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Соціальні мережі: 
новий спосіб життя 

і комунікації або 
зло страшенне? 

Ми дослідили тему. 

Читайте на 8–9 стор. 

Прес-конференція з нагоди 20-річчя заснування університету

ЛЮТИЙ № 2  (156)

Завтрашній день 
ЧДУ імені Петра Могили – 

в університеті відбувся 
день відкритих дверей. 

Читайте на 5 стор.

ЧДУ ім. Петра Могили 
відзначив свій 20 день 

народження. 
З нагоди ювілею в 

університеті відбулися 
прес-конференція 

та урочистості.

Читайте на 2–3 стор.

Запрошення 
на суботній вечір. 

Чи любите ви гарне кіно 
так, як любимо його ми? 

Читайте на 15 стор.



У цьому номері читайте:

• Це  ми: ювілей ЧДУ 
імені Петра Могили              2–3                                      

• Pro важливе                              4
  
• День відкритих дверей         
5 

• Формат “Світове кафе”.   
Тема  номеру: 
соціальні мережі                    6–7
 
• Стартап                                       8 

• Форум майбутнього                 
Миколаєва                                    9

• Студентський рух.          
Що ми можемо?                 10–11

• Подорожні нотатки       12–13

• Культпростір                           14 

• Закладка                                   14

• Запрошення на                          
суботній вечір                             15

• Лавр і терен                             16

Так тримати! 
    На жаль, ми не назвемо всіх на-
городжених із нагоди ювілею – нам 
просто не вистачить часу і місця 
в цій газеті! Але ми точно знаємо: 
відзнаки гідний кожен із вас,  на-
ших викладачів, всіх, хто збудував 
і сьогодні високо несе ім’я ЧДУ  
імені Петра Могили. 

Університет для нас – його сту-
дентів – став важливим іспитом на 
самостійність, здатність опанову-
вати безліч нових знань і долати 
вершини. 

Ви допомагаєте нам цей іспит 
складати! Тож, так тримати! Ми 
вітаємо наших викладачів  і праців-
ників університету із заслуженими 
нагородами і обіцяємо бути гідни-
ми звання ваших студентів!
                                                                                        

Ваші студенти

Ім’я Петра Могили живе у Південному степу…

17 січня в ЧДУ ім. Петра Могили відбулася 
прес-конференція з нагоди 20-річчя засну-
вання університету. 

Гостями заходу стали Герой України, По-
чесний Президент Національного університе-
ту «Києво-Могилянська Академія» В’ячеслав 
Брюховецький та директор Департаменту 
вищої освіти МОН України Олег Шаров. 

Ректор Леонід Клименко розповів про до-
сягнення університету за роки його існування 
та поділився планами на майбутнє. 

Підготовка лікарів для Миколаївщини, 
Херсонщини і Кіровоградщини та доля спор-
тивного містечка у парку Перемоги, новітнє в 
галузі освіти і участь ЧДУ імені Петра Могили 
у житті обласної і міської громади – про все 
це йшлося під час прес-конференції. 

В’ячеслав Брюховецький зазначив, що 
університет, який сьогодні є лідером галузі на 
Півдні України, відбувся завдяки ентузіазму і 
високій професійності його засновників – Ле-
оніда Клименка та Олександра Мєщанінова.

Незважаючи на відносно молодий вік, 
університет багато чого досяг в освітній 
сфері. У 2015 році ЧДУ став кращим серед 
вишів Миколаєва та здобув 42  місце в «Топ-
200» кращих університетів країни. 

Як сказав пан Брюховецький: «Ім’я Петра 
Могили живе в південному степу…», бо і 
справді, ЧДУ наче ковток холодної води у 
жаркому степу для того, хто прагне знань 
та хоче здобути гарну престижну освіту. І 
працювати є над чим! 
 

Н а г о р о д и    до   ю в і л е ю

Валерія Лісянська,
студентка спеціальності «журналістика»

У той час, коли на Миколаїв насунувся арктичний циклон і всі вулиці міста були заметені 
снігом, «Могилянка» відсвяткувала свій ювілей – 20 років від дня заснування.  Звісно, з нагоди 
свята були не тільки вітання, а й нагороди. Ректор ЧДУ ім. Петра Могили Леонід Клименко 
отримав орден  «За розбудову України».

Такі ж відзнаки отримали завідувач кафедри історії Юрій Котляр та професор кафедри між-
народних відносин та зовнішньої політики Євген Сінкевич. Ректор зазначив, що всі нагороди є 
абсолютно заслуженими та доречними.

Перший проректор Олександр Трунов і проректор з наукової роботи Володимир Беглиця 
були нагороджені орденами «Єдність та воля».

Олександр Трунов поділився своїми враженнями: «Нагорода – це, безсумнівно, дуже 
приємно, але моральний аспект у цьому випадку переважав над особистими переживаннями. 
Бачити результати своєї праці – гідна винагорода для кожного». 

Останній приклад: минулого 
року в університеті здійснили перший набір 
на спеціальність «журналістика». 
Амбітних планів вистачає. Але 20-річна 
історія ЧДУ доводить: Миколаївській 
Могилянці під силу вирішувати складні 
завдання і прагнути більшого.
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Текст Анна Чулкова,
студентка спеціальності 

«журналістика», 
фото Анастасія Разводова

Прес-конференція з нагоди ювілею



Ювілейний вечір
Урочиста атмосфера, красиві жінки, ус-
міхнені чоловіки, гості, зрозумілі хвилю-
вання і безліч вітань – це ювілейний вечір 
з нагоди 20 річниці ЧДУ імені Петра 
Могили. Вечір відбувся у Миколаївско-
му академічному українському театрі 
драми та музичної комедії.  

Давні дружні стосунки пов’язують 
колективи університету і театру. Всі свя-
та – разом. На ювілей ЧДУ імені Петра 
Могили завітало чимало гостей. Із Києва 
– Герой України, Почесний Президент 
Київо-Могилянської академії В’ячеслав 
Брюховецький і начальник департамен-
ту вищої освіти Олег Шаров, із сусідніх 
міст – колеги по освітній галузі. 

До привітань приєдналися і мико-
лаївські очільники закладів освіти. Були 
представники обласної і міської влади. 
Заступник губернатора Оксана Янішев-
ська і Миколаївський міський голова 
Олександр Сєнкевич – обидва випуск-
ники Могилянки. Цікаво, що Оксана 
Альбінівна із самого першого набору 
студентів, які не побоялися вступати у 
1996 році до щойно відкритого вишу. Їх 
довіра виправдалася.   

Під час урочистого вечора багато викла-
дачів і працівників університету отримали 
почесні нагороди, грамоти, подячні листи.  
Такі відзнаки завжди приємні, тим 
більше, що зайвий раз підкреслюють: 
ЧДУ – команда професіоналів, здатних 
вирішувати амбітні, серйозні, важливі 
завдання. 

Сьогодні університет продовжує 
свою розбудову, відповідає високим 
стандартам не тільки української, а і 
європейської, світової освіти і науки, 
виховує не тільки фахівців, а і гідних 
громадян своєї країни.

Могилянська машина часу

Нагорода 
за патріотизм

Напередодні ювілею університету до 
ЧДУ завітали військові, щоб нагороди-
ти грамотою доктора історичних наук, 
професора кафедри міжнародних від-
носин та зовнішньої політики, волонтера 
Євгена Сінкевича.

Євген Григорович ще з кінця лютого 
2014 року допомагає бійцям Південно-
го оперативного відділення військової 
служби правопорядку. 
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Текст Юлія Зоря,
студентка спеціальності

«журналістика»,
фото Катерина Сільман

Святковий вечір у театрі

За основу було взято епізод із фільму «Вій», коли студенти Києво-Могилянської академії 
розходяться на канікули.
      

Над сценарієм у співавторстві працювали режисер-оператор Вадим Кірчев та дирек-
тор інституту філології Олександр Пронкевич. На головну роль Тіберія Горобця було багато 
претендентів, але зіграв її студент другого курсу Інституту філології Тимур Іванюк. 

Зйомки відбувались з 15 листопада по 10 грудня, а вся робота над фільмом тривала три 
місяці. «Проблема полягала у тому, що в нас було мало матеріалу і часу. Якщо б мали змогу, 
зробили би фільм довшим за метражем і про університет розказали би детальніше», – про-
коментував Вадим Кірчев. 

     На зйомки ігрових епізодів з участю Тіберія витратили цілий тиждень, а в кіно вони 
зайняли лише вісім хвилин. «Хотілось якось незвично і цікаво показати роботу університету, 
тому вдалися до ігрового кіно», – каже Вадим Кірчев.    

     
     Керівництво університету з цікавістю поставились до цього проекту. У фільмі взяли 

участь ректор ЧДУ ім. Петра Могили Леонід Клименко, перший проректор Олександр Тру-
нов, викладачі та студенти. 

     Уперше фільм був показаний 16 січня на засіданні Вченої ради. Зараз усі охочі мають 
змогу подивитися фільм у соціальній мережі Facebook на сторінці Прес-центру ЧДУ ім. 
Петра Могили. «Ми власними силами зробили фільм про університет», – підкреслив  на 
святкуванні 20-річчя «Могилянки» ректор Леонід Клименко.

Юлія Зоря,
студентка спеціальності «журналістика»

«Надзвичайна пригода Тіберія Гороб-
ця» – історія про студента Києво-Мо-
гилянської академії 17 століття, який 
заблукав і потрапив до миколаївської 
«Могилянки»,  була відзнята до 20-го 
дня  народження ЧДУ ім. Петра Могили

За два роки більш ніж на 100 тисяч 
гривень було придбано медикаментів, 
біноклів, спецодягу, взуття, наметів та 
іншого приладдя. Протягом 2014 року 
Євген Григорович сім разів особисто-
виїздив надавати допомогу воїнам. 

Двічі побував у зоні АТО, останній раз 
у грудні 2015 року, в районі Маріуполя. 
Декілька разів відвідав місце дислокації 
спецрозділу в Одесі.

Під час святкування  20-річчя ЧДУ 
ім. Петра Могили мер міста Олександр 
Сєнкевич вручив волонтеру-науковцю 
орден «За розбудову України». Збір ко-
штів не припиняється. Ви також можете 
допомогти воїнам перерахувавши кошти 
на картку 5457 0923 0310 5476,  відкри-
ту на ім’я Євгена Сінкевича.

Кадр із фільму 
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• 27 січня - Центр українських студій 
провів методичний семінар «Спосо-
би сучасного наукового мислення в 
гуманітаристиці». Доктор філологічних 
наук, професор Олександр Пронкевич 
прочитав лекцію про культурні студії та 
переваги застосування цього підходу у 
вивченні такого феномену, як національ-
на ідентичність. 
Захід відвідали студенти й викладачі не 
лише Інституту філології, а інших факуль-
тетів. Семінар завершився дискусією, 
а також анонсом подальшої роботи 
Центру.

Цього ж дня в читальній залі Інститу-
ту філології відбулася зустріч студентів 
спеціальностей «Переклад» та «Міжна-
родні відносини» з військовим пере-
кладачем мсьє Бюше, який прибув до 
Миколаєва з Франції. Лектор поділився 
зі студентами власним досвідом праці у 
сфері усного перекладу та міжнародних 
комунікацій, розповів про особливості 
проведення двосторонніх переговорів 
за участі усного перекладача.

• 28 січня – відбулася довгоочікувана 
битва факультетів під кодовою наз-
вою«Операція: Відбір Агентів». Захід 
відкрили ректор університету Леонід 
Клименко та перший проректор Олек-
сандр Трунов. 

Загалом у битві взяли участь шість 
факультетів. Філологи виявилися 
майстрами сценічного екіпірування, а 
майбутні медики стали спеціалістами 
секретної зйомки. Відзначилися також 
мешканці «білого дому» та економісти, 
а студенти-соціологи зняли цікаве відео. 

А запальні танці комп’ютерників на 
чолі з деканом Максимом Мусієнком та 
його заступником Євгеном Сіденком не 
лишили нікого байдужими, а гасло «Ти 
- програміст» ще довго лунатиме в усіх 
на устах.

• 5-6 лютого – на базі ЧДУ ім. Петра 
Могили відбувся завершальний етап 
Форуму майбутнього Миколаєва. На ос-
нові результатів першої частини Форуму 
учасники сформували бачення розвитку 
кожної з дев’яти представлених галузей 
(освіта, якість життя, туризм, транспорт 
тощо). 

За словами міського голови Олек-
сандра Сєнкевича, загалом Форум дав 
змогу не тільки зібрати найкращі ідеї 
розвитку Миколаєва на майбутні 3-5 
років, а залучити активних громадян до 
реалізації важливих проектів. Також мер 
міста запевнив, що найкращі ідеї втілю-
ватимуться вже найближчим часом.
• 11 лютого – Speed dating у ЧДУ ім. 
Петра Могили. Міні-побачення для 
тих, хто хотів знайти друзів, однодум-
ців, а може, навіть, справжнє кохання. 
Ніколи не пізно випробувати удачу. Нові 
знайомства для тих, хто ще не знайшов 
близьку людину, але хоче цього. У День 
усіх закоханих не варто залишатися без 
пари. 

Захисник України
Чесна, щира, добра, розумна, усебічно розвинена людина 
– саме такими словами характеризують працівники ЧДУ ім. 
Петра Могили свого колегу столяра четвертого розряду відділу 
капітального ремонту та будівництва В’ячеслава Шкафара, 
який уже рік із честю та відданістю виконує свій військовий 
обов’язок у зоні проведення АТО. 

В університеті В’ячеслав Анатолійович працює з 2011 року. 
Паралельно з роботою здобув повну вищу освіту в НУК ім. адм. 
С. Макарова. Був учасником Революції Гідності, у 2014 році 
одним із перших вступив до лав самооборони міста. 

Із лютого 2015 року перебуває безпосередньо в зоні про-
ведення антитерористичної операції. Удома на В’ячеслава 
чекають дружина Олена та двоє дітей – донька Ольга та син 
Дмитро. 

У січні 2016 року на адресу ЧДУ ім. Петра Могили надійшов лист-подяка В’ячеславу Шкафару від командування 
21 окремого мотопіхотного батальйону В2604: «Нашій країні потрібні саме такі військовослужбовці, які є гордістю 
та прикладом для наслідування. Завдяки їм ми можемо бути впевнені у процвітаючому майбутньому та тери-
торіальній цілісності нашої Держави».

ЧДУ ім. Петра Могили пишається своїм працівником та чекає на його повернення.
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Д е н ь   в i д к р и т и х   д в е р е й
Анна Чулкова,

студентка спеціальності 
«журналістика»

Наприкінці січня  ЧДУ ім. Петра Могили приймав майбутніх 
абітурієнтів. Під час Дня відкритих дверей  знайомився зі свої-
ми  можливими студентами.

У головному корпусі зібралося чимало одинадцятиклас-
ників, які в цьому році зроблять найважливіший вибір у своєму 
житті –  майбутньої професії. Це непросто у такому молодому 
віці, але це покаже наскільки самостійними та самодостатніми 
вони вже є сьогодні. 

Гостей радо привітали працівники університету,  роздали 
всім охочим буклети з правилами вступу та короткою інфор-
мацією про ЧДУ. На обличчях абітурієнтів одночасно читалася 
цікавість у пізнанні чогось нового та певний острах перед цим 
самим новим. Опанувати хвилювання, щоправда, можна було 
просто поруч, спілкуючись з прекрасним  – Галерея мистецтв 
університету цього дня широко розкрила свої двері  пе-
ред молоддю. 

Звісно, неабияку цікавість викликала і екскурсія до їдальні. 
Тим більше, що звідти линув смачний запах. Що поробиш, це 
також важлива складова студентського життя! 

Згодом абітурієнтів з їхніми батьками запросили до актової 
зали для ближчого знайомства. Гості побачили фільм влас-
ного виробництва університету «Пригоди Тіберія Горобця», в 
якому розповідається історія закладу. 

Фільм зацікавив молодь та іще більше привернув їхню 
увагу до вишу. З привітальним словом до можливих майбутніх 
студентів звернувся  ректор університету Леонід Клименко. 
Він  докладно розповів про ЧДУ: про здобутки, про розвиток 
та європейське спрямування  навчального закладу. 

«Той, хто прагне досягти чогось в  житті, –  наш студент», 
– сказав Леонід Павлович,  і цим наче кинув виклик амбіційній 
молоді.

Після привітального слова від ректора почалося знайом-
ство абітурієнтів з основними правилами прийому до універ-
ситету. Після закінчення офіціальної частини гості розійшлися 
по факультетах для отримання більш докладної, цікавої для 
себе інформації. 

Знайомство молоді з Чорноморським державним універ-
ситетом відбулося активно і жваво. А от чи зацікавив він їх, це 
можна буде зрозуміти вже влітку, під час вступної кампанії.

«По-перше, коли я йшов на філоло-
гічний факультет, я знав, що на ньому 
буде багато дівчат, але кількість жіночої 
статі перевершила усі мої сподівання!

По-друге, очікував, що який-не-який, 
але буде контроль над студентами. У 
школі за мною бігав класний керівник, 
аби я підтягнув свої бали. В університеті 
за тобою вже ніхто не бігає, не підганяє, і 
це стимулює працювати самостійно. 

По-третє, вважав, що сесія – це щось 
неймовірне, тільки у поганому сенсі. Ре-
тельно готувався до кожного предмету, 
майже не спав ночами, але переживши 
першу сесію, я зрозумів, що вона не така 
й страшна. 

Якщо ти  заглибився у матеріал, який 
на заліку або іспиту, шанс отримати бал 
– великий».

Вадим

«Думала, буде так: вимогливі про-
фесори, у яких  у кожного за плечима 
по 20 бестселерів – наукових дослід-
жень, виключно ділове спілкування зі 
студентами.  «Жарти? Ніяких жартів, 
ми ростимо професорів, а не клоунів. 
Жартувати можу тільки я. Ну, як чому? Я 
ж вже професор!».

Реальність інша: найкреативніші, не-
ординарніші викладачі, на парах у яких 
не тільки навчаєшся, а й отримуєш спіл-
кування. Викладачі вчать нас вислов-
лювати свою думку і бути відкритим зі 
світом. Ти можеш сміливо поговорити з 
ними про музику, мистецтво, попросити 
поради, пожартувати, навіть випросити 
номер кращого тату-майстра».

Марина   

«В принципі, я не мала жодних 
захмарних мрій з приводу університету, 
знала, куди йду. Морально була готова 
і до семінарів, і до сесії, і до того, що це 
не школа, і тут ти сам відповідаєш за 
свій успіх. 

Так що, реальність відповідає моїм 
очікуванням. Єдине, я не сподівалася, 
що моя група буде кращою, але колек-
тив виявився просто ідеальним». 

Марія

«Насправді мої очікування і реаль-
ність повністю збіглися. 

Я з 10 класу мріяла вступити сюди, 
і моя мрія здійснилась. Хотіла знайти 
нових друзів і потрапити в хорошу групу. 
Так і сталося. Я займаюся улюбленою 
справою, вже почала вивчати другу 
мову. Що може бути краще?»

Анастасія

«Очікування: максимум 3 пари на 
день, студентські супер-пупер гулянки, 
купа практичної інформації і цікавих 
завдань, які допоможуть у житті.

Реальність: три пари – це така ж 
рідкість, як хороший інтернет в універ-
ситеті, зазвичай більше. А коли ми 
дістаємося найцікавішого, пара перери-
вається словами: «Записуйте домашнє 
завдання!». 

Олександр
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 Не так давно студенти Чорноморського державного універ-
ситету імені Петра Могили закрили зимову сесію. Хтось добре, 
хтось не дуже.  Особливо важко було першокурсникам, адже це 
перша в їхньому житті сесія. Ми запитали філологів про вражен-
ня від першого триместру та сесії.

A l m a   m a t e r: перші кроки



Соціальні мережі настільки прижилися в нашому житті, що ми 
навіть не уявляємо наш ранок без оновлення сторінки у Facebook  
чи Instagram. Людина – істота соціальна, і з винайденням Інтер-
нету проявлення комунікативної функції полегшилось. 

Із плином часу вплив соціальних мереж вийшов за рамки вір-
туальності, і на разі вони диктують нам моду, стиль життя, тощо. 
Наприклад, книга «Самотність у мережі», написана Янушем 
Вишневським, інтерпретує віртуальне спілкування та зображає 
його з негативної сторони. 

Співбесідники втрачають час, листуючись у мережі, замість 
того аби зустрітись, наприклад, за чашкою кави. З іншого боку, 
соціальні мережі можна активно використовувати як інструмент 
розвитку бізнесу. Розмістити власну рекламу на своїй сторінці, 
а потім поширити друзям. Гарний прийом, якщо його правильно 
використовувати. Можна також завдяки мережам вдаватися до 
саморозвитку. 

Наприклад, вивчати ще одну мову або спілкуватись з 
викладачем, якщо студент на дистанційному навчанні. Сьогодні 
навіть можна почути розмови, що соціальні мережі сприяють 
поліпшенню економіки.

Адже саме заклик на сторінці журналіста Мустафи Найема 
про допомогу (він пролунав, коли почалося силове проти-
стояння) став приводом для початку майдану, а згодом і 
Революції Гідності. 

Звичайно, це є одним із доказів можливостей соціальних 
мереж в максимально короткий термін поширити інформа-
цію і мобілізувати людей на дії.  

Ще один приклад із останніх місцевих подій - вибори 
Миколаївського міського голови. 

Традиційно активні виборці не були активними кори-
стувачами не то, що мереж, а і навіть власне інтернету. 
Треба було мотивувати молодь, закликати її йти на дільниці, 
вибирати, рятувати своє завтра. Один із кандидатів (зго-
дом – переможець перегонів)  скористувався соціальними 
мережами і їх можливостями. 

Аби зменшити пасивність молоді під час виборів, навіть 
розгорнулися трохи кумедні (на перший погляд) акції, одна з 
яких - селфі на виборчій дільниці. Натомість за таку фото-
графію можна було отримати каву чи тістечко. Зрозуміло, 
такий собі мотиватор. Але за великим рахунком молодь 
активізувати вдалося.

Причому не тільки отримують задоволення, а і активно 
спілкуються, висловлюють свою точку зору, знаходять 
однодумців, навіть працюють. 

Під час революції активним користувачем соціаль-
них мереж стала старший викладач кафедри рома-
но-германської філології Тамара Іванівна Ползікова. 
«Соцмережі підвладні не лише молоді», – впевнена ця 
жінка. Завдяки Фейсбуку вона дізнається новини, спіл-
кується з ровесниками, колегами та студентами. 

Підписана на багатьох блогерів: Віталій Портніков, 
Вахтанг Кіпіані, Сергій Жадан, Ліна Костенко, Оксана 
Забужко та деякі французькі видання.

Викладач «сидить» лише на Фейсбуці і радить 
студентам не відвідувати інші мережі. Тамара Іванів-
на вважає їх некомпетентними і тільки іграшкою, аби 
змарнувати час.

• Протягом чотирьох років Facebook став улюбленою Інтер-
нет-адресою для мільйонів зареєстрованих користувачів.  
• Станом на листопад 2009 року зареєстрованих було вже 
350 мільйонів. Задуманий як сайт для спілкування студентів 
Гарварду, Facebook перетворився на першу у світі соціальну 
мережу.
• Кожні 20 хвилин у Фейсбуці робиться 1.000.000 посиланнь.
• Кожної секунди на планеті 8 людей додаються до різних 
соціальних мереж.
• Найбільш швидко зростає сегмент користувачів соціальних 
мереж – жінки у віці від 55 до 65 років.
• Кожного року у світі близько 100 осіб втрачають життя че-
рез повідомлення, залишені у соціальних мережах. Повідом-
лення також стають причиною кожного третього розлучення.
• 24 із 25 найбільш крупних світових газет  втратили свої 
тиражі через те, що новини стали надходити до людей через 
інші джерела, зокрема, завдяки соціальним мережам.
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Вільні 
у просторі 
або 
соцзалежні?

«Інтернет, він не зближує. Це скупчен-
ня самотності. Ми начебто разом, але 
кожен один. Ілюзія спілкування, ілюзія 

дружби, ілюзія життя»

Януш Вишневські
 «Самотність у Мережі»

Чи є життя 
за межами 
соціальних 
мереж?

Ні для кого не таємниця, що і громад-
ське життя сьогодні тісно пов’язане 

із соціальними мережами. Яскравим 
прикладом служать події дворічної 

давнини. 
  
 

Ламаємо 
стереотипи

І все ж таки невірним буде дума-
ти, що мережі і спілкування у них 
опановує тільки молодь. Такий спосіб 
комунікацій вподобають і люди стар-
шого віку. 

Цікаве 
про соціальні 
мережі

Найпопулярнішою мережею 
спілкування є Facebook. У 2004 р. 
Марк Цукерберг спочатку ство-
рив звичайний соціальний портал 
університету.



«Я не можу собі дозволити обгово-
рювати особисті проблеми із тими, 
хто перебуває поряд. І статус, і 
склад характеру не дозволяють це 
зробити. В соціальних мережах мені 
простіше. Я можу поспілкуватися 
про те, що мене хвилює, з жінкою 
мого віку, яка мешкає десь так дале-
ко, що я її ніколи в житті не побачу. 
Тоді я впевнена, що вона не плітку-
ватиме про мене».

Юлія, 54 роки, 
директор закладу культури

Для чого мені 
соціальні мережі?

«Я зареєструвалася в Однокласни-
ках, аби допомогти батьку знайти 
родичів з іншої країні. Зрозуміла, 
що, зважаючи на їхній вік, саме ця 
мережа мені допоможе. А тепер, 
коли кількість антиукраїнськи на-
лаштованих людей в Однокласниках  
найбільша, я практично не відвідую 
свою сторінку. Хіба раз на два-три 
місяці. Просто перевіряю повідом-
лення». 

Тетяна, 42 роки, вчитель

«Соціальні мережі просто пре-
красний інструмент для роботи! 
Особливо допомагають ФБ і Ян-
декс. Ти маєш можливість не тільки 
дізнаватися про новини оперативно 
(хоча саме для цього краще зази-
рати все ж таки на сайти новин), а і 
бачити, як на них реагує спільнота. 
Що сьогодні так би мовити в тренді, 
вчасно відчувати тенденції, бути в 
мейнстрімі».

Павло, 38 років, журналіст

«Вконтакті мені потрібен, аби слу-
хати музику і дивитися кіно. Більше 
там нічого робити. Мережа для дур-
нуватих підлітків. С такими ж дурну-
ватими групами і пропозиціями».

Михайло, 50 років, 
комунальний працівник

«Я нещодавно почистила список 
друзів. Видалила всіх, кого не знаю 
особисто. Він полегшав на 320 осіб. 
А залишилося ще близько 600! 
Уявіть, що у вас років 20 тому було 
б у реальному житті 600 друзів? Це 
ж неймовірно! Ми втрачаємо живе 
спілкування, а натомість отримує-
мо сурогат. Але і без нього вже не 
уявляю собі життя. Втім, важливе 
я все одне не викладаю, не ділюся 
інтимними речами.»

Ангеліна, 47 років, юрист

Що кажуть 
психологи?

Чим можна пояснити бажання такого спілкуванні? 

Психологи стверджують: необхідно розуміти, що в наш час соціальні 
мережі – це вже новий вид комунікації. Активне користування ними 
дуже легко пояснити, адже одна з основних потреб людини – у 
спілкуванні та приналежності до референтної (еталонної, значимої) 
групи або до певного престижного співтовариства. 

Соціальна мережа дає можливість без ризику для самооцінки 
задовольнити цю потребу (особливо, якщо в особистості вже є до-
свід ізоляції та неприйняття в реальній групі, як у фільмі з Крістіною 
Орбакайте «Опудало»). Все ж таки, ми всі живемо тим, що моніто-
римо новини в інтернеті, щоб залишатися в контакті з реальністю та 
бути на одній хвилі з нестримним інформаційним потоком сучасного 
світу. 

Користь від будь-якої соціальної мережі беззаперечна: вона 
сприяє ефективному та швидкому обміну інформацією (скільки жит-
тів, особливо дитячих, вдалося врятувати завдяки кампаніям збору 
коштів, розгорнутим  в інтернеті!). Для людей з різними типами 
темпераменту соціальні мережі служать інструментами  розвит-
ку. Наприклад, студенту інколи важко в реальному житті підійти і 
запитати щось, а у соціальній мережі користувач  може дозволити 
собі будь що. 

Своєрідний тренінг впевненості у собі. Не є винятком,  що серед 
френдів з’являються так звані «попутники в потязі»,  яким можна 
розповісти будь-яку таємницю, і бути впевненим, що ви ніколи не 
зустрінетесь в реальному житті. Так званий віртуальний психолог.

Але чи значить це, що спілкування в інтернеті здатне 
замінити реальне? 

Безособистісне спілкування у всесвітній павутині не дозволяє тор-
кнутися один одного і поглянути в очі, тому, звичайно, не замінить 
спілкування віч-на-віч та дружні обійми. Близько 37% студентів не 
використовують свої персональні данні та фото в соціальних мережах. 

Як ви думаєте, з чим це пов’язано? 
Часто за чужими даними приховується страх (критики, негативної 
оцінки, неприйняття) з боку значимих людей. Саме тому будь-яка 
особа може використовувати різні фотографії, намагаючись стати яс-
кравішою, більш успішною та популярною, ніж вона є насправді в пев-
ному оточенні. Також «ховаючись» за чужим фото можна дозволити 
собі більше, побути в іншій iдентичності. Адже, по суті, ти висловлюєш 
свою думку, але ніхто не може тебе ідентифікувати. 

Чому користувачі використовують нікнейми?
Використання нікнеймів пов’язане з деякою демонстративністю, 
проблемами із самооцінкою та тривожністю або з бажанням додати 
собі більшої загадковості, – пояснюють психологи. Тобто користувачу 
легше проявляти себе через призму іншої людини. Усе, про що йдеть-
ся, особливо стосується людей із самооцінкою, залежною від думки 
оточуючих.  Самодостатня та зріла особистість із здоровим рівнем 
самосприйняття  не має потреби виставляти напоказ своє 
особисте життя. Необхідно вміти дозувати потребу та час знаходжен-
ня online в соціальній мережі, адже як кажуть в народі: «Що занадто 
– то не здраво».
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Спеціалісти вже почали говорити про залежність від соціальних мереж. Викладачі кафедри психології ЧДУ імені Пе-
тра Могили Вікторія Гусак, Інна Хоржевська, Ольга Амплєєва дали відповіді на питання, які найчастіше зустрічаються 
в зв’язку з темою. 
Велика кількість студентів зареєстровано в п’ятьох і більше соцмережах. Найбільш популярні – Vkontakte, Facebook, 
Twitter, Instagram та YouTube. 

Більшість молодих людей ладна витрачати до семи годин в день на соціальні мережі, що в свою чергу становить 
майже чотири місяці на рік. 

Тему досліджували 
Анна Маковійчук та Ася Суворова, 

студентки спеціальності 
«журналістика»



Осінь – це завжди початок нових і 
приємних змін. Цього разу зміни не 
обійшли нас стороною.  У вересні 2015 
року почався проект «Соціальний пра-
цівник 1.0», який має на меті виховати 
активного та свідомого майбутнього 
соціального працівника і громадянина.  

Програму проекту створено спіль-
ними зусиллями  членів громадської 
організації ChangeLog Foundation  
(Дмитро Рємєзов, Наталя Моісеєнко) та 
викладачів кафедри соціальної роботи, 
управління і педагогіки Чорноморського 
державного університету імені Петра 
Могили (Дмитро Сай, Любов Полторак). 

В основу програми покладені інно-
ваційні підходи до освіти (квести, ігри, 
інсценізації), які забезпечують здобуття 
практичних навичок в умовах сучасного 
світу.

Ви запитаєте: навіщо все це?
Відповідь проста: щоб навчитися 

аналізувати те, що відбувається навкру-
ги, та приймати ефективні рішення. В 
рамках проекту відбуваються заняття 
та тренінги на тему: «Права людини», 
«Теоретичні основи планування проектів 
та командоутворення», «Конфлікт та 
шляхи його вирішення».

Ми це вже знаємо, а щось цікаве? 
– можете сказати Ви. Організатори 
наголошують на доцільності вивчення 
англійської мови. 

Лише тоді в учасників проекту 
з’являється можливість участі в міжна-
родних обмінах і тренінгах для активних 
молодих людей, які відбуваються у 
рамках програми Erasmus+.

Троє учасників проекту «Соціаль-
ний працівник 1.0» вже взяли участь у 
міжнародних тренінгах, які відбулися в 
Молдові та Румунії. 

Але найважливіше і найцікавіше 
це те, що активні й успішні учасники 
проекту після участі в заняттях мають 
можливість поділитися своїми знаннями 
з молодшим поколінням із районних 
загальноосвітніх школах  Миколаївсь-
кої області. Це відбувається в рамках 
проекту «Я знаю, я можу», який реалізо-
вується на кошти гранту Відділу преси, 
освіти та культури Посольства США в 
Україні. 

Самореалізація, як один з 
результатів проекту.

Кожен учасник проекту має мож-
ливість створити й реалізувати свій 
власний проект у команді однодумців! 
Кожен із нас мріє змінити країну й жит-
тя на краще, ось час змін настав – все у 
наших власних руках.  Більш детальну 
інформацію можна отримати тут: 

https://vk.com/socialworker10. 

Запрошуємо до співпраці. 
Вхід вільний 

С о ц і а л ь н и й   п р а ц і в н и к 1.0

Erasmus+: вчимося 
на соціальних 

працівників.

Мене звати Сергій, я студент 
третього курсу за спеціальністю 
«соціальна робота».

Мені пощастило взяти участь 
в проекті «The Entrepreneur SHIP», 
який відбувся протягом тижня  
восени у місті Вадул-луй-Воде 
(Молдова), за спільного фінансу-
вання з програмою Європейського 
Союзу Erasmus+. 

Його загальною метою  було 
допомогти, навчити молодих людей 
відкривати свій проект чи навіть 
власний бізнес. 

Проект включав в себе заходи 
різного формату: семінари, навчаль-
ні курси, тренінги, ознайомчі поїздки 
до молдавських підприємств. 

Участь у проекті взяли 35 людей 
із Вірменії, Азербайджану, Білорусі, 
Болгарії, Данії, Грузії, Італії, Молдови, 
Румунії, Туреччини, України та Велико-
британії. 

Тому це було дійсно цікаво, адже 
ділилися досвідом і ідеями, знаходили 
друзів та партнерів для співробітни-
цтва в різних сферах.

Молодіжні заходи в рамках 
Erasmus+ спрямовані на поліпшен-
ня ключових компетентних навичок 
і можливостей працевлаштування 
молодих людей, сприяють активній 
їх участі в суспільних процесах, їх 
соціальної інтеграції та добробуту, 
і спрямовані на поліпшення роботи 
з молоддю та молодіжної політики 
на міжнародному, національному та  
місцевому рівнях. 

Тепер для мене відкрито багато 
таємниць: як стати успішним у будь- 
якій сфері, будь-які ідеї можуть стати 
бізнесом! 

Повернувшись додому, я й інші 
учасники проекту стали більш мотиво-
вані, щоб  змінювати суспільне життя 
на краще.
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Якщо ти хочеш подорожувати, ро-
звиватися та пізнавати щось нове, тоді 
тобі необхідно взяти участь у наступ-
ному проекті. Будь активним! 

Сергій Степаненко

Учасники проекту



Наш польський досвід
Наприкінці січня до Миколаєва повернулася 
група студентів, які семестр провчилися у 
Польщі за програмою  «Erasmus+». Загалом 
Поморська академія міста Слупськ прий-
няла понад сотню юнаків і дівчат з усієї 
України. Миколаївську Могилянку представ-
ляв 41 студент. Для когось це був перший 
досвід не тільки навчання за кордоном, а 
й виїзду за межі України. Тож вражень усі 
привезли багато, а ще, звичайно, сувеніри та 
подарунки.

Найперше, що вразило українських 
студентів, це  гуртожиток, де, окрім оснаще-
них усім необхідним кімнат, були кінозал, 
їдальня та нічний клуб. Погодьтеся, в Україні 
ви навряд чи знайдете такий гуртожиток. 
Поблизу також є тренажерна та спортивна 
зали. 

Вчитися в Поморській академії - зізна-
ються студенти - було важко, але цікаво. 
Система навчання, звичайно, відрізняється 
від української: у Польщі вона більш модер-
нізована, багато уваги приділяється прак-
тичній підготовці. Викладачі дуже відкриті 
і привітні, деякі добре знають українську 
та російську мови, що іноді дуже полегшує 
життя студентам-іноземцям. 

Окрім предметів, обраних для вивчення 
(вони, до речі, мали відповідати тій освіті, 
яку студенти здобувають в Україні), ака-
демія надала змогу всім охочим відвідувати 
курси польської мови. 

Закордонні університети відкривають 
широкі перспективи для розумних, тала-
новитих та амбітних студентів і пропону-
ють якісну європейську освіту та вільне 
пересування країнами Шенгенської зони. 
Наші студенти також скористалися такою 
можливістю та відвідали Німеччину, Фран-
цію, Іспанію, Чехію та Італію. 

Студенти ЧДУ ім. Петра Могили щиро 
вдячні міжнародному відділу за сприяння 
їхньому навчанню в Польщі. Семестр у 
Поморській академії став корисним досві-
дом для усіх та лишив незабутні враження, 
оскільки  навчання за кордоном відкриває 
унікальну можливість побачити світ, отри-
мати нові знання і знайти нових друзів. 

Олена Чехутська,
студентка спеціальності 

«еколого-медичні науки»

Форум майбутнього 
Миколаєва

  Друга частина, яка носила 
практичний характер, зібрала 
учасників в Чорноморському дер-
жавному університеті імені Петра 
Могили.  Спілкування відбувалося 
у форматі «Світове кафе». У ньому 
взяли участь і численні представ-
ники самого вишу. 

  Можна дискутувати з приводу 
корисного коефіцієнту Форуму. 
Втім треба чітко розуміти: це пер-
ший такий досвід. Вперше в історії 
розвитку місцевого (в даному 
випадку Миколаївського) самовря-

дування до вирішення спільних 
проблем громади долучається 
власне громада. Якнайменший вис-
новок, який можна буде зробити 
після опрацювання матеріалів, - 
громада обов’язково виведе низку 
проблемних питань. 

Не тих, що видаються пробле-
мами із чиновницьких кабінетів, а 
тих, які справді допікають миколаїв-
цям. До цього владі треба дослуха-
тися. І до цього влада точно дослу-
хається, бо інакше не було ніякого 
сенсу в організації Форуму.

Таку назву отримав захід, який 
зібрав не тільки представників вла-
ди, депутатського корпусу, а і всіх 
небайдужих громадян. 

Пленарна частина форуму за 
участі гостей і спікерів (миколаїв-
ці мали змогу поспілкуватися з  
губернатором Одеської області 
Міхеїлом Саакашвілі, головою 
Комітету ВР України Анною Гопко, 
іншими) відбулася в кіноконцертно-
му залі «Юність».  

Раптового дива не трапить-
ся. Це також потрібно розуміти. І 
визначити проблему не одне і те 
саме, що вирішити її. Але це точ-
но великий, важливий крок до їх 
розв’язання. Ось тут вже має бути і 
політична воля, і бажання влади це 
робити, і можливість фінансувати, і 
знаходити альтернативні джерела 
надходження коштів. А з боку гро-
мади – терпіння, мудре розуміння 
і зважене ставлення до дій влади, 
готовність підставляти плече і (що 
надзвичайно важливо для деяких 
сучасних активістів) адекватно 
реагувати.     

 Ейфорія від почуття власної 
значущості закінчується там, де 
починається щоденна кропітка 
робота. Хочеться, щоб за першим 
кроком були наступні.                 

                  Текст Марина Петрова
Фото Катерина Сільман
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Студентське життя – це не лише навчання, нестача грошей, безсонні ночі 
і купа книг. Це надзвичайно цікавий і емоційний період життя, наповне-
ний захоплюючими подіями і цікавими зустрічами. За допомогою  
профспілки університету на чолі з Анною Шпаренко це стає можливим. 

     Профспілка всіляко підтримує студентів, захищає їхні інтереси і права 
перед адміністрацією, надає допомогу і консультації з навчальних питань, 
навіть допомагає матеріально у вирішення соціальних проблем. Та окрім 
офіційних обов’язків, існують ще приємні. Кожного року організовуються 
різноманітні поїздки. У квітні і вересні, традиційно, на студентів чекає 
пізнавальний тур Львовом, а взимку вони мають змогу покататися на 
лижах у Карпатах. Також із цього року відновлюються поїздки до надз-
вичайно цікавого міста Умань. Планується відвідати Одесу і всесвітньо 
відомий найстаріший в Україні – Одеський національний академічний 
театр опери та балету. 

     Також профспілка виступає організатором багатьох заходів і конкур-
сів, що проходять у Могилянці. Прикладом є вже відомі всім конкурси 
«Містер і Міс Могилянки». Вперше за 20 років існування університету 
була проведена «Битва факультетів (Операція: Відбір агентів )», з метою 
об’єднати усі факультети та інститути ЧДУ ім. Петра Могили. У цьому році 
профспілка була одним із організаторів «Фестивалю короткометражних 
фільмів».

Насправді, колективна робота об’єднує. Приєднуйтесь, якщо вам ціка-
во удосконалювати і розвивати студентське життя в нашому університеті.  
Більш детальну інформацію можна дізнатись в аудиторії 4-112.

Дар’я Хрипко
Олександр Олексенко

студенти спеціальності «журналістика».

Студентське життя

Жили собі – не тужили студенти 
Могилянки. Весело так собі жили. 
А якщо почитати, що писали в групі 
«Підслухано у Могилянці» (Вкон-
такті), то переймалися будь-чим. 
Навчанням менше за все інше. І 
треба ж такому трапитися – раптом 
звалилася їм на голову зиму. Ніхто 
не очікував, а вона звалилася. 
Тепло ж було, а вона все одне 
звалилася. Снігу насипало! А тут 
ще і ректор з нагоди ювілею вишу 
прес-конференцію давав, так ска-
зав, що сніг навчанню не завада, 
тобто не буває поганої погоди, 
буває поганий одяг. І що тут поча-
лося!!!
   

Власне, то справа спеціалістів, 
чому ця фраза так розвеселила 
студентів. Втім тільки найбільш 
лінивий з них не виконав вправу на 
тему «Жарт про гарний і поганий 
одяг». Найбільш завзяті оголоси-
ли конкурс на кращий одяг для 
Могилянки. І затримка стипендії на 
два дні тому, що дожартувалися, 
мовляв, сидіть тепер без грошей. 
Комп’ютерники вивели формулу: 
«Немає поганого чого-то-там, є 
погане дещо». Наприклад, немає 
поганих хвороб, є погані ліки. Або 
ось так: немає поганої музики, є 
погані музиканти. (Можна, звісно і 
так: немає поганого навчання, є по-
гані студенти.) Флеш-моби почали 
пропонувати. «Дам списати за 
гарний одяг» або «Дайте пораду, 
де купити гарний одяг? Недорого 
і якісно». Почали фотожаби роби-
ти. Одним словом, веселитися, як 
тільки можна. 

А що робити? Все одне через 
сніг навчання на два дні припини-
ли. Мали час і натхнення похизува-
тися власним почуттям гумору. Аж 
тут – хлопець Пєтя!  Пєтя почитав 
всі ті пости і не став жартувати 
з приводу одягу. Тому що знає – 
головне хотіти навчатися.  Будеш 
гарно навчатися – не будеш зале-
жати від одягу.  Пєтя розумний. 
Будь як Пєтя!

P.S. А сніг лежав ще довго. Студен-
ти жартували, жалілися, що ковза-
ються, одяг гарний шукали. Але 
сніг прибрати біля університету 
ніхто не запропонував і не спроміг-
ся. Мабуть, одяг підходящий так і 
не знайшли...

Post P. S. А ні, студенти-політологи 
проклали дорогу життя до свого 
білого дому. Справжні майбутні 
політики – тільки до свого дому :)

С. Ніжна

Про гарний і поганий одяг 
(погодою навіяло)
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ПОБАЧИТИ СВІТ

Польща, Іспанія, Німеччина і навіть далекі Сполучені 
Штати Америки – тепер усі ці країни стали набагато ближ-
чими для кожного студента. Хочете навчатися за кордо-
ном? Міжнародний відділ ЧДУ ім. Петра Могили обов’яз-
ково вам у цьому допоможе. Головна вимога – знання 
іноземної мови та величезне бажання нових звершень.

     Усього за 20 років існування 
університету тут викладали більше 
100 викладачів з Австралії, Вели-
кобританії, Іспанії, Італії, Німеччи-
ни, США, Південної Кореї, Польщі, 
Франції, Швейцарії, Японії та ін. 

     Такі успіхи є заслугою міжнарод-
ного відділу, який здійснює свою 
роботу за багатьма напрямами:
• участь студентів та викладачів у 
міжнародних академічних програ-
мах обміну;
• участь студентів у міжнародних 
стажуваннях,  запрошення інозем-
них викладачів;
• укладення міжнародних дого-
ворів; співпраця із міжнародними 
організаціями та посольствами;
• проведення семінарів та презен-
тацій міжнародних програм.

Міжнародний відділ: аудиторія 5-104

     ЧДУ ім. Петра Могили є безу-
мовним лідером на Миколаївщині 
за кількістю та якістю програм 
академічного обміну, у яких беруть 
участь наші студенти та викладачі. 

Багато з них отримали дипло-
ми кращих університетів США, 
Німеччини, Франції, Норвегії, 
пройшли стажування у відомих 
університетах світу, а деякі навіть 
там викладають, проводять наукові 
дослідження, працюють над док-
торськими дисертаціями. 

     Кожного року іноземні викладачі 
з різних країн світу читають лек-
ції, проводять семінари в нашому 
університеті. Багато професорів по-
вертаються до нас удруге й утретє. 

     Сьогодні для кожного з вас до-
ступні такі можливості: 

Стипендії DAAD (навчання в ма-
гістратурі за всіма спеціальностями 
та проведення наукових дослід-
жень в університетах Німеччини).

Стипендії Fulbright (навчання в 
магістратурі та проведення нау-
кових досліджень в університетах 
США).

Програма ERASMUS+ (семестро-
ве навчання на програмах бакалав-
рату та магістратури в університе-
тах ЄС).

Стажування в Німеччині Karl’s Hof 
2016 (2-3 літні місяці. Для сту-
дентів денної форми навчання 2-3 
курсів та 1-го року магістратури. 
Вік 18-25 років).

JEOPLE + Internship 
International (2-3 літні місяці. Для 
студентів денної форми навчання 
2-3 курсів та 1-го року магістрату-
ри. Вік 18-25 років).

VOLAN-SEA (робоче стажування 
на круїзних лайнерах у сфері об-
слуговування. Термін: до 6 місяців).

Поряд з Чорноморським держав-
ним університетом ім. Петра Моги-
ли розташований парк з пам’ятни-
ком. Його встановлено на місці, де 
в ніч з 6 на 7 листопада (за старим 
стилем) 1919 були розстріляні жи-
телі міста Миколаєва: члени комсо-
мольського підпілля, заручники і ін. 

Їх виводили на площу з будівлі 
колишнього флотського екіпажу, 
яке всього на відстані трохи більше 
300 метрів від місця страти. 

Будівля збереглася, вона - на 
розі 2-й Слобідської і Адміральсь-
кої. На її стіні встановлено ме-
моріальну дошку.

Командував розстрілом началь-
ник миколаївської контррозвідки 
Шерман за поданням відомого 
денікінського генерал-лейтенанта 
Якова Слащова, учасника оборони 
Криму.

     
Ідея звести пам’ятник з’явилася 

у миколаївців у 30-ті роки минуло-
го століття. 8 листопада 1936 року, 
о 13 годині, на площі Комунарів 
відбувся урочистий мітинг. Близько 
100 тисяч трудящих Миколаєва в 
той день взяли участь в урочисто-
стях з нагоди відкриття пам’ятника, 
який був названий «Борцям за вла-
ду Рад». За часів німецької окупації 
він був зруйнований. Відновили 
його у 1967 році. 

Історія поряд
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Сьогодні ця гордість обласного 
центру являє собою сумну картину. 

Постамент пам’ятника, барельє-
фи і сама скульптура розмальовані 
графіті, відірвані окремі бронзові 
елементи пам’ятника. У двох ба-
рельєфів вже відсутні по одному 
кріпильному гвинту, що загрожує 
обваленням. 

Якщо барельєф – борони Боже 
– впаде,  є ризик, що його вже ніхто 
не відновить. Між гранітними бло-
ками постаменту утворилися зяючі 
порожнечі. 

Не хочеться думати, що ми 
можемо втратити в мирний час 
через чиновницьку байдужість. 
Хоча і історія сама може відвернути 
своє обличчя від пам’ятнику – він 
імовірно потрапить під закон про 
декомунізацію. Виникає закономір-
не питання: чи становить загрозу 
нашій завтрашній історії пам’ятник, 
який є нашим вчора, а сам по собі 
витвором мистецтва?

 Максим Шумиловський, 
студент спеціальності

«журналістика»  



Друзі, відкривайте Миколаїв!

Що ж, розпочнемо! Місто було 
засновано в 1789 року князем Гри-
горієм Потьомкіним на півострові 
при злитті Інгулу і Південного Бугу 
як флотське і корабельне місто. 

Втім спочатку був… завод! 
Завод імені 61 комунару був за-
снований роком раніше – в 1788. 
Хоча люди на цих землях жили ще 
раніше. Зазирніть до Дикого саду! 

Моя київська подруга запитала у меня: «Якщо я до тебе приї-
ду, ти мені покажеш щось крім вашого славнозвісного зоо-
парку?» Я замислилася. І хоча я впевнена, що наш, кращий в 
Україні зоопарк можна відвідувати хіба не щодня, вирішила 
скласти екскурсію Миколаєвом для моїх друзів з інших міст і 
країн. І ось що у мене вийшло…

Першим громадянином міста 
став підприємець, військовий діяч 
і будівничий Михайло Фалєєв, 
пам’ятник якому можна побачити 
на Флотському бульварі  біля місь-
квиконкому.  

Назву місто кораблів отримало 
на честь покровителя мореплавців 
Святого Миколая. Це доводить до-
кумент, який розповідає, що місто 
найменовано на честь перемоги 
російських військ 1788 року під час 
взяття турецької фортеці Очаків, що 
збіглася з Днем  Святого Миколая. 

Пам’ятник Святому Миколаю 
можна побачити в Каштановому 
сквері на вулиці Радянській.  В 
усьому світі тільки кілька пам’ят-
ників цьому святому. До речі, 
його автор, заслужений художник 
України Іван Булавицький є також 
автором гербів наших області і 
самого Миколаєва. 

Будувалося місто за спеціально 
складеним російським архітекто-
ром Іваном Старовим планом – із 
прямими вулицями і кварталами 
правильної форми. Куди б ти не 
пішов, вийдеш до річки, а ще це 
дуже зручно, щоб котити дерево до 
води, бо на початку кораблі буду-
вали з дерева, а майстерні зводили 
біля води. 

Життя Миколаєва було повністю 
підпорядковане потребам суднобу-
дування і флоту. Майже сто років 
тут перебував штаб Чорноморсько-
го флоту. 

Приміщення штабу збереглося 
досі, зараз там Музей суднобуду-
вання і флоту, який я раджу відвіда-
ти. Не скупіться, замовте екскурсію 
і ви дізнаєтеся багато цікавинок, 
про які раніше й не здогадувалися.  
Музей розташовано на вулиці Ад-
міральській. І до речі, аналогів йому 
немає. Принаймні в Україні. 

На початку цієї ж вулиці – Буди-
нок офіцерів флоту, вам він може 
видатися «старенькою розвали-
ною». Аякже! Це одна із найстарі-
ших будівель міста. Але спробуйте 
заплющити очі й уявити: літо, дами 
в довгих, легких сукнях, молоді, 
стрункі, привабливі офіцери, відчи-
нені вікна, лунає музика. Уявили? 

Я завжди бачу цю картину коли 
проходжу повз. Минулого літа тут 
розпочалися кінопокази під від-
критим небом. А колись тут відб-
увалися прийоми, бали, концерти, 

сімейно-танцювальні вечори, 
лекції, також тут розташовувалися 
школи музикантів і співаків, юнкер-
ські класи й бібліотека. 

До речі, протягом 1873 – 1875 
років у Будинку офіцерів  читав свої 
лекції батько талановитої російської 
поетеси Анни Ахматової  Андрій 
Горенко, з концертним турне висту-
пав композитор Модест Мусоргсь-
кий, а 1881 року під керівництвом 
Миколи Римського-Корсакова у 
дворі будівлі відбулися два до-
бродійні концерти. Думаю, що тут 
вже ваш друг почне розуміти, що 
ось воно – краще місто на Землі.

Продовжуємо нашу прогулянку 
просто неба. Біля музею бачи-
мо  привабливу будівлю Першої 
української гімназії імені Миколи 
Аркаса. Спочатку тут була Маріїн-
ська гімназія, збудована у 1892 році 
за проектом архітектора Євгена 
Штукенберга, яка проіснувала лише 
до Жовтневого перевороту.  Не 
забудьте нагадати своєму другу, 
що такі цікаві будівлі слід фотогра-
фувати, його інстаграм-фолоувери 
це оцінять.
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Далі прямуємо вулицею Адміраль-
ською і бачимо лютеранську 
німецьку церкву: башта-дзвіниця, 
стрілчасті вікна, короткі шпилі, 
готичний портал. Будівлі власти-
ва строгість і навіть деяка сухість 
силуету, скупість деталей. Якщо 
вирішите зайти всередину, опини-
теся ніби в іншому вимірі, відчуєте 
атмосферу аскетизму. Якщо ваш 
друг запитає звідки в Миколаєві 
лютеранці, сміливо ведіть його в 
Миколаївський краєзнавчий музей 
– найсучасніший миколаївський му-
зей, що розташувався в комплексі 
Старофлотські казарми.

Продовжуємо йти Адміраль-
ською і бачимо Миколаївський 
академічний  художній російський 
драматичний театр.  А колись, 
у 1881, це був приватний театр 
підприємця Монте (о, які були 
культурні й освічені підприємці, 
наприклад, меблі для театру були 
виписані з самого Відня). 

Театр побудований у стилі 
неокласицизму, ефектно прикра-
шений різними архітектурними 
прийомами: лоджією по фасаду на 
Адміральській вулиці, навісом біля 
входу і аттиком над ним, балю-
страдою по кромці даху з вазами, 
встановленими на тумбах. Вікна 
і нині обрамлені напівколонами, 
а в нішах встановлені скульптури 
античних муз. 

Будівлю доповнює невеликий 
дворик із фонтаном, містком, там 
же –  затишне кафе, де влітку мож-
на послухати живу музику. 

А на вулиці Декабристів розта-
шувався римсько-католицький 
костьол Святого Йосипа, побудова-
ний у 1886 році. Вікна прикрашені 
вітражами, які були виготовлені в 
Німеччині: три – в Мюнхені, а два 
– у Фрейбурзі. Всі скульптури, які 
прикрашають костьол, були виго-
товлені в майстерні Шпетковського 
у Варшаві. 

Обов’язково зайдіть усередину. 
В сонячний день вітражі  перелива-
ються всіма барвами, органна му-
зика зачаровує, а червоний камінь 
ніби увібрав у себе пам’ять століть.  
Навпроти ще одне кафе, зі смач-
ною кавою і цікавим інтер’єром.

Миколаївська обсерваторія – це 
must see! Вона заснована ще в 1821 
адміралом Олексієм Грейгом як 
морська обсерваторія. Є однією 
з найстаріших у Східній Європі, 
першою в Україні. Можна замови-
ти екскурсію, зателефонувавши і 
домовившись про час. Звичайно, 
екскурсія найцікавіша ввечері і в 
безхмарні дні. Колектив обсерва-
торії – люди, закохані у свою робо-
ту, вони покажуть-розкажуть вам 
усе і навіть більше. А ще дозволять 
подивитися на зоряне небо в те-
лескоп розміром у двоповерховий 
будинок.

Яхт-клуб – це моє улюблене 
місце в Миколаєві, кращого місця 
для відпочинку годі й придумати.  
Миколаївський яхт-клуб засно-
вано в 1889 році і, відповідно, це 
найстаріший яхт-клуб в Україні. 
Головна будівля побудована в стилі 
італійського Ренесансу. 

Обов’язково запросіть свого
гостя насолодитися заходом сонця, 
поспостерігати вітрильники на воді, 

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

років це відбувається не так часто, 
можна не казати ;)

І наостанок, будь ласка, не 
тягніть свого друга в піцерію, в 
місті є декілька недорогих кафе, де 
подають лише рибні блюда. Ми ж в 
місті, яке оточено ріками.  Приємної 
прогулянки! 

«Екскурсоводом» була 
Наталя Моісеєнко

покататися на яхті (це, звичайно, не 
найдешевша розвага, але враження 
на все життя).

Зверніть увагу на фонтан-дже-
рело, який зараз, на жаль, на 
працює. Але хто знає, може, нова 
міська влада невдовзі зверне увагу 
і на нього. Фонтан називається 
Турецький або Султанський. Існує 
легенда, що біля цього джерела 
відпочивав сам Іван Мазепа, який 
тікав після невдалої Полтавської 
битви.

Ще варто погуляти в Парку 
Перемоги, де влітку можна поката-
тися на байдарках чи на конях, за-
зирнути в дитяче містечко «Казка», 
Миколаївський зоопарк, але тільки 
для тих, хто цю справу любить, 
побачити водонапірну вежу Шу-
хова, будівлю лікарні відновного 
лікування, колись лікарню доктора  
Кенігсберга, розказати про Мико-
лаївські катакомби. 

Я думаю, цього вистачить, адже 
ваш друг не на місяць приїхав. Будь 
ласка, не забудьте зазначити, що 
обидва мости в Миколаєві рухомі. 

Можуть відкриватися, коли в 
міські заводи на ремонт проходить 
судно. Про те, що останні надцять
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Petra Mea –
«Моя твердиня»

«Petra mea – Моя твердиня» – на 
сторінках цієї книги знайшла своє 
відображення двадцятилітня історія 
становлення  Чорноморського дер-
жавного університету імені Петра 
Могили. Виш уже давно довів свої 
флагманські позиції  у підготовці 
спеціалістів вищої кваліфікації  у 
всій Україні. Про непростий шлях до 
цих вершин розповідають нариси 
книги. 

«Petra mea – Моя твердиня»     
узагальнила досвід та успіхи ЧДУ 
імені Петра Могили, адже в книзі 
йдеться про все і про всіх. Тут мож-
на знайти інформацію про станов-
лення  університету, про  труднощі, 
з якими зіштовхнувся колектив на 
своєму творчому шляху. Зі сторінок 
видання  дізнаємося імена людей, 
які своєю підтримкою допомогли 
подолати їх; про «золотий кадро-
вий резерв» ЧДУ. 

Звісно, «Petra mea – Моя твер-
диня» допомагає зрозуміти, чим  
живуть студенти, пізнати їхні успіхи 
та перемоги, побачити усіх тих, хто 
своєю копіткою  працею робить  
гідний внесок у подальшу розбу-
дову Чорноморського державного 
університету імені Петра Могили. 

Кому буде цікава «Petra mea – 
Моя твердиня»? У першу чергу тим, 
хто працював і продовжує працю-
вати в університеті. По-друге, тим, 
хто цікавиться історією свого краю. 
Адже за 20 років університет посів 
у ній значне місце. По-третє, тим, 
хто тільки планує своє майбутнє і 
хоче упевнитися, що його вибір – 
ЧДУ імені Петра Могили – абсолют-
но правильний.  

До 85 річчя Еміля Январьова

Якщо можна було б бути тричі мико-
лаївцем, то це – про Еміля Январьова. 
Він не тільки народився тут і тут жив. 
Поет був миколаєвцем за покликанням 
душі (як би пафосно це не звучало, але 
це саме так), настільки він був відданий 
своєму місту!

Еміль Январьов невимушено й еле-
гантно завдавав усьому, до чого мав 
стосунок, надзвичайно високого рівня. І 
не вдавався до компромісів. 

Поезія! Годі і говорити! Вірші Еміля 
Январьова тільки на перший погляд 
легко читаються і сприймаються. Поет 
умів говорити про важливі, філософські 
речі просто, без зайвих, мудрова-
них слів. Мав надзвичайно трепетне, 
шанобливе ставлення до слова. Цим 
почуттям і своїми знаннями він щедро 
ділився із вихованцями поетичних 
студії, які очолював. Ще одна іпостась 
Еміля Январьова – Педагог. Так-так, 
саме з великої літери. Він не тільки на-
вчав складати слова у римовані рядки. 
Він учив відчувати, розуміти, відкрива-
ти серце, спілкуватися, захоплюватися, 
любити життя. 

Близько 500 телевізійних програм і 
не менше газетних статтей – це також 
творчий спадок Еміля Январьова. 
«Поле зору» (так називався телевізій-
ний цикл) стало невід’ємною складо-

вою миколаївської культури і історії. 
Так, в них не завжди йшлося про щось 
пов’язане саме з нашим містом, але 
завжди про щось важливе, значуще, 
варте пам’яті й уваги. 

Здається, набуває реальності Літе-
ратурний музей, про необхідність якого 
говорять у Миколаєві так давно. І там 
ми, в свою чергу, зможемо віддати на-
лежну імені нашого видатного земляка 
шану. 

Довідка: Еміль Январьов (1931 – 
2005), народився у Миколаєві. Почес-
ний городянин міста, лауреат літера-
турної премії імені М. Ушакова. Після 
закінчення середньої школи навчався в 
Миколаївському педагогічному інсти-
туті і заочно в Літературному інституті 
імені О. Горького (м. Москва). Багато 
років працював викладачем російської 
мови і літератури у школі робітничої 
молоді. Перші вірші були опубликовані 
в 1955 році. Автор 14 поетичних збірок, 
серед них – «Действующие лица» 
(1972), «Корабельные баллады» (1977), 
«Почерк» (1981), «Эхо на площади» 
(1987), «Ольвийский причал» (1991), 
«Документ» (1997). 30 січня 2016 року 
в Миколаївській міській бібліотеці імені 
М. Кропивницького відбувся вечір 
пам’яті Е. Январьова.   

Итак, отчалил сухогруз... 

Итак, отчалил сухогруз 
От заводского пирса.

Он вдруг прозрел. Вошел во вкус.
От наших рук отбился.

Простора местного ему 
Теперь, конечно, мало.

Скользит он медленно в дыму 
Рассветного тумана.

А там морей турбинный гул, 
Соленых вод лавина.
И обрывается Ингул, 
Как будто пуповина...

Длинные льдины Ингула... 

Длинные льдины Ингула
Стали с утра на торец.

Это – начало загула,
Это – дремоты конец!

Это с прикола сорвался
Мартовский шквал-дебошир.

Это грачами Саврасов
Рощу уже всполошил.

Это лазурь поднебесья
В душу надежду внесла.
Старая, скажете, песня?
Полноте – снова весна!

Закладка

Еміль Январьов. Фото з www.litnik.org
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«Зсуваємо реальність» разом

Коли ви вкотре вирішите, що у Миколаєві немає цікавих заходів, які 
б сприяли вашому розвитку і самовдосконаленню, озирніться навколо. 
Можливо, ви просто не знайшли того, що припало б до душі. Для кіно-
манів справжня знахідка: на вулиці Московській 40 у йога-клубі  
«Садхана» щосуботи о 18.00 відбувається показ фільмів. Кіноклуб має 
назву «RealityShiftCinema», організатор – відома і амбітна Олександра 
Філоненко.      

  
 Цей проект взяв свій початок ще у 2005-2007 рр., але не отримав 

розвитку. Вдруге стартував він 1 квітня 2010 року, саме того дня відбувся 
перший показ. На цих вечорах показують не просто фільми, а   справді 
хороше кіно, яке оминуло наш Миколаїв. Разом із групою ентузіастів і 
справжніх любителів кінематографу Олександра вже шостий рік поспіль 
«зсовує реальність», тобто – демонструють неординарні і вишукані стріч-
ки, які змушують вас подивитись на світ під іншим кутом. Сезон «кіно-
манії» триває десять місяців. У липні та серпні клуб бере «відпустку». 

   Кураторів показів декілька, кожен спеціалізується на конкретному 
субжанрі фільмів. Наприклад, доцент кафедри англійської та німець-
кої філології – Богдан Стороха, приїжджає два рази на рік із Полтави та 
привозить із собою оригінальну програму «азіатське кіно» (Китай, Японія, 
Корея). Окремо він читає лекцію до програми на місяць, розповідає про 
режисерів та додає цікаві подробиці. До того ж, захоплюється «дивними» 
і зниклими жанрами. Нещодавно до азіатського додалося готичне кіно, 
що має свою специфіку. 

Одним із кураторів кіноклубу є і доктор філологічних наук, директор 
Інституту філології Чорноморського державного університету імені Петра 
Могили, викладач «Києво-Могилянської Академії», іспаніст, літературний 
критик  Олександр Пронкевич. У «RealityShiftCinema»  ще багато цікавих 
особистостей. Арт-хаус, кінокласика, латиноамериканське, українське 
кіно, історичні, біографічні фільми, фентезі, фестивальне кіно – усе це і 
набагато більше ви можете подивитися у приємній та затишній компанії 
ваших однодумців.  Головна особливість переглядів  – після них глядачі 
мають можливість поспілкуватися, обговорити фільм та поділитися ціка-
вими думками. Зазвичай, відбувається активна дискусія.   

   Публіка трапляється найрізноманітніша. Деякі люди приходять на 
конкретні покази улюбленого жанру. Є й такі, що не пропускають жод-
ного кіновечора. Не важливо, прийде десять чоловік чи п’ятдесят – показ 
відбувається. «Весь перший рік роботи до нас приходили одна-дві люди-
ни. Але ми все одно показували кіно, лише для цих людей», - розповідає 
Олександра Філоненко. 

   На популярність клубу працює і його зручне місце розташування. До 
нього можна дістатися з будь-якого куточка Миколаєва. Втім, не без про-
блем  – буває тісно, коли на перегляд стрічки приходить справді багато 
людей. Але ніхто не скаржиться. Тим більше, що самим кураторам подо-
бається те, чим вони займаються. Люди отримують задоволення. 

    «RealityShiftCinema» дає можливість розширити кругозір. У широ-
кий кінопрокат не часто виходять цікаві фільми, такі, які змушують вийти 
із зони комфорту. Вам може пощастити – ви настільки пройметесь філь-
мом, що на декілька годин опинитеся ніби у іншій реальності, не зможете 
відірватися від екрану. І ваш суботній вечір гарантовано буде вдалим. 

5 березня, 18:00
«Цар Едіп»

Рік випуску: 1967
Країна: Італія, Мароко
Жанр: драма
Режисер: П’єр Паоло Пазоліні

Фільм знятий за трагедією Со-
фокла – міфом про Едіпа, який убив 
свого батька й одружився з матір’ю. 
Оракул передбачив батькові Едіпа, що 
він помре від рук свого сина, і малого 
Едіпа було вигнано з палацу. Вихований 
у сім’ї бездітної пари,  Едіп проходить 
через низку випробувань, одружується 
з матір’ю і, дізнавшись про це, позбав-
ляє себе зору.

12 березня, 18:00
«Собака на сіні»

Рік випуску: 1996
Країна: Іспанія, Португалія
Жанр: мелодрама, комедія
Режисер: Пілар Міло

Багата й знатна Діана не може 
обрати між гідним її руки нареченим 
та особистим секретарем – красенем 
і ловеласом. А той, у свою чергу сам 
не може вирішити, хто йому потрібен - 
його хазяйка чи  служниця.

Вероніка Пономаренко

Програма на березень
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Голос чарує й полонить...
Валерія Лісянська,

студентка спеціальності 
«журналістика»

Скільки ви знаєте сучасних естрад-
них вокалістів студентського віку? 
Особисто, певно, нікого, а з екранів 
телевізорів – обмежену кількість. 
А ось ті, хто навчається у 117 групі 
(спеціальність облік і аудит), щодня 
спілкуються з однією із пред-
ставниць цього прекрасного виду 
мистецтва.

Знайомтеся – Анна Калюжна! 
Ця вродлива й тендітна дівчина 
займається співами вже дванад-
цять років, кожен день яких – нова 
можливість проявити свій талант. 

Анна отримала в дарунок від 
Бога неперевершений голос, який 
знайомі нашої співачки прирівню-
ють до голосів Валентини Толкуно-

вої та Ніни Матвієнко. Але, незва-
жаючи на значні творчі здібності, 
Анна наділена ще й аналітичним 
складом розуму. І це, безперечно, 
дає їй можливості для твердого 
життєвого фундаменту на майбут-
нє. 

Дівчина брала участь у ба-
гатьох конкурсах, у яких посіла 
перші позиції. Зокрема, у Болгарії 
– «Слов’янський вінець» – зайняла 
2-3 місця, а в Ялті виборола 1-2!

Анна зізнається, що не уявляє 
зараз свого життя без співів та му-
зики, і це стосується й майбутньо-
го, безумовно.  Хочеться побажати 
нашій землячці нових звершень та 
перемог! Розвиваючи свій талант, 
ми починаємо краще розуміти себе 
та свій внутрішній світ. Тож, Анно, 
завжди пам’ятай, що досконалості 
немає меж...
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Анна Стефановська, родина Ольга 
і Дмитро Артими, Юрій Гуменний, 
Леонід Ященко, інші. Останнім 
часом склався цікавий творчий 
тандем Галереї і відомого мико-
лаївського колекціонера Вадима 
Юрлова, який презентує землякам 
творчість художників з інших міст 
України. 

Як правило, це потужні митці, 
зі світовим ім’ям і просто блиску-
чими роботами. Виставляли тут 
свої роботи і члени Міжнародного 
творчого об’єднання «Спокуса», 
єдиного такого в Україні. 
Творчі плани галереї є далекогляд-
ними. «Нещодавно відкрилася 
виставка чернігівського художника 
Леоніда Заборовського, – 

Галерея мистецтв

розповідає Любов Анатоліївна, – а у 
березні, якщо це вдасться здійсни-
ти, відбудеться виставка жінок-ху-
дожниць».

Говорити, що Галерея мистецтв 
завжди радіє відвідувачам, - нічого 
не сказати. Найчастіше тут бувають 
студенти – набираються вражень, 
отримують заряд позитивних 
емоцій. Але і всі шанувальники 
мистецтва знають цей осередок 
культури, який став невід’ємною 
частиною культурного простору 
міста. 

Текст Марія Головачова,
студентка спеціальності 

«журналістика»
Фото Катерина Сільман

Всьому потрібно вчитися. 
Мистецтво – не виняток.  

Бертольд  Брехт

У ЧДУ ім. Петра Могили за мету 
поставлений усебічний розвиток 
студентів. Тому ще в 1998 році 
за ініціативи ректора Леоніда 
Клименка та участі заслуженого 
діяча мистецтв України, художниці 
Серафими Сенкевич було засно-
вано Галерею мистецтв. Розвитком 
галереї сьогодні опікується  Любов 
Омельченко, яка протягом 11 років 
працює її завідувачем.

Спочатку у галереї свої роботи 
виставляли тільки миколаївські 
художники. Але з приходом Любові 
Омельченко до виставок стали 
долучатися митці з інших областей 
України та навіть з-за кордону. Змі-
нилася й періодичність виставок – з 
одного разу на квартал на один раз 
на місяць.

Серед миколаївських митців 
є такі, хто взяв собі за традицію – 
робити свої персональні виставки 
саме тут. Це Тетяна Купцова і
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