек-
ти здоров’я жінок та чоловіків;

• сприяти підвищенню рівня 
культури здорового способу життя 
та гендерної культури студентської 
молоді в Миколаївському регіоні;

• сприяти становленню та роз-

витку паритетної демократії, ут-
вердженню паритетних ролей жі-
нок і чоловіків  у суспільно-політич-
ному житті Миколаївського регіону.

Необхідність проведення та-
кої конференції викликана часом 
і прагненням нашої країни жити 
за європейськими стандартами, 
розвивати суспільство у такому 
напряму, аби гідно ввійти до євро-
пейської спільноти. А до того нам 
ще потрібно багато зробити: за-
провадити європейські стандарти 
цінності здоров’я, підвищити куль-
туру здорового способу життя, ген-
дерної рівності задля максималь-
ної реалізації можливостей жінок і 
чоловіків у забезпеченні розвитку 
країни через розвиток особистості.

Організаторами конферен-
ції стали студенти-політологи 231 
групи факультету політичних наук 
ЧДУ ім. Петра Могили за наукового 

керівництва доцента кафе-
дри політичних наук, кандидата 
політичних наук Віри  Ярошенко. 
Співорганізаторами виступили де-
партамент освіти і науки, департа-
мент соціального захисту, управлін-
ня охорони здоров’я Миколаївської 
облдержадміністрації, Обласний 
центр здоров’я та Миколаївська гро-
мадська рада при управлінні охо-
рони здоров’я Миколаївської ОДА. 

 На запланованих секціях були 
заслухані доповіді науковців, уче-
них, лікарів-фахівців, зокрема док-
тора медичних наук, професора, 
проректора з науково-педагогічної 
роботи та питань розвитку ЧДУ ім. 
Петра Могили Миколи Клименка, 
кандидата технічних наук, профе-
сора, першого проректора ЧДУ ім. 
Петра Могили Олександра Труно-
ва, голови Громадської ради при 
обласному управлінні охорони 
здоров’я Миколаївської  ОДА,  ліка-
ря- реаніматолога, завідувача від-
діленням реанімації Миколаївської 
міської лікарні № 1 Миколи Замлинсь-

кого, багатьох інших лікарів і викла-
дачів університету, а головне – сту-
дентів, які надали для обговорення 
надзвичайно широкий спектр тем 
і проблем. Протягом майже трьох 
годин відбувся  важливий  діалог 
між науковцями,  громадськими 
активістами – тими, хто вже наб-
ув певного досвіду в усвідомленні 
всім зрозумілої об’єднуючої цінності 
здоров’я, актуальності  впровад-
ження  культури здорового способу 
життя, і  студентською молоддю.

На завершення конфе-
ренції у межах можливо-
го для рівня даної  конференції 
здійснення визначеної мети кон-
ференції була прийнята резолюція.
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Олександр Черний,
студент спеціальності

«Журналістика»

У квітні відомий  історик, краєзна-
вець і некрополіст Тетяна Губська 
провела екскурсію миколаївським 
старим кладовищем – некрополем 
для студентів спеціальності «Жур-
налістика» Чорноморського дер-
жавного університету імені Петра 
Могили. Тетяна Миколаївна – один 
із кращих екскурсоводів міста, по-
чесний працівник туризму України. 
У 2011 році жителі міста удостої-
ли її званням «Городянин року». 

Краєзнавець розповіла про 
історію некрополя. Найстарі-
ше поховання на ньому датова-
не 1808 роком. Це могила архі-
мандрита Захарія Петропуло. 

Поруч могила Олександра Ка-
зарського (1797 - 1833), командира 
18-гарматного брига «Меркурій», 
який переміг у бою 27 травня 1829 
року два турецькі лінійні кораблі. 
Тут же поховані штурман Про-
коф’єв і юнга Спиридонов з того 
ж брига «Меркурій». Існує ле-
генда, що члени команди «Мер-
курія» були настільки відданими 
своєму капітану, що після його 
таємничої смерті в Миколаєві за-
повідали поховати їх поруч із ним.

У 1842 році до свого сина, який 
служив ад’ютантом Головноко-
мандуючого, приїхав Василь Ка-
зарін, засновник Харківського 
університету, відомий вчений зі

Олександра Порфір’єва, 
студентка спеціальності 

«Політологія»
 

Щодня після навчання в універси-
теті можна приділити час своєму 
захопленню. В університеті для 
цього є все. Від спортивних секцій 
до безкоштовних мовних курсів. 
Вони дають можливість отриму-
вати досвід роботи з колективом, 
знаходити нових друзів, брати 
участь у змаганнях та жити повно-
цінним студентським життям. 

Особливу увагу викладачі 
університету приділили здоров’ю 
студентів. Саме тому відкрито ба-
гато спортивних секцій. Студенти 
можуть на вибір займатися ба-
скетболом, волейболом, футбо-
лом, настільним тенісом, легкою 

атлетикою, бадмінтоном, плаван-
ням, легкою аеробікою, східними 
єдиноборствами, шахами. Також 
є можливість відвідувати сучасно 
обладнаний тренажерний зал. Во-
дна спортивна станція дає змогу 
займатися академічним веслуван-
ням та навіть вітрильним спортом. 

Для більш близького знайом-
ства з митцями нашого краю у 1998 
року була відкрита галерея мис-
тецтв, яка є першою серед вишів 
Миколаївщини. В активі галереї – 
чимало виставок сучасних худож-
ників, і не тільки наших земляків!  

Також усебічний розвиток 
студентів в університеті забез-
печує культурно-мистецький 
центр. У ньому можна займати-
ся співом, музикою та танцями, а 
згодом виступати на святкових 
концертах ЧДУ. Тільки продемон-
струйте свій талант, і ви – май-
бутня зірка студентських вечорів!

На окремі, безумовно, схваль-
ні слова заслуговує Клуб веселих 
і кмітливих. Він дає змогу знайти 

добрих та веселих друзів, ство-
рити команду та взяти участь у 
щорічному КВК-фестивалі. От-
римати море емоцій та пода-
рувати веселий настрій іншим.

Для тих, хто хоче опанувати не 
лише ті мови, які пропонує курс на-
вчання (а це англійська та друга іно-
земна мова за вибором), є додат-
кові курси корейської, французької, 
болгарської та інших мов. В Інституті 
філології багато чого цікавого, на-
приклад, студенти проводять різні 
культурні заходи. Навіть запрошу-
ють на східну чайну церемонію. 
Це дає можливість ознайомитися 
з традиціями інших країн та добре 
провести час зі своїми друзями. 

Клуби за інтересами роблять 
студентський час надзвичайно 
насиченим і яскравим. Можли-
во, тому майже кожен випускник 
університету з доброю посмішкою 
згадує друзів та університет, у 
якому не тільки навчався, а й жив 
повноцінним, активним життям.

Екскурсія 
на некрополь

Що цікавить 
студентів після 

навчання? 

світовим ім’ям. Захворівши в до-
розі, він помер у Миколаєві. Над  
його могилою було спорудже-
но склеп і поставлено пам’ятник. 

Також краєзнавець показа-
ла могилу військового священика 
Сафронія Самбірського,  учасни-
ка війни з Наполеоном , настояте-
ля Олександро-Невської церкви в 
Миколаєві, на могилу якого мико-
лаївці часто приходять зцілюватися. 

Композиційним центром кла-
довища є церква Всіх Святих, ос-
вячена ще в далекому 1808 році. 
Вона розташована в найстарішій і 
найбільш доглянутій частини кла-
довища. Поблизу храму – фаміль-
ний склеп Аркасів із похованими 
в ньому адміралом  Н. А. Аркасом, 
генералом  З. А. Аркасом , їхні-
ми дружинами, сином Н. А. Арка-
са - композитором і етнографом 
М. М. Аркасом . Сюди ж піс-
ля розорення в 1936 році його

склепу перенесли і прах першого бу-
дівельника міста Михайла Фалєєва.

Не можна було під час екскурсії 
не зіткнутися і з проблемами кладо-
вища. Виявилося, що багато могил 
без огорож, а плити потріскалися 
або зруйнувалися з часом. Де-не-
де замість поховань видніються 
відкриті  ями. Справа рук вандалів, 
які часто розкрадають склепи та 
могили  з метою наживи. Знімають 
зі скелетів усе – годинники, орде-
ни, медалі, перламутрові ґудзики і 
навіть золоті зуби. На жаль, старий 
некрополь не має офіційного ста-
тусу пам’ятки історії. А значить, не 
має державної підтримки і захи-
сту, і вся робота , яка проводиться 
по його збереженню , тримається 
на ентузіазмі небайдужих городян. 
Тетяна Миколаївна закликає всіх 
земляків, які цінують і поважають 
Миколаїв і його історію, прийти та до-
помогти. А роботи вистачить усім…
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Почни 
пізнавати 

Іспанію з Кадіса
Катерина СІльман

Небезпечна корида, пристрасне 
фламенко, пікантна їжа, яскраві 
карнавали та вуличні фестивалі – 
зазвичай саме так характеризують 
Іспанію. Але невже це все, що ми 
про неї знаємо? У викладачів та сту-
дентів ЧДУ ім. Петра Могили з’яви-
лася унікальна можливість познай-
омитися з цією країною ближче. Як 
це зробити, ми дізналися в дирек-
тора Інституту філології професо-
ра Олександра Пронкевича, який 
нещодавно повернувся з Кадіса – 
одного з найстаріших міст Європи.

Олександре Вікторови-
чу, іспаністика – справа усьо-
го вашого життя. У цій країні 
ви були багато разів. З якого 
приводу поїхали цього разу?

– Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили та 
Університет Кадіса підписали уго-
ду про обмін у рамках програми 
Erasmus +. І я їздив до Кадіса, щоб 
прочитати невеличкий курс лек-
цій. У той же час, там перебувають 
наші студенти. Також планується 
поїздка наших адміністраторів, які 
вивчатимуть, як працюють відповід-
ні університетські структури. Ця 
програма передбачає доволі інтен-
сивний обмін, поїздки. Викладачі 
читатимуть там дисципліни, сту-
денти навчатимуться. Наступного 
року кількість людей, які поїдуть 
за цією програмою, збільшиться 
удвічі. Це означає, що всім треба 
готуватися, подавати документи. 
Це цілком можливо. Буде оголо-
шений широкий конкурс, в якому 
всі студенти й викладачі нашого 

університету зможуть взяти 
участь. Для цього потрібно просто 
підтримувати контракт із міжнарод-
ним відділом університету і зі мною.

Для того, щоб поїхати, 
студенти обов’язково му-
сять знати іспанську мову?

– Там можна навчатися англій-
ською мовою, тому що є англо-
мовні програми. Викладати мож-
на англійською мовою. Але якщо 
туди їдуть студенти на семестр, 
а це приблизно шість місяців, то 
вони в університеті Кадісу обов’яз-
ково вивчатимуть іспанську мову.

Який курс ви читали 
для іспанських студентів?

– Курс називається «Іспанія й 
іспанці в радянському та постра-
дянському кінематографі». Я нама-
гався говорити про стереотипи, які 
склалися в нашій уяві щодо Іспанії. 
Таких стереотипів у нас, як і в інших 
країнах, багато. Тобто більшість із 
нас уявляють собі Іспанію такою 
романтичною країною, де є кори-
да, є танець фламенко. З іншого 
боку, це країна, де була інквізиція, 
фанатики-католики і т. д. Влас-
не, я досліджував, як крізь призму 
цих стереотипів можна прочитати 
нашу культурну історію, радянську 
і пострадянську, і як можна прочи-
тати іспанську культуру крізь при-
зму нашої літератури і культури.

А є в іспанців стере-
отипи щодо України?

– Я думаю, що вони є. Але за-
раз найпоширеніший стереотип у 
світі, що українці – це така трошки 
безглузда нація, яка не може дати 
собі ради. На побутовому рівні, на 
життєвому, іспанці дуже прихильні 
до українців. Там є достатньо серй-

озна українська діаспора. В іспанців 
немає якихось уявлень, які би де-
монізували українців. Вони зароби-
ли непогану репутацію своєю пра-
цьовитістю, умінням вивчати мови. 
Тобто це трошки складна історія.

Ви були багато разів в Іспанії. 
Чи є у вас якесь улюблене міс-
це, яке ви завжди відвідуєте?

– Одного улюбленого місця не-
має. Більше всього мені доводило-
ся їздити на північ Іспанії. Це краї-
на басків, наприклад, Асторга або 
Галісія, або такі частини, як Арагон 
і Каталонія. Тобто вони мені більше 
підходять за кліматом. Це чудова 
земля, там океан, невеличкі річки, 
гори, ліси. Немає такої страшен-
ної спеки влітку, як на півдні Іспанії. 
Кадіс – це, фактично, Африка. Мі-
сто дуже цікаве. Іспанською мовою 
його називають «la tasita de plata», 
тобто «срібна чашечка». Тому що 
це такий півострів, який з одно-
го боку омивається Середземним 
морем, а з другого – Атлантичним 
океаном. Абсолютно затиснений 
морем простір, щільно заселений. 
Немає навіть шматочка невико-
ристаної землі. Жодного клапти-
ка. Усе забудовано. Усе дуже еко-
номно використано. Це унікальний 
півострів. Навіть Наполеон не зміг 
взяти це місто. Він завоював усю 
Іспанію, а потім іспанці забарика-
дувалися у Кадісі. Урешті-решт там 
була написана іспанська консти-
туція 1812 року. Розвиток модерної 
іспанської нації починається з Каді-
су. З цієї незавойованої території. 

Дуже часто Іспанію 
порівнюють з Україною…

– Як іспаніст я постійно борюся 
з цим порівнянням. Воно хибне. І 
пояснюється тим, що люди просто 
дуже мало знають про цю країну. 
Іспанці також емоційно виражають
свої почуття. Вони голосно розмов-
ляють, розмахують руками. Напев-
но, це все, що нас поєднує. Але, 
до речі, не всіх, тому що в Іспанії 
дуже багато стриманих людей. 
Там дуже різнобарвнана культура.

Одним із символів 
Іспанії є фламенко…

– Принципово фламенко існує в 
двох типах: є фламенко для тури-
стів і є фламенко для своїх. У Кадісі я 
познайомився з президентом клубу 
фламенко. Такі клуби розміщують-
ся в досить непримітних спорудах. 
Вони називаються «peña flamenca». 
Це такий ресторанчик, бар чи клуб, 
або просто місце для зібрання. Фото: http://v-ispanii.com



ВИДАННЯ ЧДУ  IМ. ПЕТРА МОГИЛИ

Вагант № 4 (158), квітень 2016       13
• Подорожні нотатки • Подорожні нотатки • Подорожні нотатки • Подорожні нотатки •

Воно є дуже цікавим, бо має свою атмосферу. Там збираються тільки знавці. На стінах є фотографії 
bailaores, cantaores – виконавців фламенко. Танцюристи чи співаки розповідають різні історії. Відвіду-
вачі просто відпочивають. Вони можуть співати, танцювати чи просто долонями відбивати якісь рит-
ми. Усі беруть участь у цьому дійстві. Цей дух поглинає людей, і вони стають єдиним тілом. Це дуже легко. 

Для туристів зовсім інша історія. Виходять танцюристи і вражають своєю технікою. Ці два фламенко нор-
мально співіснують. Однак справжнє фламенко – синкретичне мистецтво, тому що поєднує музику, танці і по-
езію. У нас же уявлення про фламенко більшою мірою тільки як про танець. Але це поезія, це політичні тексти. 
Для того, щоб у ньому розбиратися, треба вчитися. В іспанців це у крові. Це страшенно цікаве середовище

А ви кожного разу в Іспанії відкриваєте для себе щось несподіване? 

– Абсолютно. Це безкінечна країна, і там дуже багато культурних пам’яток. От, наприклад, Кадіс. La 
tasita de plata. Тут я був уперше. Місто існує три тисячі років. В нього дуже вигідне географічне розташуван-
ня: той, хто пливе з Атлантичного океану, обов’язково завітає до Кадіса. Тобто хто тільки не був у цьому місті..

Відповідно, усі лишили щось своє. Можна знайти такі несподівані речі! 
Взагалі Іспанія – надзвичайно різна країна. Це принципово різні світи. 

Дайте пораду нашим читачам. Що обов’яз-
ково потрібно побачити в Іспанії? Де побувати?

– Звичайно, щоб зрозуміти Іспанію, потрібно обійти усю 
країну пішки, прочитати всю літературу, послухати всю му-
зику, побачити всі картини, поспілкуватися з людьми. Тради-
ційні міста, як Мадрид і Барселона, – дуже важливі для знай-
омства з цією країною. Кадіс – дуже непоганий початок. Це 
абсолютно специфічне місто, ні на що не схоже. Тому рад-
жу нашим викладачам і студентам брати участь у програмі. 
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Це рядок із вірша відомого 
миколаївського поета Ва-
леріана Юрьєва. Його пор-
трет написав у 1982 році ху-
дожник Андрій Антонюк. Ці 
ж рядки дали назву виставці 
народного художника Украї-
ни, лауреата Шевченківської 
премії Андрія Антонюка, що 
відкрилася в Галереї мис-
тецтв ЧДУ ім. Петра Могили.

Експозицію склали 38 картин. Най-
старша з них була написала ще в 
1966 році. В Рахові Закарпатського 
краю. Там художник прожив якусь 
частку свого життя. Наймолодші 
написані у 2012 році. Коли самому 
Андрію залишалося менше року. 

Нещодавно в Миколаєві від-
булася виставка всієї родини 
Антонюків: самого Андрія, його 
сина Данила, дружини Олени 
Червоненко  (її не стало за два 
роки до того, які пішов чоловік), 
батьків Олени, відомих волго-
градських художників, заслуже-
ної художниці Росії Надії Черни-
кової і Олександра Червоненка. 

Втім, усі, хто завітав на вер-
нісаж до Галереї мистецтв ЧДУ 
ім. Петра Могили, відзначили, 
що ця виставка стала справж-
ньою подією – настільки потуж-
ною і вражаючою вона вийшла.

Зокрема, увагу привернув зал, 
у якому розмістилися старі роботи 
Андрія Даниловича. Незвичайні на 
перший погляд. Але ті, хто давно 
стежить за творчістю Антонюка, 
відзначає їх важливість для ро-
зуміння того, як зростав і набував 
свого непересічного обличчя ми-
тець, як формувався до художни-
ка світового рівня. У цьому ж залі і 
роботи, присвячені Другій світовій 
війні. Ця тема була для Антонюка 
особливою. І він знаходив просто 
неймовірні образи, аби передати 
жах і біль війни як такої. Так і тут – бі-
лий ранений птах, що падає з неба 
провісником страшної біди. Карти-
на так і називається «Біда. 1941 рік».

Роботи більш пізнього періоду – 

інші вже за почерком, стилістикою, 
кольорами. Але не менш талано-
виті, не менше сповнені потужної 
енергії художника. Андрій Антонюк 
був наділений всім, що може дару-
вати Творець, справжньому мит-
цю.  В тому числі і даром передба-
чення, передчуття. Даром творити 
міфи, писати свою особисту ле-
генду, народжувати свою історію. 

Майже на всіх творах більш 
пізніх часів – бабуся Андрія, яка 
стала для нього справжньою бере-
гинею, його мама, дружина Олена і 
син Данило. Саме син Данило і його 
дружина Нателла стали авторами 
самої виставки і власне експозиції. 

На вернісаж зібралося чи-
мало друзів Андрія Антонюка і 

шанувальників його твор-
чості. Відкрив виставку 
перший проректор ЧДУ ім. 
Петра Могили Олександр 
Трунов. Творчість Андрія Да-
ниловича продовжує при-
ваблювати тих, хто прагне 
торкнутися кришталево  
чистого джерела любові, 
тих, для кого важливе своє 
коріння, хто шанує свою 
землю. Всіх, хто йде до кар-
тин художника із бажанням 
напитися цієї цілющої води – 
«Дай мені води напитися…»

Виставка «Дай мені 
води напитися…» народ-
ного художника України, 
лауреата Шевченківської 
премії Андрія Антонюка 
триватиме до кінця травня. 

Інга Хоржевська
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Весняний буккросинг
День книги і авторського права – справжнє свято для  
шанувальників книги. Зрозуміло, воно знайшло своє  
відображення і в календарі виставки місцевих видавництв  
«Миколаївська книга», яка щорічно відбувається за ініціати-
ви Центральної міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького. 

Цього року воно особливе. Адже саме цього дня виповнюється 400 
років із дня смерті Мігеля Сервантеса і Уїльяма Шекспіра. І вся світо-
ва літературна спільнота вшановує їх пам’ять численними заходами, 
флешмобами, читанням їхніх творів тощо. Організатори виставки до-
дали до переліку імен ще ім’я Івана Франка. У 2016 – 160 років із дня 
його народження і 100 з дня смерті. Ці три імені привели нас до ди-
тячого містечка «Казка», де відбувся флешмоб, що поєднав їх усіх. 

Власне буккросинг явище поки доволі молоде для нашої країни, 
тому ще далеко не всі знають, у чому його суть. Центральна бібліоте-
ка ім. М. Л. Кропивницького залучила до заходу інші бібліотеки міста. 
Вони запропонували миколаївцям книги, які кожен міг взяти почита-
ти (зрозуміло, не з фондів бібліотек, а подаровані меценатами). Плата 
за це непотрібна. Але ви маєте натомість принести свою, вже прочи-
тану книгу, якою хотіли б поділитися, яка може бути цікавою для інших 
читачів. Зазвичай ятки або тумби для буккросингу розташовуються у 
громадських місцях. Звісно, що дитяче містечко «Казка» якнайкра-
ще для цього підходить. Тим більше у день книги і авторського права. 

Організатори заходу вирішили загалом зробити його яс-
кравим і непересічним. Не тільки пропонувати книги, а і всіля-
ко привернути увагу до життя і творчості Мігеля Серванте-
са, Уїльяма Шекспіра і Івана Франка. На честь дона Мігеля де 
Сервантеса Сааведри  відбулися лицарські бої. На честь бога театру Уї-
льяма Шекспіра дітей перетворювали на казкові (припустимо, театраль-
ні) персонажі. Там, де згадували Івана Франка, лунала українська музика. 

До заходу волонтерами долучилися студенти ЧДУ ім. Петра Мо-
гили. Вони роздавали відвідувачам дитячого містечка «Казка» бу-
клети з розповідями про письменників, цитатами з їхніх творів, 
запрошували взяти участь у флешмобі і у буккросингу. До того ж, знай-
омили ближче з Чорноморський університетом імені Петра Могили. 

Чимало відвідувачів дитячого містечка «Казка» цього дня от-
римали можливість більше дізнатися про книги, про письмен-
ників, взяти щось почитати і знову повернутися обличчям до 
книги, яка попри всі сучасні технології і стрімке буття зали-
шається важливою складовою життя кожної людини, що думає.

21 травня, субота, 19.00 
«Коріолан» («Coriolanus»)

Рік випуску: 2010
Країна: Великобританія
Жанр: драма, екранізація п’єси У. 
Шекспіра
Режисер: Райф Файнс

Сюжет картини заснований 
на легенді про полководця Гая 
Марція Коріолана, який жив у п’я-
тому столітті до  нашої ери. Дія 
фільму перенесена із Давнього 
Риму у всьогоднішні дні, і замість 
мечів головні герої «Коріола-
ну» тримають у руках автомати. 

28 травня, субота, 19.00 
«Рам і Ліла» 
(«Goliyon Ki Rasleela Ram-Leela»)

Рік випуску: 2013
Країна: Індія
Жанр: драма, мюзикл, мелодрама
Режисер: Санджай Ліла Бхансалі

Рам – місцевий сільський Ро-
мео, колоритний і чарівний бродя-
га, а Ліла – невгамовна і пристрас-
на сільська Джульєтта. Єдине, що 
поміж ними є спільного, – взаємна 
ненависть їхніх родин. Вони були 
заклятими ворогами протягом 500 
років. Тому неможливо було собі 
уявити роман між Рамом і Лілою.
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Наші математики серед кращих 

Недарма саме математика має 
статус цариці наук. Учені всього 
світу шукали істину саме за допо- 
могою неї. І не дивно, адже багато із 
секретів Всесвіту стають відомими 
завдяки науковим обчисленням та 
формулам. Галілео Галілей вважав 
її універсальною мовою природи. 

Знавці математики є і в нашо-
му університеті. Одна з них – Вік-
торія Савицька. Вона навчається на 
спеціальності «Системний аналіз».
Тож, загалом, для дівчини мате-
матика не є профільним предме-
том. І в конкурсі наукових робіт 
Вікторія стала чи не єдиною такою 
студенткою. А змагалась вона із 
кращими математиками із 43 ви-
щих навчальних закладів України. 
З-понад 60 наукових робіт її ро-
бота на тему «Умовна Q-симетрія 
та точні розв’язки рівняння не-
стаціонарної фільтрації» успішно 
подолала перший – відбірковий 
– етап і цілком закономірно опи-

нилась серед 38 найкращих робіт. 
Перший етап був заочним: на 
підставі рецензій членів галузе-
вої конкурсної комісії і експертів. 
Потім нашу героїню чекали ви-
пробування важчі – підсумкова 
науково-практична конферен-
ція. На неї потрапили студенти з 
26 кращих математичних вузів 
України – Києва, Вінниці, Дніпро-
петровська, Сум, Запоріжжя, Лу-
цька, Львова, Мелітополя, Ніжина, 
Полтави, Рівного, Миколаєва, Хар-
кова, Ужгорода та ін. У результаті 
галузева конкурсна комісія визна-
чила переможців і нагородила 
25 % конкурсантів дипломами 
І–ІІІ ступенів та заохочувальни-
ми дипломами. Крім цього, всі 
учасники ІІ туру Конкурсу от-
римали сертифікати учасників. 

Високу оцінку комісії отрима-
ла і робота нашої зірочки з про-
мовистим іменем – Вікторія, тоб-
то «перемога». Її нагородили гра

У  ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Ма-
тематичні науки», що відбувся 31 березня та 1 квітня 2016 року у Вінницько-
му державному педагогічному університеті ім. М. М. Коцюбинського, студент-
ка 3 курсу факультету комп’ютерних наук Вікторія Савицька  стала однією з кращих. 

мотою за успіхи у наукових до-
слідженнях. Особливо за юного 
математика переживала, а потім і 
раділа перемозі її науковий керів-
ник – доцент, кандидат фізико-ма-
тематичних наук А. І. Воробйова.

 Кафедра прикладної та ви-
щої математики університету 
щиро вітає Вікторію і бажає їй 
нових цікавих відкриттів, задо-
волення від навчання і роботи, 
подальших успіхів і досягнень.    

Особлива подяка ректору Чор-
номорського державного універси-
тету Леоніду Павловичу Клименку 
за сприяння розвитку студентської 
наукової роботи і підтримку. Також 
висловлюємо подяку організато-
рам конкурсу за теплий прийом і 
високий рівень проведення заходу.


