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Чорноморський  державний 
університет імені Петра Могили 

став національним
Ч о р н о м о р с ь к и й 
державний універ-
ситет імені Петра 
Могили отримав 
статус національ-
ного. Із цієї подією 
колектив універси-
тету і його студентів 
привітав Президент 
України Петро По-
рошенко під час 
свого візиту на Ми-
колаївщину. 

Робочий візит 
Президента Украї-
ни розпочався з 
відкриття нового 
терміналу компанії 
«Bunge-Україна», 
в якому також взяв 
участь заступник 
міністра сільсько-
го господарства 
США. Петро Поро-
шенко підкреслив, 
що реалізація та-
кого масштабного 
інвестиційного про-
екту – «голосування» 
за Україну грошима, це створення 
нових робочих місць, це – додат-
кові податки, наповнення місцевих 
бюджетів і підняття престижу краї-
ни. Виробничо-перевантажуваль-
ний комплекс «Bunge» – це сучас-
ні завод і термінали із прийняття 
сировини і відвантаження готової 
продукції, унікальне підприємство, 
яке є надсучасним і відповідає 

На фото: Президент України Петро Порошенко 
всім екологічним і технологічним 
вимогам часу. Після відкриття тер-
міналу Президент вирушив до Чор-
номорського державного універ-
ситету імені Петра Могили. Указ 
про надання статусу Національного 
кращому університету області був 
підписаний тільки 14 червня. А на-
ступного дня Президент особисто 
повідомив про це. 

На фото: викладачі та співробітники ЧНУ ім. Петра Могили
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Реформи мають бути чесними 
і прозорими. І завтра випускники, 
можливо, саме вашого вишу ста-
нуть на заміну тим, хто сьогодні не 
хоче працювати чесно. Я розрахо-
вую на вашу допомогу, а ви – будете 
мати мою підтримку», – сказав Пе-
тро Порошенко. Ректор миколаївсь-
кої Могилянки Леонід Клименко 

На фото: студенти ЧНУ ім. Петра Могили 

Біля університету Гаранта зустрі-
чала студентська молодь. На згад-
ку – селфі з Президентом! Петро 
Олексійович не відмовляє: він при-
хильно ставиться до сучасної ак-
тивної молоді. В самому універси-
теті Порошенко найперше відвідав 
Галерею мистецтв, у якій познайо-
мився ближче з творчістю народно-
го художника України Андрія Анто-
нюка, отримав у подарунок альбом 
з його репродукціями. Далі відбула-
ся зустріч із викладачами, праців-
никами і студентами миколаївсь-
кої Могилянки. Петро Порошенко 
підкреслив, що надзвичайно цінує 
активну громадянську позицію, 
високий професіоналізм, наукову 
діяльність, прагнення до розвитку, 
волонтерську роботу Чорномор-
ського університету. Наголосив на 

На фото: Леонід Клименко й Петро Порошенко 

тому, що високий статус – не пода-
рунок, а визнання високого рівня 
навчального закладу.  

Президент України у своєму 
зверненні приділив чимало уваги 
завтрашньому дню країни, в якому 
вона має опиратися на таких моло-
дих людей, яких виховує універси-
тет. «Ми маємо продемонструвати 
світові, що Україна змінюється.

подякував Президенту за високу 
оцінку діяльності університету. 
Подарував на згадку про визна-
ну подію скульптурне зображення 
Петра Могили. Петро Порошенко 
зазначив, що  відтепер у його робо-
чому кабінеті стоятиме фігура сла-
ветного просвітянина і громадського 
діяча, справжнього патріота і воїна, 
що являє собою символ України

Слава Україні! Героям слава! – 
пролунало в читальній залі Чорно-
морського національного універси-
тету імені Петра Могили. Працівники 
навчального закладу і його студен-
ти продовжуватимуть кращі тра-
диції свого університету, який має 
не таку довгу, але надзвичайно яс-
краву історію. Віват, університете!!

На фото: Петро Порошенко в 
галереї мистецтв університету
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400 кілограмів дипломів: 
конвокація у ЧНУ ім. Петра Могили

Традиційно на початку липня мі-
сто здивовано зітхає: конвокація у 
Чорноморському національному 
університеті ім. Петра Могили стає 
видовищем для всіх, хто опиняється 
її глядачами.

Традиції взагалі річ особлива. І їх 
наявність – свідчення того, що за-
сновник цієї самої традиції взявся за 
справу серйозно і надовго. У мико-
лаївській Могилянці традиції беруть 
свій початок від заснування. Ша-
нобливе ставлення у виші і до дат. 
Саме тому конвокацію (церемонію 
вручення дипломів) кожного року 
проводять 3 липня – у день, коли 
був виданий наказ про створення 
Миколаївської філії Києво-Могилян-
ської академії. 

Так само важливі для випуск-
ників Могилянки і іі викладачів по-
вага і шана до нашої історії. Тому 
конвокація розпочинається з по-
кладання квітів до пам’ятника муж-
нім визволителям Миколаєва – ге-
роям-ольшанцям. А вже звідти під 
бравурні звуки духового військово-
го оркестру урочиста і яскрава хода 
вирушає головною вулицею міста. 
«Як королі – у мантіях!» – комен-
тують перехожі, дістають мобільні 
телефони і знімають процесію, що 
розтягнулася на кілька кварталів, це 
якщо рахувати батьків і друзів. Дех-
то співчуває: на дворі сорокагра-
дусна спека, а тут таке вбрання. Але 
пізніше пролунає точка зору: така 
хода в академічних мантіях і голов-
них уборах наче символ навчан-
ня, тяжкої праці з метою здобуття 
знань і життєвих перемог у майбут-
ньому. Соборною крокують бака-
лаври і магістри Чорноморського

національного університету ім. Пе-
тра Могили на чолі зі своїми викла-
дачами. 

Офіційна частина конвока-
ції – 2016 відбулася в Обласному 
палаці культури. Свято відкриває 
ректор університету, заслужений 
працівник науки і техніки, доктор 
технічних наук, професор Леонід 
Клименко. Власне врученню ди-
пломів передує кілька приємних і 
важливих хвилин. Перша. У Моги-
лянки на одного почесного про-
фесора стало більше. Таке звання 
отримав Паоло Біаджи, професор 
університету Ка Фоскарі (Італія).

університеті. Зараз Паоло Біад-
жи прибув з офіційним візитом до 
ЧНУ ім. Петра Могили з метою пе-
реговорів щодо співробітництва 
університетів та участі у програмі 
обміну студентів «Erasmus+», яка 
є розвитком вже діючої програми 
в європейських країнах «Erasmus». 
Це дасть змогу уже національному 
університету вийти на новий рівень 
якості освіти. Отже, Паоло Біаджи 
відтепер носитиме «могилянську» 
мантію. Друга. Директор Інституту 
філології, доктор філологічних наук, 
професор Олександр Пронкевич 
отримав грамоту Верховної Ради 
України. Його випускники встали, 
аби аплодисментами привітати 
улюбленого викладача. Грамоту 
вручив Миколаївський міський го-
лова Олександр Сенкевич. Третє. 
Він же вручив ще одну грамоту – 
Кабінету Міністрів України – своєму 
колишньому викладачеві, доктору 
технічних наук, професору, завіду-
вачу кафедри інтелектуальних ін-
формаційних систем Миколі Фісуну. 
І Микола Тихонович зірвав оплески 
і захоплені відгуки своїх вихованців. 
Власне, міський голова, колишній 
випускник Могилянки, зазначив, 
що надзвичайно покладається на 
потенціал теперішньої молоді, сту-
дентів і випускників вишу. Саме з їх-
ньою допомогою молодий мер пла-
нує зробити свій внесок у розбудову 
Миколаєва і всієї країни. Привітали 
випускників і заступник директора 
департаменту науки і освіти Мико-
лаївської обласної державної адмі-

Співпраця університетів Ка Фоскарі 
та ЧНУ триває ще з 2008 року. Про-
тягом цього року професор уже 
відвідував ЧНУ. Станом на сьогодні 
деякі українські студенти отрима-
ли ступінь магістра в італійському

На фото: Олександр Пронкевич з випускниками Інституту філології 

На фото: військовий духовий оркестр 

ністрації Анна Каськова, і голова об-
ласної профспілки працівників бюд-
жетних установ Таміла Бугаєнко. 

 Вручення дипломів розпочав Ін-
ститут післядипломної освіти ЧНУ 
ім. Петра Могили. Його керівник 
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Анна Норд привітала всіх зі свя-
том, підкреслила, що для навчання 
ніколи не буває запізно. І універси-
тет – тому кращий приклад. Тут от-
римують освіту заочно (саме заоч-
ники першими піднялися на сцену), 
навчаються 120 учасників АТО, 100 
людей з інвалідністю. Ними всіма 
опікується Інститут післядипломної 
освіти. До речі, ще одна традиція 
ЧНУ ім. Петра Могили – брати на 
себе соціальну відповідальність. У 
рамках проектів із навчання воїнів 
АТО та інклюзивної освіти відбувся 
вже не один випуск, чимало людей 
отримали шанс на нове, більш якіс-
не, змістовне життя. 

Останній випуск Чорноморсько-
го державного університету – далі у 
дипломах випускників буде написа-
но «національного». Один за одним 
на сцену піднімалися викладачі і їхні 
вже вчорашні студенти. Отримува-
ли дипломи, знову ж таки традицій-
но підкидали вгору свої академічні 
конфедератки. Вечір прикрашали 
таланти студентів ЧНУ ім. Петра 
Могили, яскраві, до речі, таланти. А 
для останніх випускників – майбут-
ніх і вже теперішніх комп’ютерних 
майже геніїв – майстер-клас провів 
перший проректор університету, 
кандидат технічних наук Олександр 
Трунов. Він навчив випускників 
правильно перекидати китицю на 
академічному головному уборі на 
лівий бік! Право носити її саме так 
їм дає диплом. Ректор університету 
Леонід Клименко підкреслив, виш 
і справді «багато важить». Під час 
церемонії конвокації на сцені було 
вручено понад 400 кілограмів ди-
пломів!

Тепер за багатьма з цих молодих 
людей вибір: починати своє доро-
сле, незалежне від дзвінків і балів 
життя чи продовжувати навчання 
на магістратурі. З кожним днем в 
університеті таких можливостей

стає всі більше. Нагадаємо, нещо-
давно університет отримав статус 
національного. Вручав його осо-

бисто Президент України Петро 
Порошенко під час свого перебу-
вання на Миколаївщині. Ще раніше 
ми повідомляли, що від цього року 

в Могилянці навчатимуть медич-
ній справі – готуватимуть магістрів 
медицини. Під час свята оголоси-

ли про те, що виш 
отримав ліцензію 
на підготовку ма-
гістрів-правників. 
До речі, єдиний 
університет міста, 
якій відтепер має 
таку ліцензію. Восе-
ни до навчання ста-
не вже другий набір 
журналістів. До-
брих новин виста-
чає. 

Лунає «Гаудеа-
мус». Останні хви-
лини студентського 
життя. Тепер свят-
кування і – у дорослі 
справи і проблеми. 
Так багато було 
добрих побажань! 

Аби всі вони збулися. Головне – із 
гордістю і гідністю нести по життю 
звання випускник могилянки. Віват, 
Академіє!

Очолюють ходу хлопці з прапорами та хоругвою університету

На фото:  новоспечені бакалаври та магістри

На фото: вихованці Інституту філології 
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• 1 червня – в аудиторії 11-210 від-
булося засідання методологічного 
семінару «Способи сучасного нау-
кового мислення в гуманітаристи-
ці». Лекцію читав завідувач кафе-
дри історії Юрій Котляр. 

* * *

• 1-16 червня - студенти третьо-
го курсу спеціальності «Українська 
мова та література» та викладачі 
кафедри української філології, те-
орії та історії літератури Олексан-
дра Цибульська та Юлія Жигалкіна 
вчергове відвідали Болгарію. Ме-
тою навчальної поїздки є вивчення 
мови, культури та традицій Болгарії. 
Подорож відбулася за підтримки 
болгарського уряду для етнічних 
болгар та людей, які прагнуть вив-
чати мову та культуру Болгарської 
Республіки. Після закінчення про-
грами учасники отримали сер-
тифікати про проходження курсу 
болгарської мови, вивчення культу-
ри, традицій та історії Болгарії.

* * *

• 6 червня – студенти спеціаль-
ності «Українська мова та літера-
тура» зустрілися з миколаївською 
поетесою Ольгою Сквірською. По-
етеса розповіла студентам про свій 
творчий шлях, проект «Спаський 
трамвай», читала вірші, відповіда-
ла на питання. Зустріч відбулася за 
ініціативи доцента кафедри україн-
ської філології, теорії та історії літе-
ратури Владлени Руссової.

* * *

• 2-3 червня – на базі ЧНУ ім. 
Петра Могили відбувся другий 
науково-практичний симпозіум 
«Норвезько-Українське співробіт-
ництво: освіта, дослідження та біз-
нес». У події взяли участь представ-
ники Посольства Норвегії в Україні, 
університету «NORD», Міжнарод-
ного фонду соціальної адаптації, 
міністерств оборони і соціальної 
політики, місцевої влади, представ-
ники вищих навчальних закладів 
Тернополя, Запоріжжя, Кіровогра-
ду, Мелітополя, Черкас, Чернівців, 
Чернігова, Львова, численних гро-
мадських організацій, об’єднань 
військовослужбовців, власне Чор-
номорського національного універ-
ситету.

* * *

• 3 червня – студенти спеціаль-
ності «Українська мова та літера-
тура» зустрілися з миколаївським 

письменником Анатолієм Маляро-
вим. Письменник говорив про ми-
колаївські театри, їхні репертуари, 
його співпрацю з ними. Поговорили 
й про письменників Миколаївщини, 
про поетів, яких вирізняє Анатолій 
Маляров. Зустріч відбулася за іні-
ціативи доцента кафедри українсь-
кої філології, теорії та історії літера-
тури Владлени Руссової.

* * *

• 3 червня – під головуванням Пер-
шого заступника Голови Комітету 
з питань науки і освіти Олексан-
дра Співаковського відбувся круг-
лий стіл на тему: «Ідеологія всту-
пу до вищих навчальних закладів 
України». Від нашого університету 
участь у круглому столі брала до-
цент кафедри прикладної та вищої 
математики Алла Воробйова, яка 
представляла позицію Чорномор-
ського національного університету 
стосовно необхідності підвищен-
ня якості математичної освіти та 
запропонувала запровадити дер-
жавну підсумкову атестацію з ма-
тематики у формі зовнішнього неза-
лежного оцінювання як обов’язкову. 
Слід наголосити на тому, що наші 
пропозиції були підтримані рештою 
учасників круглого столу.
За результатами роботи круглого 
столу було підготовлено проект ре-
комендацій, які будуть направлені 
для врахування в роботі централь-
ним органам виконавчої влади.

* * *

• 9 червня – в актовій залі ЧНУ ім. 
Петра Могили відбулися дебати 
кандидатів на посади у студент-
ській колегії університету. Деба-
ти були поділені на дві частини: 
розповідь про себе та ознайомлен-
ня з передвиборчими програмами. 
Всі студенти мали змогу підтрима-
ти кандидатів на трьох виборчих 
дільницях. Голосування відбулося 
за студентськими квитками.

* * *

• 9 червня – у Чорноморському 
національному університеті ім. Пе-
тра Могили відкрилася Міжнарод-
на наукова конференція «Ольвій-
ський форум-2016: стратегії країн 
Причорноморського регіону в гео-
політичному просторі». Відкриття 
відбулося в читальній залі універ-
ситету. Ректор ЧНУ ім. Петра Мо-
гили Леонід Клименко висловив 
привітання. Виступили доктор філо-
софії, професор, директор Центру 

Українсько-канадських студій при 
Манітобському університеті Ро-
ман Єренюк з Канади, кандидат 
юридичних наук, ад’юнкт Академії 
імені Яна Длугоша Томаш Срогош 
з Польщі. Було підписано кілька до-
говорів, в яких науковці різних країн 
світу висловили свої наміри щодо  
подальшої спільної праці і розвиток 
наукових, освітніх зв’язків.

* * *

• 14 червня – указом Президента 
України № 252 від 14 червня 2016 
року Чорноморському державному 
університету ім. Петра Могили було 
присвоєно статус національного. 
Про це особисто повідомив Петро 
Порошенко під час свого робочого 
візиту на Миколаївщину. Петро По-
рошенко підкреслив, що надзви-
чайно цінує активну громадянську 
позицію, високий професіоналізм, 
наукову діяльність, прагнення до 
розвитку, волонтерську роботу 
Чорноморського університету. Було 
наголошено на тому, що високий 
статус – це не подарунок, а визнан-
ня високого рівня навчального за-
кладу.
Ректор миколаївської «могиляки» 
подякував Президенту за висо-
ку оцінку діяльності університету і 
подарував на згадку про визначну 
подію скульптурне зображення Пе-
тра Могили. 

* * *

• 14 червня – згідно Наказу МОН 
України № 667 від 14.06.2016 року 
на базі Чорноморського національ-
ного університету імені Петра Мо-
гили розпочав свою роботу освіт-
ній центр «Крим-Україна», який 
надає допомогу з документами 
та врегульовує правові відносини 
абітурієнтів, які проживають на тим-
часово окупованій території Украї-
ни. Центр працюватиме з 1 липня по 
20 вересня 2016 року.

* * *

• 21 червня – портал DOU опу-
блікував свіжий рейтинг українсь-
ких вишів, у яких готують IT-фахів-
ців. Перше місце з оцінкою 8,3 з 
10 Києво-Могилянська Академія, в 
основному представлена факуль-
тетом інформатики. ЧНУ ім. Петра 
Могили разом із КНУ ім. Шевченко 
і Харківським національним універ-
ситетом радіоелектроніки (оцінки 
7,2-7,3 з 10) займає друге місце в 
рейтингу вишів  з оцінкою готов-
ності рекомендувати університет як 
місце навчання 7,2 з 10.

• Pro-важливе • Pro-важливе • Pro-важливе • Pro-важливе • Pro-важливе •

• Pro-важливе • Pro-важливе • Pro-важливе • Pro-важливе • Pro-важливе •
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Думки 
випускників 

2015-2016 н.р.
Сергій Король

Випуск 2016 року – мої однолітки. 
Щойно пролунав для нас останній 
дзвоник – і ми у роздумах: яким 
буде наше майбутнє. Я поспілку-
вався з тепер вже колишніми од-
нокласниками, ставив  тільки два 
питання: «Про що ви хвилюєтесь, як 
абітурієнт?», «Яким ви бачите для 
себе майбутнє?»

За що ви хвилюєтесь, як 
абітурієнт?

«Та ні, я планую їхати в Черка-
си до тітки. Там буду вчитися на 
вчителя фізичної культури, бо мені 
нема, що робити з такими резуль-
татом ЗНО і середнім балом ате-
стата». Основні плани сьогоднішніх 
абітурієнтів – це успішно скласти 
ЗНО. Звісно, є люди, котрі не хвилю-
ються про це, але таких меншість. 
По-перше, абітурієнти розуміють 
що від результатів іспитів залежить 
їхнє майбутнє, і лише дві години – 
час проходження іспиту – можуть 
перекреслити всі одинадцять років 
навчання в школі. «Я взагалі планую 
вступати в морське в Херсон, а якщо 
ЗНО не складу, то піду навчатися до 
ліцею». По-друге, є проблемою і 
невизначеність певна щодо іспитів: 
питання, результати, система оці-
нювання, прохідний бал. 

Через це багато абітурієнтів не

відчувають впевненості в майбут-
ньому, хоча уже давно визначилися 
із майбутньою професією.

Проводячи опитування, я зро-
зумів ще одну проблему випуск-
ників – це незацікавленість у пізнан-
ні майбутнього. Адже запитавши 
мого однолітка про його майбутнє і 
про майбутнє країни, я почув лише 
мовчання і побачив здивовані очі. 
Обізнаність та здатність орієнтува-
тися в сьогоденні відсутні, що також 
впливає на саму людину, далі – на 
громаду, членом якої вона є, потому 
– і на державу в цілому.

Також однією з важливих рис 
сучасного абітурієнта є його харак-
тер. Саме від характеру залежить, 
працьовита людина чи ні і чи змо-
же контролювати себе в стресових 
ситуаціях, які часто трапляються на 
будь-якій роботі. 

Яким ви бачите для себе 
майбутнє?

«Якщо все вийде, то я закінчу 
технікум, і батьки сказали, що від-
правлять мене в Австрію навчатися, 
та й жити, можливо, залишусь». Ці 
слова можуть підтвердити, що пев-
на кількість  сучасних абітурієнтів не 
довіряє українській освіті і планує 
від’їжджати за кордон. Хоча наразі 
таких людей набагато менше, ніж 
було п’ять років тому. І причини цьо-
го зрозумілі. По-перше, фінансова  
криза в Україні. По-друге, українці 
помітно збідніли. Відтак батьки не 
мають коштів, щоб оплатити євро-
пейську освіту. 

Зрозуміло, дехто з абітурієнтів з 
моєї – сільської – місцевості обира-

ють університети з агротехнологіч-
ним профілем. Тут люди в принципі 
більше звикли працювати саме із 
землею. Тим більше, Україна – влас-
не аграрна країна, яка має велику 
кількість чорнозему; також наша 
земля дає найбільшу кількість пше-
ниці, і займає друге місце на планеті 
із продажу соняшникової олії. Тому 
даний напрямок вибору майбутньої 
професії стає зрозумілим. 

Але все ж таки найбільша кіль-
кість людей прямує саме в універ-
ситети з філологічним профілем. І 
це не дивно, адже знання іноземних 
мов і вміння правильно висловлю-
вати свою думку є важливим у су-
часному житті в часи глобалізації 
і євроінтеграції України. Знаючи 
іноземну мову, можна вільно при-
стосуватися до звичаїв будь-якої 
країни, легко працювати у невідо-
мих для себе обставинах, а головне 
– без сторонньої допомоги поро-
зумітися із людьми. 

Отже, найголовніше для сучас-
ного абітурієнта є, як у всі часи, 
скласти вступні екзамени, в нашо-
му випадку ЗНО. Вступити в омрія-
ний ВНЗ і мати успіх у житті. Це зви-
чайні потреби кожного випускника. 
Тому хоч часи змінюються, але мрії 
залишаються таким, якими були й 
двадцять років тому. «Пам’ятаю, 
десять років тому майже всі йшли в 
інститути з економічним профілем, 
тоді якийсь був економічний бум. 
А зараз хто куди», – говорила моя 
колишня вчителка Ольга Петрівна 
Дзюба. Думки, мрії і плани зміню-
ються тільки тоді, коли змінюється 
країна. 
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Уся правда про 
літні канікули

Юлія Зоря, 
студентка спеціальності 

«Журналістика»

Усім відомо, що в ЧНУ три сесії. Ці-
лий місяць літа доводиться жерт-
вувати навчанню. Особливо тяжко, 
напевно, першокурсникам, які ще 
не втягнулись у триместровий ритм 
і не відвикли від шкільного розкла-
ду. Складно, бо часу для відпочинку 
зовсім не вистачає.

Півчервня витратити на нудну 
домашку, іншу половину на сесію, 
а в декого ще й практика в липні. 
Можна подумати, що над студен-
тами і викладачами Могилянки 
знущаються. А як же відпочинок? 
Хочеться скоріше закрити сесію і зі 
спокійною душею пірнути в атмос-
феру літа. В білетах питання, а в го-
лові сонце, пляж і море. Хоча в цій 
ситуації мені більше шкода викла-
дачів. Їм із цими думками ще довго 
доведеться вислуховувати спізні-
лих двієчників.

Взагалі, не такий вже й важкий 
цей третій триместр. Залишається 
лише скласти всі іспити і поїхати 
куди подалі з міста аж до вересня. 
Хтось додому у гості, хтось на море, 
деякі ціле літо будуть байдики бити, 
а дехто працювати. 

«Звісно університет влітку – це 
складно, але заспокоює одне – 
довгоочікувані літні канікули, море 
і повне перезавантаження. Влітку 
планую відпочивати на повну: море, 
сонце, пляж – усе як треба. Також 
хотілось би закордон, але це вже як 
вийде. Сподіваюсь, що за ці два мі-
сяці встигну відпочити, щоб у новий 
триместр зі свіжими думками. Ба-
жаю іншим студентам і викладачам 

також вдалого відпочинку», – ді-
литься своїми планами першокурс-
ниця економічного факультету. 

Два місяці канікул – це дуже 
мало. Критично не вистачає третьо-
го. Тоді б було достатньо часу для 
всього – і для роботи, і для відпо-
чинку. До того ж, за цей двомісяч-
ник не встигаєш скучити за одно-
групниками і потім весь рік жадаєш 
спочити від них.

Цікаво, а чим будуть займатися 
викладачі ці два літні місяці і як бу-
дуть відпочивати від перескладань, 
лекцій та студентських фейсів? 

Ось, що робитиме доцент ка-
федри журналістики Тетяна Мона-
хова: «Викладацька робота скла-
дається переважно зі щоденного 
спілкування з великою кількістю 
людей. Найбільше, за статистикою, 
говорять маленькі діти, літні люди 
й викладачі. Тож мій літній відпо-
чинок починається з тиші, дефіцит 
якої відчувається в кінці навчально-
го року. Помовчати, читаючи книж-
ку чи переглядаючи гарне кіно, – це 
перший етап відновлення сил. Далі 
не мислю літо без моря й подоро-
жей. Психологи стверджують, що 
тільки зміна місця може повністю 
перезавантажити людський настрій 
та освіжити погляд на життя. Десь 

у другій половині серпня починаю 
скучати за викладанням, пере-
глядаю й оновлюю тексти лекцій, 
гортаю фахову літературу. Ну, і яке 
ж літо без жмені «невиконаного 
запланованого»? Обіцянки собі на 
кшталт «бігати зранку» чи «півго-
дини англійської щодня» плавно 
перейдуть із планів на літо в осінній 
must-have».

А от кандидат політичних наук, 
доцент Інституту державного 
управління Володимир Шатун має 
просто-таки «наполеонівські пла-
ни»: окрім відпочинку на морі, Во-
лодимир Тимофійович збираєть-
ся об’їхати мало не всю Україну 
на своєму автомобілі. Звісно, він 
сподівається, що студенти встиг-
нуть «закрити» всі борги і зможуть 
прекрасно відпочити на каніку-
лах.  А ще Володимир Шатун чекає 
на нових студентів: «Студентські 
«фейси» зовсім не набридли, мені 
дуже сподобалось працювати з 
першим курсом першого набору 
менеджерів в Інституті державно-
го управління нашого університету. 
Буду спостерігати, які люди прий-
дуть на перший курс у цьому році». 

Цікаво, чи всі проведуть літні 
канікули так, як запланували.
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На фото: охочий вступити до Могилянки 

Новобранці 
на порозі ЧНУ

Анастасія Суворова,
студентка спеціальності 

«Журналістика»

У той час, коли студенти склали 
останні іспити та відпочивають на 
пісках причорноморського узбе-
режжя, коридори Чорноморського 
національного університету імені 
Петра Могили заповненні абітурієн-
тами. Аби хоча б трохи заспокоїти 
натягнуті, як гітарні струни, нерви 
вступників, Міністерство освіти 
спростило процедуру прийому до-
кументів. Цього року абітурієнти 
подавали документи до вишів тіль-
ки в електронному вигляді в Єдиній 
державній електронній базі з питань 
освіти. Вступникаи на 2-5 кур-
си мали змогу подати  доку-
менти в паперовому варіанті. 
Крім того, в університеті пра-
цює приймальна комісія, яка 
допомагає абітурієнтам за-
повнити онлайн заявку.  

Цьогоріч до ЧНУ надійшло 
понад 7 тисяч заяв від охочих 
навчатися в одному з кращих 
вишів півдня України. Цей ста-
тус підтверджено рейтингом 
«Топ-200 Україна», у якому 
ЧНУ займає 44 позицію. Се-
ред кращих вишів півдня наш

університет посів 5 місце. До 
речі, Могилянка – єдиний ми-
колаївський університет, який 
увійшов до цього рейтингу. Та-
кож наш університет визнано 
найкращим у Миколаєві.

Традиційно, найпопуляр-
нішими спеціальностями ви-
явились філологія, право та 
комп’ютерні науки. Саме на 
них надійшло найбільше заяв. 
Проте лідером цього року ста-
ла нова спеціальність – меди-
цина. На ліцензований обсяг у 
150 місць на цю спеціальність  
надійшло понад 1000 заяв.Перше знайомство зі студентською газетою

Топ-5 цитат із творчих робіт майбутніх «акул пера»
Другий рік Чорноморський на-

ціональний університет ім. Петра 
Могили здійснює набір абітурієнтів 
на спеціальність «Журналістика». 
Обов’язковою умовою для вступу 
на цю спеціальність, окрім резуль-
татів ЗНО та оцінок шкільного ате-
стата, є проходження співбесіди та 
написання есею. 

Під час співбесіди абітурієнти 
презентували себе, хвалилися до-
сягненнями та, що найголовніше, 
демонстрували своє портфоліо із 
творчими роботами. В есеї кожен 
мав змогу розкрити письменниць-
кий хист та показати своє ставлен-
ня до ролі журналіста у суспільстві.

Приємно, що серед охочих на-
вчатися на журналістиці є ті, хто вже 
має серйозний професійний досвід. 
Деякі абітурієнти пишуть статті для 
газет, стажуються на міських теле-
каналах та ведуть власний блог. Є 
й такі, хто ще не пробував своїх сил 

у журналістиці, але щиро хоче це 
зробити. Проте, на жаль, більшість 
вступників мають досить таки іде-
алістичні уявлення про професію 
журналіста. Для них журналістика – 
це, у першу чергу, цікаві подорожі, 
нові країни та знайомства, інтерв’ю 
у зірок, а ще – спосіб самим стати 
знаменитим та популярним. 

Із таких абітурієнтів уже кепку-
ють журналісти-другокурсники, які 
встигли позбутися шкільних ілюзій 
та навчилися відрізняти журналіста 
від ведучого чи шоумена, які вже 
спробували себе в газетній, теле-, 
радіо- та інтернет-журналістиці. Які 
вже точно знають, яка це непроста 
робота.

А поки новоспечені першо-
курсники радіють, що таки всту-
пили на омріяну спеціальність, ми 
пропонуємо вам ознайомитися з 
яскравими цитатами з есеїв май-
бутніх «акул пера». Сподіваємося, 

протягом навчання в університеті 
студенти стануть справжніми про-
фесіоналами та не втратять щиро-
го бажання працювати на користь 
супільства.  

1. «Як деякі люди обирають здо-
рову їжу і займаються спортом, де-
які – шкідливі звички, так і я обрала 
для себе журналістику».

2. «Для мене вони (журналісти) 
наче сміливі тигри, що ризикують 
своїм життям для нашого блага».

3. «Журналісти – це не зло. Ми – 
герої свого часу. Як хочеться це до-
нести в народ».

4. «Я вважаю, що цим героям 
необхідна наша повага та визнання. 
Громадяни, поважайте працю жур-
налістів , адже вони стараються для 
вас!» 

5. «У такі дні, коли Муза тебе не 
навідує, журналістика стає просто 
професією чи навпаки стилем жит-
тя».
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У Миколаєві в Чорноморському 
державному університеті ім. Петра 
Могили відкрилася Міжнародна 
наукова конференція «Ольвійсь-
кий форум – 2016: стратегії країн 
Причорноморського регіону в гео-
політичному просторі». 

Історія конференції налічує вже 
багато років. Мета форуму – об-
мін міжнародним досвідом країн 
Причорноморського регіону щодо 
окреслення оптимальних шляхів, 
напрямів та характеру теоретичних, 
практичних і освітянських реформ, 
адаптованих до європейських 
стандартів з проблем державного 
управління, енергетики, екології, 
інформаційних технологій, філосо-
фії, політології, соціології та мовної 
культури в складних умовах сучас-
ного світу. У конференції беруть 
участь науковці із України (Мико-
лаїв, Київ, Херсон, Харків, Дніпро 
та ін.), Польщі, Канади, Німеччини, 
Білорусі. Від самого започаткуван-
ня організатори вирішили пропо-
нувати її учасникам широке коло 
питань для обговорення. Тому рік 

від року Ольвійський форум збирає 
науковців зі всього світу. 

Відкриття «Ольвійського фо-
руму-2016» відбулося в читаль-
ній залі університету. З вітальним 
словом виступив ректор ЧДУ ім. 
Петра Могили Леонід Клименко. 
Зацікавив учасників і гостей кон-
ференції виступ доктора філосо-
фії, професора, директора Центру 
Українсько-канадських студій при 
Манітобському університеті Ро-
мана Єренюка з Канади. Привітав 
зібрання кандидат юридичних наук, 
ад’юнкт Академії імені Яна Длугоша 
Томаш Срогош із Польщі.  

Другий і третій день «Ольвійсь-
кого форуму-2016» відбувалися за 
секціями. Науковці визначили коло 
професійних інтересів, які обгово-
рюватимуть. 

Під час урочистого відкриття 
форуму було підписано кілька до-
говорів, в яких науковці різних країн 
світу висловили свої наміри щодо 
подальшої спільної праці і розвиток 
наукових, освітніх зв’язків. 

Ольвійський форум – 2016

На фото: організатори та гості форуму

На фото: учасники форуму

Стажування в 
Університеті 

ім. Адама 
Міцкевича

У рамках міжнародної стипендіаль-
ної програми Міністерства науки 
та вищої освіти Республіки Польща 
«Польський Еразмус для України» 
за спеціальністю «Публічне ад-
міністрування» аспірантка кафедри 
місцевого самоврядування, регіо-
нального розвитку та політичної 
аналітики Інституту державного 
управління ЧНУ імені Петра Моги-
ли Світлана Плевак пройшла річне 
наукове стажування в Університеті 
імені Адама Міцкевича в місті По-
знань (Республіка Польща). 

Програма стажування передба-
чала ознайомлення з навчальним 
процесом у Польщі та 130-годин-
ний курс польської мови, а також 
написання наукової роботи. Кон-
сультували Світлану провідні поль-
ські науковці, спеціалісти та прак-
тики з публічного адміністрування. 
Науковим керівником дослідження 
став провідний спеціаліст із пи-
тань розвитку країн пострадян-
ського простору доцент кафедри 
міжнародних відносин факультету 
політичних наук та журналістики 
Університету імені Адама Міцкеви-
ча Лукаш Донай. Із питань транс-
формації органів державної влади 
наукове консультування здійснював 
провідний польський професор Ан-
джей Стельмах.

Під час роботи над науковим 
дослідженням Світлана Плевак 
мала змогу ознайомитися з від-
повідною літературою в бібліотеках 
Республіки Польща, взяла участь в 
освітньо-наукових заходах Універ-
ситету імені Адама Міцкевича, між-
народних конференціях. Зокрема, 
аспірантка виголосила доповідь на 
міжнародній конференції у м. Слубі-
ци (Польща) з теми «Участь грома-
дян у прийнятті політичних рішень» 
28-29 травня 2015 р. У рамках кон-
ференції відбувся візит до Берліну із 
відвідуванням будинку верхньої па-
лати парламенту ФРН Бундесрату, 
де німецькі представники розповіли 
про особливості роботи найвищого 
органу державної влади та провели 
навчальну екскурсію закладом.

Наукове стажування дозволило 
завершити дисертаційне дослід-
ження аспірантки, зробити його 
якісним та надати важливого прак-
тичного значення. Сподіваємося, 
що дисертаційна робота Світлани 
Плевак стане вагомим доробком 
української науки в галузі публічно-
го адміністрування.
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Проект «Україна – Норвегія» у Миколаєві: 
співробітництво триває

2 – 3 червня на базі Чорномор-
ського державного університету 
ім. Петра Могили відбувся другий 
науково-практичний симпозіум 
«Норвезько-Українське співробіт-
ництво: освіта, дослідження та біз-
нес». Організаторами і партнерами 
проекту стали Посольство Королів-
ства Норвегія в України, міжнарод-
ний благодійний фонд «Міжнарод-
ний Фонд Соціальної Адаптації» 
(м. Київ), благодійна організація 
«Конверсія військових кадрів» 
(м. Миколаїв), Чорноморський дер-
жавний університет ім. Петра Мо-
гили. У симпозіумі взяли участь 
представники Посольства Норвегії 
в Україні, університету «NORD», 
Міжнародного фонду соціальної 
адаптації, міністерств оборони і со-
ціальної політики, місцевої влади, 
представники вищих навчальних 
закладів Тернополя, Запоріжжя, 
Кіровограду, Мелітополя, Черкас, 

Чернівців, Чернігова, Львова, чис-
ленних громадських організацій, 
об’єднань військовослужбовців, 
власне Чорноморського  держав-
ного  університету. 

Центральною подією симпозіу-
му став Інвестиційний форум «Ін-
вестиційний клімат у Миколаєві та 
Миколаївській області. Перспективи 
направлення розвитку міжнародно-
го бізнесу – співробітництво Норве-
гії та України в регіоні». Під час фо-
руму відбулася презентація нашої

області гостям і учасникам. Серед 
презентантів був міський голова 
Олександр Сєнкевич, представники 
Агенції розвитку Миколаєва, пред-
ставники торговельно-промисло-
вої палати області. До речі, під час 
форуму Чорноморський державний 
університет став членом Українсь-
ко-Норвезької промислової пала-
ти. Посол Королівства Норвегія в 
Україні Джон Фредріксен зазначив, 
що Норвегія – відкрита для спів-
робітництва країна. Більше того, до 
України є великий інтерес. Але біз-
несменів з Європи зупиняють навіть 
не фінансові ризики, а політичні, які 
складаються з багатьох чинників, 
зокрема високого рівня корумпова-
ності чиновників. Варто зупинитися 
окремо на презентації наших міста 
й області, які мали представити 
Миколаївщину якнайкраще. Дея-
кий час тому ми вже бачили такий 
невдалий приклад, під час інвести-
ційного форму «Миколаїв – Батумі». 
Сумний досвід до висновків не 
дійшов. І знову обласна державна 
адміністрація і міський голова по-
казали гостям і учасникам форуму 
невиразні слайди, сіру інфографіку, 
абсолютно несучасний погляд і не-
привабливу картинку. На відміну 
від змісту. Адже нам є про що сьо-
годні, навіть сьогодні говорити. Як-
найменше, в галузі освіти. Чотири 
миколаївські виші перебувають у 
першій сотні українського рейтингу 
вищих навчальних закладів «Топ-
200», а Могилянка серед них – най-
перша, на 44 місці. І свій розвиток 
при цьому не припиняє. Зокрема, в 
цьому році перелік спеціальностей 
з яких готують фахівців, розши-
рився спеціальністю «Медицина». 

У програмі симпозіуму 
«Норвезько-Українське співробіт-
ництво: освіта, дослідження та 
бізнес» було ще кілька важливих 
подій – семінари «Трансформація 
України. Європейський досвід», 
«Результат співробітництва Нор-

вегії та України в області освіти і 
досліджень. Проект «Перепідго-
товка і соціальна адаптація вій-
ськовослужбовців та членів їхніх 
сімей в Україні», круглий стіл «До-
свід університетів Альянсу у вико-
нанні проекту «Україна-Норвегія».

Ще одна подія симпозіуму – 
урочисте вручення міжнародних 
сертифікатів про навчання груп вій-

ськовослужбовців Збройних сил 
України, звільнених у запас, в рам-
ках проекту «Україна-Норвегія» на 
базі Чорноморського державного 
університету імені Петра Могили за 
напрямами «Практичний веб-ди-
зайн: проектування, створення 
та супроводження веб-вузла» та 
«Підприємництво в сфері фізичної 
реабілітації та фітнесу». Сертифіка-
ти вручали посол Королівства Нор-
вегія в Україні Джон Фредріксен, 
професор університету «NORD» 
Анатолій Бурмістров, ректор ЧДУ 
ім. Петра Могили Леонід Клименко. 
Документи про освіту отримали по-
над сімдесят військовослужбовців 
та членів їхніх сімей. Разом із доку-
ментами ці люди, які пройшли не-
просте випробування війною, отри-
мують можливість розпочати нове 
життя. Досвід такого навчання вия-
вився дуже цікавим. Є вірогідність, 
що це співробітництво отримає 
продовження. Принаймні, база для 
цієї роботи є. Директор Інституту 
післядипломної освіти Чорноморсь-
кого державного університету імені 
Петра Могили Анна Норд запев-
няє, що такі завдання нам до снаги. 

 Випускники проекту «Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їхніх сімей в Україні»

В. Рубцов і Л. Клименко

Церемонія вручення сертифікатів
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Вибори в 
Могилянці

Лариса Абмарцумян, 
студентка спеціальності 

«Журналістика»

Останні тижні активні сту-
денти ЧДУ ім. Петра Моги-
ли жили не тільки турботами 
про закінчення третього три-
местру, а й виборами голови і 
членів студентської колегії. 

Напередодні власне виборів у 
актовій залі ЧДУ ім. Петра Моги-
ли відбулися дебати кандидатів 
на посади у студентську коле-
гію університету. Дебати були 
поділені на дві частини. У першій 
частині кандидати на посаду «об-
раного члена студентської колегії» 
розповідали про себе та відповіда-
ли на запитання зали. У цій частині 
взяли участь студент факульте-
ту політичних наук (спеціальність 
«Історія») Артемій Сабодаш, сту-
дент факультету політичних наук 
(«Міжнародні відносини») Дми-
тро Дяченко, студент юридично-
го факультету Іван Мокряк, сту-
дентка факультету комп’ютерних 
наук Валентина Штефан, студент-
ка юридичного факультету Ана-
стасія Поет, студент факультету 
комп’ютерних наук Владислав 
Стовманенко, студент факуль-
тету політичних наук («Історія») 

Андрій Погановський, студент-
ка економічного факультету Юлія 
Авраменко. Питання були щодо їх-
ньої програми, про їхні минулі ро-
боти, проекти та інші. 

У другій частині сперечались 
доволі жорстко три кандидати на 
посаду «Голови Студентської коле-
гії ЧДУ імені Петра Могили», а саме 
студент факультету комп’ютерних 
наук Роман Пустіка, студент фа-
культету політичних наук («Історія») 
Сергій Незнаюк, студент факуль-
тету соціології Іван Горбатко. Кан-
дидати на цю посаду зачитували

свою передвиборчу кампанію та 
відповідали на запитання зали та 
своїх опонентів. Десятого червня на 
території університету відбувалися 
власне вибори. Діяли три виборчі 
дільниці. 

Як повідомляє нам Центральна 
виборча комісія, результати виборів 
такі: новим головою студколегії став 
студент факультету соціології Іван 
Горбатко. Обраними членами стали: 
студентка юридичного факультету 
Анастасія Поет, студентка Інсти-
туту філології Олена Мельниченко, 
студентка факультету економіч-
них наук Юлія Аврамова, студен-

ти факультету 
комп’ютерних 
наук Валентина 
Штефан, Вла-
дислав Стов-
маненко, Роман 
Пустіка, сту-
дентка факуль-
тету соціології 
Анастасія Піль-
гуй, студен-
ти факультету 
політичних наук 
Дмитро Дячен-
ко, Андрій Пога-
новський, Сер-
гій Незнаюк. 

Р е д а к ц і я 
«Ваганту» вітає 
переможців та 
бажає натх-
нення, бажан-
ня творити та 
робити сту-
дентське жит-
тя Могилянки                                
яскравішим.

На фото:  кандидати на посаду голови студенської колегії
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Радіожурналістика у твоєму ВНЗ

Вероніка Пономаренко,
студентка спеціальності

«Журналістика»

Ініціатива ніколи не караєть-
ся. Особливо у ЧНУ імені Петра 
Могили. Тим більше, коли це 
стосується такої галузі, як жур-
налістика. А як щодо радіожур-
налістики? На жаль, у нашому 
ВНЗ не розвинутий цей напрям. 
Та це можна виправити, і тепер 
наші студенти знають як. 

У Києві відбувся форум на 
тему «Радіожурналістика» за під-
тримки Міністерства закордонних 
справ Федеративної Республіки 
Німеччина. Воркшоп тривав із 24 
по 27 червня. Участь у ньому взя-
ли студенти Києво-Могилянської 
академії, що мають власне Радіо 
«КВІТ», яке підпорядковується Мо-
гилянській школі журналістики, та 
студенти ЧНУ імені Петра Могили 
з спеціальностей «Журналістика», 
«Німецька філологія» та «Міжна-
родні відносини».

Ідея створення проекту нале-
жить лекторці від німецької служ-
би академічних обмінів DAAD – пані 
Ані Ланге, яка викладає у Націо-
нальному технічному університеті 
України «Київський політехнічний

інститут» на лінгвістичному фа-
культеті. Метою програми було 
встановити нові зв’язки та зна-
йомства між студентами з Києва 
та Миколаєва, а також – подальша 
праця разом у створенні радіо та 
обмін свіжими ідеями. Впродовж 
часу перебування у Києві, лекто-
ри з Німеччини, а саме Надя Гаґен 
з «Radio Corax» та Лена Грімм 
від фонду імені Роберта Боша,  
розповідали про журналістику у 
своїй країні, ділилися досвідом і 
навичками у розробці подкастів. 
Живий інтерес спікери вислов-
лювали щодо роботи українських 
медіа, цензури в Україні та можли-
вості створення незалежного радіо 
на території будь-якого ВНЗ.

План програми розрахували на 
чотири дні. У перший день відбу-
лося знайомство та вступна лек-
ція. Перекладачі з Національного 
технічного університету «КПІ» до-
помагали вести дискусію трьома 
мовами та при цьому чудово ро-
зуміти один одного. Другий і третій 
день були повністю присвячені ро-
боті над подкастами: створенню 
ідеї, її розвитку, структуруванню 
та втіленню у життя задуманого. 
Четвертий день став головним, 
адже настав час презентації,

фотосесій і мало не слізних про-
щань. Студенти плідно попрацю-
вали та впоралися із завданням. 
Наприкінці кожен отримав сер-
тифікат учасника і право ділитися 
новими вміннями та досвідом у 
своїх ВНЗ. Велику подяку було вис-
ловлено лекторам, що так цікаво 
різноманітили звичайні вихідні сту-
дентів. Заїли задоволення смачною 
піцою. 

Радіо «КВІТ» постійно онов-
лює склад, має завжди свіжі ідеї та 
різні погляди на ситуацію, завдяки 
тому, що студенти приходять із різ-
них факультетів. Це – надзвичайно 
дружні, цікаві люди, яких об’єднує 
любов до того, чим вони займа-
ються. Адміністрація університету 
висунула деякі правила, стосовно 
цензури радіо, але великих обме-
жень, стосовно контенту програм, 
немає. Студенти з ЧНУ загорілися 
ідеєю створити власне радіо.

Я впевнена, що студенти двох 
ВНЗ, яких пов’язує ще й спільна 
історія, зможуть співпрацювати і 
дружити. Як вдало висловилася 
Надя Гаґен: «Хороша журналістика 
потребує часу». Отож, сподіває-
мося, що, з часом, студентське 
радіо у миколаївській Могилянці 
запрацює.  

На фото: делегація від Могилянки з Леною Грімм

На фото: учасники тренінгу
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Текст і фото: Юлія Акимова

Давайте відверто – кожному з нас 
подобається подорожувати. На-
віть якщо це якась коротка поїзд-
ка до якогось села вашої області, 
навіть якщо ви приречено зітхає-
те, коли розумієте, що їхати треба 
поїздом… Зізнайтесь, насправді ви 
щасливі. Процес збору речей і це 
одвічне питання: «Яку книжку взя-
ти у поїзд?», попереджаєш друзів 
про те, що тебе декілька днів не 
буде (і це знову ж таки з обличчям 
людини, якій вже все на світі на-
бридло), а головне – оці перші хви-
лини, коли ти сідаєш у вагон/салон 
автобусу/літак. Сидиш і думаєш: 
«Ще трошки і мене не буде тут, я 
перетну межі». 

Так само думала і я, коли сідала 
у поїзд «Миколаїв – Київ». Скажу 
чесно: в Києві була і не раз, завдяки 
моїм друзям, які там навчаються. 
Може, разів із десять або більше. 
І кожного разу Київ для мене но-
вий. Перший раз я була там може 
дні зо два, нічого не встигла, нічого 
не зрозуміла, тільки одним словом 
могла його описати – великий. Але 
у це слово я вкладала свій власний 
сенс. Коли я вперше приїхала, ми 
одразу ж відправились на Позняки 
(і мені потім подобалось говори-
ти це слово, говорити його таким 
«столичним» тоном, ніби я там 
декілька років жила), потім ми вий-
шли з метро (ще одне «смачне» 
слово), я обвела місцевість погля-
дом і зомліла –  побачила височен-
ні будинки. Був ще ранок, і верхівки 
хмарочосів обійняв туман. Дороги 
були широченні, а проспекти дов-
железні. Тоді я зрозуміла – тепер 
при описі Києва я буду користу-
ватися тільки найвищим ступенем 
порівняння прикметників, адже він, 
Київ, – найбільший, найкрасивіший, 
найширший, най-най-най…

Коли трохи Києва я вже вивчила, 

• Подорожні нотатки • Подорожні нотатки • Подорожні нотатки • Подорожні нотатки •

я домовилась сама з собою, що 
з тих пір буду їздити до столиці 
тільки на якісь заходи, адже наші 
з друзями наполеонівські плани 
«подивитися Київ за день» ніколи 
не збувалися. Тож, інтернет у поміч 
– досить було набрати в рядку по-
шуку «події у Києві», як одразу ж 
відкрились сайтів із десять із ціли-
ми списками того, що очікується в 
столиці на найближчий тиждень. 
Виставку обрала, виходячи з влас-
них вподобань, – «Наше національ-
не тіло». Ця міжнародна експози-
ція складалася з різних інсталяцій 
художників колишнього СРСР.

Отже, речі в сумку, на вокзал за 
квитком і – в дорогу. В Києві була 
зранку, в таксі їхала з обличчям лю-
дини, життя якої вдалося. В якусь 
хвилину навіть таксист поцікавився 
і запитав, що в мене за радість сьо-
годні така. «Нічого, просто люблю 
це місто». 

На виставку ми з подругою 
прийшли тоді, коли ходити по ву-
лиці було вже майже неможли-
во, адже складалося враження, 
що плавиться асфальт – така була 
спека. Національний музей Тараса 
Шевченка знайшли дуже швидко, 
заплатили за квиток (дякую долі, 
що мій студентський квиток «слу-
жить» мені ще декілька днів) і за-
йшли до зали. Вже коли їхала, я 
розуміла, що ця виставка не буде 
простою, але такого я не очікува-
ла. Там і фотокартки на всю стіну, 
і телевізори з фільмами, величезні 
куби з написами, маленькі екра-
ни, що складали собою хрест, на-
віть окрема кімната з кадрами з 
якоїсь стрічки… Без пояснень, що 
були прикріплені біля експонату, 
зрозуміти, що це, було майже не-
можливо. Лише фільм про рево-
люцію на Майдані, що його можна 
було побачити на самому початку 
виставки, здався нам знайомим. 
Пройшовши декілька кімнат, ми 
дійшли висновку, що мета цієї екс-
позиції – показати, як говорить на-
род. Наприклад, витівки російсько-
го художника Петра Павленського 

показували аж на шести телевізо-
рах з навушниками, кінострічка пе-
тербурзьких студентів «Виключені. 
У мить безпеки», що говорила про 
роль медіа у сучасному суспільстві 
і неспроможність людей наодин-
ці висловити свою думку, змуси-
ла нас хвилин двадцять стояти з 
відкритим ротом… Але найбільше 
чомусь мене вразила інша інста-
ляція. Це були всього лише дві фо-
тографії, але історія, що за ними 
ховалася, була вельми цікавою. Ху-
дожник Губерт Черепок розповідає 
нам про те, як комуністична влада 
вдавалася до пропаганди. У 1987 
році, під час свого паломництва, 
Папа Римський Ян Павло ІІ поклав 
квіти і помолився біля пам’ятника 
корабельникам, яких було вбито 
під час страйку 1970 року. Людям, 
що стояли біля монументу, забло-
кували прохід військові, що, під час 
молитви Папи, демонстративно 
повернулися до нього спинами. Гу-
берт Черепок зробив таку ж саму 
фотографію, але без людини, що 
покладає квіти. Натомість, на фото 
зображені люди, що стоять спиною 
до пам’ятника. Ця історія чомусь 
мені запам’яталася. Може, тому, 
що і дотепер ми не можемо осяг-
нути наслідки комуністичної про-
паганди, а може тому, що багато з 
нас просто не хоче цього робити. Я 
не знаю. 

Дорогою до зупинки ми з под-
ругою мовчали. Аж раптом в один 
голос почали говорити. Говори-
ти багато: про виставку і про нас, 
про історію України й інших країн. 
Згадували факти, ділились розду-
мами. А отже, художники досягли 
своєї мети.

Не буду робити висновку, але 
хотіла б дати невеличку пораду 
– подорожуйте, будь-ласка. Чи 
буде це поїздка за кордон, а може, 
ви просто їдете в сусіднє місто – 
завжди намагайтесь знайти, взна-
ти, поцікавитись. Прагніть нових 
вражень, нових думок, нових течій. 
А своїми враженнями діліться з 
нами у «Ваганті».

Народ говорить
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Пам’яті 
Каменяра

Марія Головачова
студентка спеціальності  

«Журналістика»

100 років тому пішов із життя Іван 
Франко, поет, прозаїк, драматург, 
учений, етнограф, фольклорист, 
історик, філософ, соціолог, еко-
номіст, журналіст, перекладач, 
громадсько-політичний діяч, один 
із найвидатніших просвітителів 
українського народу. Його твор-
чість мала і досі має неосяжний 
вплив на українців. Його перу нале-
жить кілька тисяч творів загальним 
обсягом понад 100 томів, що, до 
речі, б’є рекорд всесвітньо відомо-
го Льва Толстого (його «рекорд» 
– 90 томів). Іван Франко – Каме-
няр – скромно казав сам про себе: 
«І сам я в усій своїй діяльності ба-
жав бути не поетом, не вченим, не 
публіцистом, а поперед усього чо-
ловіком. Се було власне випливом 
мого бажання — бути чоловіком, 
освіченим чоловіком, не лишатися 
чужим у жаднім такім питанні, що 

статей. 2016 рік в Україні визначе-
но як рік Івана Франка. 

Не залишились у сторонці від 
вшанування пам’яті генія і студен-
ти ЧНУ ім. Петра Могили. Україн-
ські філологи Могилянки об’єдна-
лися разом та влаштували творчий 
флешмоб. Його ідея полягала у тому, 
щоб створити телевізійний проект, 
у якому студенти декламуватимуть 
тексти Франка. Для цього було об-
рано вірші з двох найвідоміших 
збірок поета – «З вершин і низин» 
(1887р.) та «Зів’яле листя» (1896р.). 

Задумом флешмобу, за словами 
його організатора – студента Тиму-
ра Іванюка, було зробити внесок у 
розвиток української ментальності. 
«Як Уільям Шекспір символізує 
Англію, так і Іван Франко – Україну. 
Важливо пам’ятати своїх героїв та 
цінувати їх творчий спадок. Франко 
представляє собою велич україн-
ської культури, ми мусимо віддати 
йому належне». 

Зйомки, у яких взяло участь 20 
студентів, відбувалися у парку по-
руч з університетом. Наприкінці 
серпня медіацентр ЧНУ ім. Петра 
Могили презентуватиме готовий 
проект. 

На фото:  учасниця флешмобу
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чужим у жаднім такім питанні, що 
складається на зміст людського 
життя. А пізнавши що-небудь, я 
бажав і всіх сил докладав довести 
й інших до того, щоб зацікавилися 
тим і розуміли се». 
Бути людиною – ось його девіз.

Франкова смерть сто років тому 
сколихнула увесь світ. Тоді з’яви-
лося 230 статей про письменника. 
З них 120 німецькою, російською, 
польською, угорською, французь-
кою, білоруською та хорватською 
мовами. В українській пресі про 
Івана Франка було надруковано 90

Пам’яті професора 
Віталія Кейса

Вероніка Пономаренко, 
студентка спеціальності 

«Журналістика»

У Чорноморському національному 
університеті імені Петра Могили 
вперше відбувся Регіональний кон-
курс студентських наукових робіт 
пам’яті професора Віталія Кейса.

Конкурс ініціює Центр українсь-
ких студій. Зокрема, директор Ін-
ституту філології Олександр Прон-
кевич та доктор філологічних наук, 
професор Тетяна Шестопалова.

Оцінювати роботи взялося журі 
у складі ректора університету Ле-
оніда Клименка, доцентів кафедри 
української філології, теорії та історії 
літератури Владлени Руссової та 
Наталі Лебединцевої.

Метою заходу було привернути 
увагу студентів гуманітарних на-
прямів до робіт видатного філолога, 
літературознавця та майстра го-
строго слова, ерудита Віталія Кей-
са.

Тетяна Шестопалова на початку 
заходу представила свою історію. 
Вона поділилася спогадами про 
знайомство з науковцем, про його 

професійні досягнення у розвитку 
української літератури. Інформація 
тим  більш цікава, що Віталій Кейс 
жив і працював в Америці, зокрема, 
серед української діаспори.

Участь у конкурсі взяли студенти 
з ЧНУ ім. Петра Могили, МНУ ім. В. 
Сухомлинського, Херсонського та

Луганського державних універси-
тетів, а також – Донбаського дер-
жавного педагогічного університе-
ту. Переможцями стали студентка 
ЧНУ ім. Петра Могили Анна Яки-
менко та студентка Херсонського 
державного університету Ольга 
Клоц.

Регіональний конкурс студент-
ських робіт пам’яті Віталія Кейса 
має шанс не тільки на продовження 
в наступному році, а й на більш зна-
чущий статус.

Директор інституту філології 
Олександр Пронкевич подякував 
організаторам конкурсу за цікавий 
захід, який відкрив студентам ми-
колаївських вишів поки мало відо-
му творчу особистість та видатного 
науковця.

На фото: учасники заходу  

На фото:  Тетяна Шестопалова 
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Mohylianka IT 
Camp

Анна Маковійчук,
студентка спеціальності

«Журналістика»

Могилянці завжди позиціонують 
себе як ініціативні та натхненні сту-
денти. Варто комусь «підкинути» 
ідею, як нею захопився вже широ-
кий загал людей. 

Так, із 6 по 8 липня у нашо-
му навчальному закладі відбувся 
«IT Camp» для тих, хто цікавиться 
новітніми технологіями, має цікаві 
ідеї стартапів та просто непоси-
дючу, «мені усе цікаво» молодь. 
Ідея заходу належить факультету 
комп’ютерних наук, який поєднав 
натхнення організаторів, досвід на-
ставників та потенціал абітурієнтів 
задля можливості зазирнути у все-
світ IT-технологій. 

Учасники, під вдалим керівни-
цтвом менторів, аналізували світові 
проблеми, генерували ідеї та ре-
алізовували стартап проекти. Мен-
торами були не тільки викладачі 
(Максим Мусієнко, Євген Сіденко, 
Іван Бурлаченко, Катерина Кірей), а 
й студенти, які мали досвід у ство-
рення стартапів. Переможниця 
«Битви стартапів» Європейського 
проекту Tempus «Cabriolet» – Марія 
Попель та фіналісти Міжнародного 
конкурсу Golden   Byte – Іван Фомен-
ко, Анастасія Тарасова, Роман Лей-
зерович і Вадим Ахундов. 

Бакалаври ЧНУ ім. Петра Моги-
ли, Данило Чабановський, Наталя 
Ясенко й Ольга Рябошапка, розпові-
ли про свій проект, який втілює мрії 
людей з вадами зору. Студенти за-
йняли перше місце у «Битві старта-
пів» Європейського проекту Tempus 
«IT-Eureka! Ukraine» у Львові. Також 
лектором був запрошений студент 
Віденського технологічний універ-
ситету Роман Мірзоян і переможець 
Всеукраїнського конкурсу студент-
ських наукових робіт із спеціально-
стей «Інформатика, обчислювальна 

На фото:  учасники табору
техніка та автоматизація» Дми-
тро Румянков. Участь у менторстві 
команд брав представник Клубу 
Директорів Миколаєва Іван Шауль-
ский – підприємець, засновник ТОВ 
«УкрТех-Інфо».

Першого дня лектори поясню-
вали концепції стартапів у дуже не-
вимушеній атмосфері,  під час якої 
всі могли насолодитися музичними 
паузами та смаколиками. Наприкін-

ці дня ментори й учасники перемі-
стились у внутрішнє подвір’я, де 
з гітарами та палатками створили 
справжній кемпінг. Далі знайом-
ство, сміх, безліч розмов та розділ 
на команди. 

Другий день видався не менш 
насиченим. Перша частина містила 
лекції та воркшопи. А друга – прак-
тичні заняття з кемпінгу, які, на жаль, 
довелося перенести до аудиторій 
університету через погодні умови. 
Ментори допомагали відточувати 
концепції стартапів для фінального 
конкурсу. 

Третій день. Актова зала. Фінал 

«Mohylianka IT Camp». 
Кожна з команд презентувала 

свої ідеї на сцені, а журі  (доктор 
технічних наук, професор Микола 
Фісун,  представник Клубу Дирек-
торів Миколаєва Валентин Бєль-
ський, представники  ІТ-компанії 
GlobalLogic Микола Васильченко 
та Віталій Стоянов, представник 
компанії Hosting Maks Олександр 
Букач та  представниця ІТ-компанії 
MobiDev Анастасія Пахомова) ста-
вило підступні запитання та давало 
поради щодо удосконалення про-
ектів у майбутньому. Спостерігати 
за суперництвом команд була дуже 
цікаво, попри те, що атмосфера за-
лишалася дружньою та веселою.

Перше місце посіла команда 
«3-1» на чолі з ментором Іваном 
Фоменком та учасниками Данил 
Полигач, Володимр Коротов, Ірина 
Самойлова.

Друге місце – команда «Kick 
Tec». Склад команди: Вадим  Ахун-
дов – ментор, Микита Скоромний, 
Андрій Сищенко, Євгенія Кирьяно-
ва.

Бронза дісталася команді 
«Me&Me» – ментор Іван Бурлачен-
ко, разом із Даниілом Логвиновим.

Представники ІТ-компаній наго-
родили всіх учасників цінними по-
дарунками й сертифікатами, а ко-
гось навіть запросили на співбесіду.

У підсумку скажемо, що учас-
ники отримали необхідні знання й 
навички, а найважливіше – бачення 
напрямів розвитку власних техно-
логічних продуктів та самовдоско-
налення в ІТ сфері. Бажаємо успіхів!

На фото:  тренер ІТ-кемпу


