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Могили – с. 8

Ексклюзив: інтерв'ю з 
переможцем проекту «Король де-
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18-ий рік поспіль ЧНУ імені Петра Могили тісно співпрацює з 
Академією наук Іспанії

Співпраця з Іспанською Академією Економічних і Фінансових наук 
(Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras) розпочалася у 2000 
році, коли професора, доктора технічних наук ЧНУ імені Петра Моги-
ли Юрія Кондратенко обрали членом кореспондентом. Вже вісімнадцять 
років поспіль науковці створюють спільні проекти.

Одним із великих кроків співпраці Іспанської Академії та ЧНУ імені 
Петра Могили став контракт про розвиток співробітництва між Украї-
ною та Іспанією, що підписали у 2011-2012 роках. У 2016 році міжна-
родна редакційна колегія, однин із членів якої є Юрій Кондратенко, на 
честь ювілею Президента Академії підготували монографію, присвячену 
спадщині професора Хайме Хіль Алусі. Наукову працю надрукувало міжнародне видавництво «Springer», 
книги якої входять в базу Scopus і Web of Science.

У цьому році Іспаньська Академія наук організувала наукову конференцію з проблем великого масиву 
даних, яку відвідав професор Могилянки Юрій Кондратенко. На заході затвердили заснування Барселонської 

економічної мережі (BEN). Мережа має зібрати групу вчених і бізнесменів, по-
кликаних створювати ідеї та проекти, що відкриють шлях о створення майбут-
нього управління гуманістичними економічними системами. Особливістю BEN 
стала ідея включення бізнес-компоненту, який забезпечить проведення дослід-
жень з високим рівнем придатності.

Під час конференції до Барселонської економічної мережі прийняли нових 
науковців: професора, доктора технічних наук ЧНУ імені Петра Могили Юрія 
Кондратенко і Президента Академії наук Білорусії Володимира Гусакова.

Варто відзначити, що Юрій Кондратенко був членом редколегії для видання 
книг «Complex Systems: Solutions and Challenges in Economics, Management and 
Engineering», «Green IT Engineering: Social, Business and Industrial Applications», 
«Green IT Engineering: Components, Network and Systems Implementation» і 
«Recent Developments in Data Science and Intelligent Analysis of Information». 
Остання книга підіймає питання з нового напряму у науці: інтелектуальну об-
робку інформації. Це питання обговорювали на конференції в Києві, а кращі 
доповіді взято за основу видання.
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З 21 по 22 листопада в місті Дніпро 
пройшли змагання з волейболу серед 
жіночих команд у рамках Всеукраїн-
ської універсіади.

Жіноча волейбольна команда ЧНУ 
ім. Петра Могили отримала перемогу 
на зональних змаганнях. У іграх цієї 
групи взяли участь чотири команди 
з різних міст України: Дніпра, За-
поріжжя, Харкова та Миколаєва.

Наші дівчата виявилися сильніши-

ми у зустрічах з усіма командами гру-
пи. За результатами змагань команда 
волейболісток Могилянки потрапила 
до фіналу. Тепер наші спортсменки 
захищатимуть честь університету та 
області на змаганнях, які пройдуть у 
травні.

Вітаємо команду та їхніх тренерів, 
старших викладачів кафедри спортив-
них дисциплін Василя Маєра та Ма-
рину Андрющенко.

ЧНУ імені Петра Могили щоріч-
но влаштовує благодійні акції до Дня 
Святого Миколая для Миколаївських 
інтернатів. 4 грудня цього року з іні-
ціативи Спілки української молоді 
в Миколаєві та Центром українсь-
ких студій ЧНУ ім. Петра Могили в 
університеті відбувся благодійний 
ярмарок.

На ярмарок студенти Інституту 
філології приготували солодощі, а та-
кож власноруч виготовлені листівки, 
вишиті картини та різдвяні вінки. Під 
час заходу студентка в образі гадалки 
ворожила присутнім та поповнювала 
благодійну скриньку. На зібрані ко-
шти організатори придбали подарун-
ки для учнів 1-4 класів Миколаївської 
загальноосвітньої школи-інтернату 
І-ІІІ ступенів №3 до Дня Святого Ми-
колая.

«Ми зробимо свято для діток ін-

тернату міста Миколаєва. По фак-
ту, наші студенти зараз є волонте-
рами, а це дуже важлива складова 
нашого життя – допомагати один 
одному, допомагати тим, кому це дій-
сно треба», – прокоментувала подію 
заступник директора Інституту філо-
логії Ольга Поліщук. 

А 17 грудня 2018 року студенти 
Інституту філології ЧНУ імені Петра 
Могили разом із Ольгою Леонідівною 
Поліщук завітали до школи-інтернату 
з подарунками до Дня Святого Мико-
лая.

Студенти влаштували дітям 
справжнє свято і, окрім вручення со-
лодких подарунків, провели конкурси 
та вікторини для школярів.

Вихованці та працівники інтерна-
ту були вдячні студентам ЧНУ імені 
Петра Могили за візит, солодкі пода-
рунки та святковий настрій.

У ЧНУ імені Петра Могили відбувся святковий ярмарок

Команда Могилянки посіла перше місце 
в студентських змаганнях з футзалу 

серед університетів Миколаєва

Жіноча волейбольна команда ЧНУ 
виборола перемогу у Дніпрі

З 27 по 29 листопада в НУК ім. ад-
мірала Макарова проходили змагання 
з футзалу XVII обласних Спортивних 
ігор серед студентів університетів у 
2018-2019 навчальному році.

Місця розподілились таким чи-
ном:

1 місце  –ЧНУ імені Петра Могили
2 місце  – Миколаївський на-

ціональний аграрний університет 
(МНАУ)

3 місце  – НУК імені адмірала Ма-
карова

4 місце  – МНУ імені В. О. Сухом-
линського

Організаторами виступили Мико-
лаївське обласне відділення Комітету 
фізичного виховання та спорту МОН 
України та Федерація футболу Мико-
лаївської області.  Вітав переможців 
змагань і вручав заслужені грамоти 
та кубки начальник Миколаївського 
обласного відділення Комітету фізич-
ного виховання та спорту Олександр 
Кулішов.

Наші студенти-спортсмени постій-
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ІІI-ІV Міжнародний форум «Innovation Market»

16 листопада в Києві відбувся 
фінал Першого національного тур-
ніру з кіберспорту серед студентів 
“Ukrainian University Open 2018”, 
присвячений Міжнародному дню сту-
дентів.

У попередніх етапах змагань взя-
ли участь понад 150 команд із 67 
ЗВО України, які обирали кращих з 
кіберспортивних дисциплін Dota 2 та 
League of Legends.

Збірна команда студентів Факуль-
тету комп’ютерних наук, Юридичного 
факультету та Факультету політичних 
наук ЧНУ імені Петра Могили потра-
пила у ІІ етап змагань.

Наші студенти показали високий 
рівень підготовки. Євгеній Прасолов, 
Володимир Нагель, Дмитро Бонда-
ренко, Ян Таранов, В’ячеслав Бірюк, 
Владислав Лайс– учасники команди 
Могилянки, які у фіналі Всеукраїнсь-

кого кіберспортивного змагання серед 
закладів вищої освіти України зустрі-
лися з командою з НУК та вибороли 1 
місце з рахунком 2:1, повернувшись зі 
столиці золотими призерами з кібер-
спортивної дисципліни Dota 2.

В Україні кіберспорт лише почи-
нає набирає популярність, а студенти 
ЧНУ імені Петра Могили вже прояви-
ли себе на цій ниві.

Вітаємо з перемогою!

но демонструють високі результати 
як в Україні, так і за її межами. Цьо-
го літа в Португалії на Студентських 
Європейських іграх, на яких команда 

з футзалу ЧНУ імені Петра Могили 
увійшла в 8 найкращих команд Єв-
ропи, отримавши впевнену перемогу 
над командою Афінського технічного 

університету та обігравши команду 
Німеччини.

21-23 листопада 2018 р. у м. Київ 
відбувся ІІI-ій Міжнародний Форум 
«Innovation Market», у якому взяла 
участь команда Факультету комп’ю-
терних наук Чорноморського націо-
нального університету ім. П. Могили.

Міжнародний форум «Innovation 
Market» – місце зустрічі новаторів, 
винахідників, виробників та вендорів 

провідних інноваційних технологій, 
експертів у сфері інновацій, авторів 
startup проектів, представників бізне-
су, представників інвестиційно-фінан-
сових установ, консультантів у сфері 
захисту інтелектуальної власності.

Захід проводиться згідно з розпо-
рядженням Кабінету Міністрів Украї-
ни від 23 листопада 2016 р. № 864-р 
Про проведення Міжнародного фору-
му «Innovation Market». 

Команду студентів Факультету 
комп’ютерних наук представляли: 
К. Бондар, К. Данилов, К. Бабін, Я. 
Аркушенко. Під керівництвом ст. 
викладача І.С. Бурлаченка (кафедра  
комп’ютерної інженерії) команда про-
демонструвала startup проект Snipper. 

Snipper – це програмний сервіс, в 
якому користувач зможе комфортно 
маніпулювати збереженими фраг-

ментами програмного коду (snippet) 
з будь-яких пристроїв та операційних 
систем.

Студенти отримали чималий до-
свід  участі в міжнародних форумах, 
повязаних з інноваційною та інвести-
ційною діяльністю.

Прес-центр ЧНУ ім. П Могили

Студенти ЧНУ ім. Петра Могили вибороли перше місце на 
всеукраїнських змаганнях з електронного спорту (у дисципліні 

Dota 2)

Студенти ЧНУ ім. Петра Могили відвідали ювілейну творчу 
зустріч з поетом Олександром Мачулою

21 грудня 2018 року  в Централь-
ній міській бібліотеці ім. М. Кропив-
ницького відбулася ювілейна творча 
зустріч з поетом Олександром Мачу-
лою «По лезу бритви», яку відвідали 
студенти 146 групи кафедри українсь-
кої філології, теорії та історії літера-
тури ЧНУ ім. Петра Могили на чолі з 
куратором Владленою Руссовою.

Олександр Мачула – миколаївсь-
кий поет, автор 6 поетичних збірок, 

які вийшли друком протягом останніх 
трьох років. На зустрічі було презен-
товано книгу «По лезу бритви», яка 
вийшла друком у видавництві «Іліон» 
напередодні 60-літнього ювілею 
Олександра Миколайовича.

Серед почесних учасників заходу 

була присутня голова Миколаївської 
обласної організації Національної 
спілки письменників України, пись-
менниця Віра Марущак. Родзинкою 
ювілейної зустрічі стали пісні на 
слова Олександра Мачули, виконані 
співаками та поетичний виступ од-
ного з наймолодших гостей вечора – 
дев̓ятирічного Сашка Колесника.
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Наукова бібліотека ЧНУ ім. Петра Могили поповнюється 

новими екземплярами книг
Директор наукової бібліоте-

ки, Анна Миколаївна Петроченко, 
розповіла про те, як поповнюється 
бібліотечний фонд Могилянки: «Ко-
жен навчальний рік, окрім запла-
нованої закупівлі книжок, універ-
ситетський фонд поповнюється 
подарунками. Книги надходять від 
різних громадських організацій, 
політичних інституцій України, про-
фесорсько-викладацького складу 
університету та студентів. Чималий 
внесок до бібліотечного фонду ро-
блять декан Факультету політичних 
наук Олександр Володимирович Шев-
чук, завідувач кафедри історії Юрій 
Вадимович Котляр та директор Інсти-
туту філології Олександр Вікторович 

Пронкевич». Тематика книг різна: 
художня література, підручники на 
суспільно-економічні теми, медична 
тематика, країнознавча та історична 
література, а також книжки іноземни-
ми мовами.

Анна Миколаївна зробила акцент 
на декількох важливих та цікавих 
книгах. Зокрема, як цікаве культурне 
явище директор бібліотеки відзначає 
книгу «Кримсько-татарська проза 
українською мовою» Шаміля Алядіна 
Мердивена, яка була видана за під-
тримки українсько-культурного фон-
ду й була перекладена українською 
мовою з татарської. Серед художніх 
книжок відзначено Ентоні Берджесс 
«Закоханий Шекспір» та декілька 
книжок мовою оригіналу.

Агенція Укрінформанаука, зважа-
ючи на відкриття Медичного інститу-
ту в ЧНУ імені Петра Могили, пода-
рувала бібліотеці декілька книжок на 
медичну тематику, написані латинсь-
кою мовою. Медики можуть віднайти 
також цікаві для їхньої спеціальності 
книги, як наприклад: «Епоніми в ана-
томії людини» та «Анатомія людини 
та порівняльна анатомія пазух твердої 
оболонки головного мозку». Для сту-

дентів екологічного напряму наявна 
книга «Ой Дніпро, Дніпро…» про го-
ловну водну артерію країни та багато 
інших з цієї тематики. 

Чимало книг наявно в бібліотеці 
суспільно-економічного напряму. 
Анна Миколаївна особливо відзна-
чила «Ukrainian sociology in the 21st 
century» під редакцією Євгена Голо-
вахи, який вважається чи не найпер-
шим українським соціологом, та Віля 
Бакірова.

Наукова бібліотека ЧНУ імені Пе-
тра Могили постійно збільшує книж-
ковий фонд та поповнюється новими 
корисними екземплярами книг,  які 
стають у нагоді для кожного студента 
та викладача.

Викладачі кафедри соціальної роботи, управління та 
педагогіки видали посібник англійською мовою, 

рекомендований МОН України 
Викладач університету – це осо-

ба, яка не лише викладає, але й зай-
мається активною науковою діяль-
ністю. Яскравим прикладом цього є 

викладачі кафедри соціальної роботи, 
управління та педагогіки, спільними 
зусиллями яких видано посібник ан-
глійською мовою, рекомендований 
МОН України «English. European and 
Euro-Atlantic Integration. A textbook for 
Civil Servants and Local Government 
Employees».

Посібник є колективною публіка-
цією доктора наук з державного 
управління Палагнюк Ю.В. (Yuliana 
Palagnyuk), доктора наук з державно-
го управління Сороки С.В. (Svetlana 
Soroka), кандидата педагогічних наук 
Сая Д.В. (Dmytro Say) та інших викла-
дачів Інституту державного управлін-
ня та кафедри політології ЧНУ ім.П.
Могили.

Кожен охочий може ознайомитись 

з посібником у провідних бібліотеках 
країни та м. Миколаєва, у тому числі в 
бібліотеці ЧНУ ім.П.Могили.

Вітаємо наших науковців з новим 
посібником, бажаємо подальших нау-
кових здобутків!

Студентка факультету фізичного виховання та спорту стала 
чемпіонкою України із бойового самбо

22 грудня у Києві відбувся націо-
нальний чемпіонат України серед 
чоловіків та жінок зі спортивного 
та бойового самбо. У турнірі взяли 
участь близько 300 спортсменів з 22 
регіонів України. У перший день зма-
гань було розіграно 15 комплектів 
нагород, дві з яких одержали мико-
лаївські спортсмени.

Чемпіонкою України стала сту-
дентка Чорноморського національно-
го університету та вихованка Мико-
лаївського «Динамо» Анна Антикало 
у ваговій категорії до 68 кг.

Вітаємо та бажаємо подальших 
успіхів та перемог!

Прес-центр ЧНУ ім. П.Могили
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• Дозвілля
Чим полегшити життя під час сесії?

Здавалося б, грудень – чудовий зи-
мовий місяць. Перший сніг за вікном, 
новорічний настрій, запах мандарин 
та кориці. Насолоджуйся й радій. Ех, 
якби ж то все було так просто. З року 
в рік ці прекрасні передсвяткові дні 
студентам псує сесія. 

Нерви, пропущені тричі дедлайни, 
намагання закрити «хвости» в остан-
ній день перед іспитом – усе це не 
дає розслабитися та отримувати за-
доволення від життя. Спеціально для 
знервованих та вкрай втомлених сту-
дентів «Вагант» підготував підбірку 
найатмосферніших книжок, фільмів 
та пісень, які точно повернуть вам 
святковий настрій та змотивують пе-
режити сесію. 

ТОП-5 найчудесніших зимових 
книжок

«Сніг» Орхан Памук
Назва все говорить сама за себе. 

Цікава книга нобелівського лауреата 
Орхана Памука повідає про таємни-
цю, яку повинен розгадати молодий 
журналіст. Через снігопад він не може 
покинути маленьке старинне турець-
ке містечко, де здійснюються дивні 
самогубства. 

«Різдвяний пес» Даніель Глатта-
уер

Якщо серце вимагає чогось милого 
й душевного, шукайте саме цю книгу 
на полицях магазинів. Флегматичний 
пес Курт заважає безтурботному від-
починку на Мальдівах своєму хазяїну, 
тому що пса немає на кого залишити. 
Окрім однієї милої жінки, з якою зго-
дом і пес, і власник чотирилапого не 
захочуть розлучатися.

«Залишаємося зимувати» Шейн 
Джонс

Ніяких веселощів, але багато філо-
софії. Спочатку цю книгу випустило 
арт - хаусне видавництво тиражем 
всього в 500 екземплярів, але за ці-
ною 250 доларів штука. Книга здійс-
нила літературний фурор і була вида-
на в усіх європейських країнах. Якщо 
хочете бути в тренді, прочитайте, бо 
воно того однозначно варте.

«Пережити зиму в Стокгольмі» 
Агнета Плейель 

Знову таки інтелектуальне чти-
во, але дуже атмосферне. Усі герої – 
виключно інтелігенція: журналісти та 
викладачі. Життя у них звичайне. Зле-
ти й падіння, кохання й розчарування, 

сміх та сльози – усе це знайдете на 
сторінках цієї книги.

«Чайна на Малберрі-стріт» Ше-
рон Оуенс

Неймовірна різдвяна історія. Долі 
героїв дивним чином сплітаються й 
сходяться в одному загадковому міс-
ці – чайній на Малберрі-стріт. Тут 
подають чудові десерти і навіть по-
слання від самого Ніколаса Кейджа. 
Чуттєва й дуже смішна книга, в якій 
романтика й мрія йдуть поруч. А 
приємним бонусом стане унікальний 
рецепт вишневого чізкейку на остан-
ній сторінці.

ТОП-5 найцікавіших зимових 
фільмів

«День бабака»
Кожного року 2 лютого у неве-

личкому містечку Панксатоні прохо-
дить свято – День бабака. Цього дня 
люди будять із зимової сплячки баба-
ка на ім’я Філ і передбачають за його 
поведінкою погоду. І кожного року 
на це начебто дуже веселе свято має 
приїжджати цинічний телеоглядач 
погоди Філ Конорс. Він ненавидить 
свою роботу й вважає її нудною. Од-
ного прекрасного дня чоловік про-
кидається і розуміє, що на календарі 
знову 2 лютого. Знову і знову… 

«Молодий Шерлок Холмс» 
Усі, хто дивився Шерлока з Кам-

бербетчем повинні зацінити й цю 
кінострічку. Юний Джон Ватсон 
приїздить в лондонський коледж, де 
знайомиться з Шерлоком Холмсом. 
Разом їм доведеться розплутати пер-
шу, але дуже таємничу й небезпечну 
справу. Для поціновувачів класичних 
детективів цей фільм просто must 
have.

«Диво на 34-й вулиці»
Теплий й дуже різдвяний фільм 

про шестирічну Сьюзан, яка не вірить 
у Санта Клауса. Вона складає власний 
список подарунків зі своїми друзями, 
але не сподівається на те, що її мрії 
справдяться. Власне, мріє дівчинка 
про новий будинок, тата й братика. І 
мрії мають здійснюватися! Після зу-
стрічі з Сантою Сьюзан починає віри-
ти, що чудо існує.

«Вічне сяйво чистого розуму»
Теж класика, але шедевральна. 

Кохання, яке приходить несподівано, 
може зруйнувати минулий світ й зму-
сити стати кращою версією самого 

себе. Кінострічка отримала Оскар в 
2005 році за найкращий оригінальний 
сценарій. Коротше кажучи, це фільм, 
який неможливо забути. 

«Все, чого я хочу на Різдво»
Мила й казкова історія, дія якої ро-

звивається в Нью-Йорку. Ітан та його 
молодша сестра Хеллі намагаються 
помирити батьків, які вирішили по-
дати на розлучення. Чи вдасться їм 
це зробити й за чиєю допомогою вони 
звернуться? 

ТОП-5 найноворічніших пісень
«Щедрик»
Як відомо, пісню написав Микола 

Леонтович в далекому 1901 році, хоча 
вперше пісня прозвучала лише в 1916 
у виконанні хору Київського універси-
тету. Саме цю мелодію знають в усьо-
му світі. Її намагається привласнити 
кожна європейська країна, але ми то 
знаємо, що вона наша, українська. 

«Happy New Year» 
Звісно ж, куди без легендарного 

шведського гурту ABBA. Пісню запи-
сали в 1989 році, але вона й досі зали-
шається мегапопулярною.

«Jingle Bells»
Банально? Так, але дуже святко-

во. До того ж, спочатку ця пісня мала 
зовсім іншу мелодію й нагадувала 
класичні п’єси Моцарта. Вперше її 
опублікував американський компо-
зитор Джеймс Лорд Пьєрпонт в 1857 
році.

«We Wish You A Merry Christmas»
Насправді ця пісня – різдвяний 

гімн Англії XVI століття. Незважаю-
чи на це, композиція стала однією з 
небагатьох пісень тих часів, яка й досі 
є популярною й відомою. 

«Most Wonderful Time Of The 
Year»

Сингл, який став популярним 
завдяки включенню в саундтрек до 
різдвяних фільмів, зокрема, саме ця 
пісня звучала в першій частині леген-
дарної стрічки «Один вдома».

Отож, надихайтеся нашою підбір-
кою й підкорюйте сесійні вершини! 
Happy New Year!!!

Наталія Засядько
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• Інтерв'ю
Ексклюзив: інтерв'ю з переможцем проекту 
«Король десертів» Олегом Чередниченком

Наші студенти політолог В’ячес-
лав Шпаков та філолог Ольга Кикоть 
поспілкувались з  Олегом Чередни-
ченком, підприємцем , випускником 
Могилянки, переможцем шоу «Ко-
роль десертів» на телеканалі 1+1. 

В.Ш.: Скажіть, що, на вашу дум-
ку, допомогло вам перемогти в шоу? 
Адже там були досить серйозні кон-
куренти - професійні кондитери.

О.Ч.: Допомогла моя  завзятість, 
титанічній спокій та здатність швид-
ко навчатись. Так, під час конкурсів 
я багато чого навчився у своїх конку-
рентів, постійно запитував їх щось. 
Звісно дещо я знав до цього, адже лю-
бив готувати солодке. В принципі, я 
швидко чомусь навчаюсь, швидко все 
роблю. І в цій сфері у мене все вихо-
дить добре. 

О.К.: Як людина може так кар-
динально змінити своє життя від 
політолога до «Короля десертів». 
Чому ви захотіли стати кондите-
ром? Що стало причиною відмови 
від політології і чи взагалі ви пра-
цювали за професією політолога?

ОЧ: Так, я працював за спеціаль-
ністю близько 8 років:  і з миколаївсь-
кими політиками,  і з всеукраїнськими 
політичними партіями. Політика – це 
така сфера, де людина швидко виго-
рає, якщо не є такою, яка пристосо-
вується до політики. Саме це і стало 
причиною зміни професії. Я зрозумів, 
що сама політика - це не зовсім моє і 
мені не зовсім приємно працювати в 
сучасній політичній ситуації в нашій 
країні. Мені завжди хотілося займа-
тись чимось, що мені більш до душі. 
Тому я обрав для себе таку сферу, де 
набагато приємніше  і смачніше пра-
цювати.

В.Ш.: Все ж таки, є якісь речі, 
які ви засвоїли  на  політології, ко-
рисні для себе?

ОЧ: Звісно! Політологія – це фа-
культет не виключно про політику. В 
першу чергу – це  філософський фа-
культет, більшість предметів якого на-
правлені на всебічний розвиток осо-
бистості. Тому я звісно не шкодую, що 
я  закінчив політологію і ,особливо, у 
ЧНУ ім. Петра Могили. На спеціаль-
ності багато різних предметів та клас-

них викладачів, які дають чимало 
хорошої літератури. І це дає поштовх 
для розвитку людини як особистості. 

О.К.: Коли ви  прийшли на про-
ект «Король десертів», у вас була 
мета? Якою саме була ваша мета і 
чим ви керувалися для  досягнення 
цієї мети? 

О.Ч.: Коли я тільки прийшов,  в 
мене була єдина мета на проекті - по-
казати всій Україні наш «Миколаївсь-
кий наполеон». Мені була важлива 
думка суддів і, на щастя,  торт  їм спо-
добався. Я навіть не сподівався, що 
пройду так далеко.  Те, що я потрапив 
далі, – це був приємний бонус. А далі 
вже був азарт: спочатку не хотілося 
вилетіти першим, а потім вже просто 
не хотілося їхати додому без перемо-
ги. 

О.К.: Чи можете ви назвати 
себе успішною людиною і взагалі, 
яку б пораду ви б дали початків-
цям в кондитерській, та й загалом 
кулінарній справі?

О.Ч.: Складно сказати про себе чи 
є ти успішним. На цьому етапі я досяг 
якогось успіху, але в мене ще багато 
планів, ще багато чого хочу досяг-
нути. Тому що я завжди ставлю нову 
мету, коли долаю попередню.  

А порада в будь-якій сфері діяль-
ності – це багато працювати. Не вийде 
нічого не робити і досягнути якогось 
успіху. Так, на жаль, в житті не буває. 
І навіть якщо ти займаєшся улюбле-
ною справою, то працювати треба до-
сить багато.

В.Ш.: У вас в планах є створити 
свою кондитерську? 

О.Ч.: Звісно. У мене і зараз є свій 
заклад, можна навіть сказати два за-
клади – «Львівські пляцки» і «П’яна 
вишня», в якому я є співвласником. 
Щоправда ці заклади франшизні. 

О.К.: Ви згодні з таким тверджен-
ням «Коли треба щось отримувати, 
треба щось віддавати»?  Вам дово-
дилось чимось жертвувати заради 
участі у проекті?

О.Ч.: Жертвувати, по-перше, до-
велося спілкуванням з родиною. Я 
півтора місяці прожив в Києві і май-
же зовсім не бачив ані свою дружину, 
ані свого маленького сина. Я майже 

не приїжджав до Миколаєва, тому 
що з нашими потягами  це було дуже 
складно. А друге, чим довелося по-
жертвувати –це власною вагою, тому 
що там фізично було важко працюва-
ти і я десь за тиждень скинув близько 
10  кілограм. 

В.Ш.: Ви політолог, після цього 
підприємець, тепер кондитер і пе-
реможець шоу «Король десертів». 
Скажіть, у чому ваш секрет успіху? 

О.Ч.:  Зараз я знаходжусь лише 
на початку цього шляху – підприєм-
ництва. Я хочу займатись бізнесом, 
пов’язаним з кондитерською справою. 
Зараз , на жаль, така ситуація, коли 
неможливо займатись якимось біз-
несом, якщо ти не розумієш процес. 
Мені хотілось досконально розбира-
тись самому у всіх процесах, для того, 
аби я міг наймати і навчати  людей і 
потім лише контролювати. Для цього 
мені треба стати професійним конди-
тером і  в мене вже  така можливість 
є,  тому що на шоу я виграв навчання 
кондитерській справі в Італії.

О.К.: Коментарі суддів на проек-
ті вам заважали чи навпаки моти-
вували до покращення своїх резуль-
татів і своєї роботи? 

О.Ч.: Ну, по-різному було. Це за-
лежить від того, чи був згоден я з їхні-
ми коментарями. Були моменти, коли 
я був незгодний і відстоював свою 
думку до останнього. 

В.Ш.: Чи придумали ви вже на-
зву чи концепцію своєї кондитер-
ської?  І якою ви бачите її через 10 
років?

О.Ч.: Ні, ще не придумав. Через 
10 років я вже бачу мережу кондитер-
ських. Поки що хочу, щоб був бренд 
«Миколаївський наполеон», який буде
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Традиційно з 10 по 16 грудня від-
бувся Всеукраїнський тиждень права, 
під час якого об’єднались правники, 
органи влади, громадський сектор та 
міжнародні партнери. Марія Тульчев-
ська, студентка 4-го курсу юридично-
го факультету ЧНУ ім. Петра Могили 
посіла перше місце у конкурсі науко-
вих робіт серед студентів ВЗО.

Марія Тульчевська розповіла, що 
Міжнародний день прав захисту лю-
дини, який святкують 10 грудня, свят-
кують саме у цей день, бо 70 років 
тому прийняли Загальна декларація 
прав людини. Конкурс передбачав 
кілька номінацій: судові дебати, нау-
кові роботи та відеоконкурс.

Студентка юридичного факуль-
тету ЧНУ ім. Петра Могили обрала 

наукові роботи, та написала статтю 
на тему «Підходи щодо колізійно-пра-
вового регулювання  права власності, 
обтяженого іноземним елементом у 
сучасному міжнародному приватно-
му праві», бо дослідженням ціього 
питання займається із минулого року 

з науковим керівником, Людмилою 
Мамчур.

Участь у конкурсі наукових робіт 
могли прийняти вищі навчальні за-
клади ІІ-ІV рівнів акредитації. Це був 
один із багатьох заходів, які організу-
вала команда Миколаївської юстиції. 
Варто зазначити, що Всеукраїнський 
тиждень права виконую просвітни-
цьку функцію у сфері прав людини. 
Увесь тиждень Миколаївська юстиція 
та соціальні партнери провели багато 
заходів для молоді регіону, серед яких 
були конкурси, конференції, правоо-
свтні лекції та уроки, воркшопи та дні 
відкритих дверей. Головною метою 
було розповісти про права людини та 
план дій у разі їх порушення. 

• Цікаво про
Студентка юридичного факультету ЧНУ ім. Петра Могили 
перемогла у конкурсі наукових робіт серед студентів ВНЗ

виробляти різні торти та десерти, які 
можна буде купити в більшості мага-
зинів міста.

В.Ш.: А коли відкриється ма-
газинчик, де буде можливо купити 
«Миколаївський наполеон»?

ОЧ: Щоб відкрити  такий магазин-
чик, треба більше  власної продукції. 
Поки що розставляємо торти  в різних 
магазинах і закладах міста. Вже  ро-
бимо поставку  в три кафе: «Блюз», 
BROBAR і в кафе в ТЦ «Кит».

О.К.: Чи хотіли б ви свого ма-
ленького синочка навчити конди-
терській справі?  

О.Ч.: Я не проти, але буду диви-
тися на його здібності:  до чого він 
буде проявляти інтерес і що в нього 
буде виходити краще - туди я і буду 
його «штовхати». Не буду нав’язувати 
йому якісь свої бажання.

О.К.: Чи є якісь рішення щодо 
дизайнерського оформлення «Ми-
колаєвського наполеону»? Напри-
клад, щодо коробки? У вас є знайо-
ма Світлана Чебанова,  художниця. 
Як ви  думаєте , чи могли ви з нею 
якось співпрацювати в напряму 
оформлення?

О.Ч.: Я дуже хотів, щоб  мико-

лаївський художник намалював нам 
якісь елементи  коробки для «Мико-
лаївського наполеону». Ну і перша, 
хто спадає на думку,  коли говориш 
про сучасних миколаївських  худож-
ників – це Світлана Чебанова. Ми 
познайомили, вона погодилася і на-
малювала елементи коробки. Також  
я знайшов дизайнера поліграфії  - Ро-
мана Дорошенка. Він зробив повні-
стю дизайн тієї  коробки, яку маємо 
зараз,спираючись на ті елементи ко-
робки,які намалювала Світлана. 

Яку роль спорт відіграє у вашому житті? Цей процес на радість 
чи скоріше примусовий?

Говорити про приказку «У здоро-
вому тілі – здоровий дух» сенсу не-
має, адже всі її знають і, не дивлячись 
на це, мало хто зважає на неї. Проте 
що, на Вашу думку, поєднує розум та 
тіло? Свідомість? Підсвідомість? Ні, 
спорт. 

У всьому важливий баланс. Дійти 
згоди між тілом та душею дуже важ-
ко, якщо не усвідомлювати користі 
та необхідності цього. Гармонія між 
цими двома складовими – це не лише 
«у мене нічого не болить, значить, усе 
добре». Це – спокій, чистота зсереди-
ни, сильний внутрішній світ та здоро-
ва оболонка. 

Питання спорту на сьогодні дуже 
популярне. Різноманітні блоги в со-
ціальних мережах, фітнес-тренінги, 
агітації з усіх сторін тощо. Тому кури-
ти більше не модно. Краще – курка й 
гречка, жодної булочки…

Пам'ятайте: усе, що Ви робите, 
залишає свій відбиток на Вас, тому 
перш ніж обмежувати себе або навпа-
ки дозволяти все, упадати в крайнощі 

й тримати себе в залізних рукавицях, 
подумайте: Ви готові відповідати за 
наслідки?

У питанні спорту важливо обра-
ти свій вид, щоб досягти правильних 
результатів та гармонії. Якщо Ви від-
найдете «своє», то одразу відчуєте, 
що наповнені енергією та силами, бу-
дете активними, тіло й душа знайдуть 
між собою баланс.

Чому ж настільки важливий спорт? 
По-перше, це дуже дисциплінує, осо-
бливо, якщо Ви під наглядом тренера. 
По-друге, Ви сильнішаєте. Зокрема, 
це потрібно для студентів, адже м'я-
зи міцнішають, зникають проблеми 
зі спиною, суглобами, покращується 
мозкова активність, позбуваєтеся ліні, 
усе частіше в доброму гуморі, зміц-
нюється сон, покращується кровообіг 
та стан шкіри і ще купа переваг. 

По-третє, завдяки спорту Ви по-
чинаєте думати про культуру харчу-
вання. Під час занять спортом по-
кращується метаболізм, тому Ваше 
завдання – підтримувати це та допо-
магати нормально функціонувати ор-
ганізму. Харчування – це проблема 
сьогодення, зважаючи на те, що про-
дається чимала кількість різновидів 
їжі, які не завжди є корисними та по-
трібними. Фаст-фуди, стріт-фуди, со-
лодка вода, «їжа в пакетиках», чіпси 
та інше – усе харчове сміття. Чим 
більше Ви споживаєте такого, тим 
більший ризик порушень у роботі ор-
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ганізму, не кажучи вже про серйозні 
захворювання. Спорт не повинен 
обмежувати Вас у їжі, тут не місце 
дієтам. Потрібно лише скорегувати 
раціон, до якого будуть включені зба-
лансовані продукти, багаті на жири, 
білки, вуглеводи, які теж необхідно 
правильно споживати. Небажані про-
дукти рекомендується виключити 
з Вашого раціону, щоб користь від 
спорту була якомога більшою. 

По-четверте, спорт знищує функ-
цію прокрастинації, що відіграє знач-
ну роль не лише у житті студентів, які 
полюбляють відкладати все в довгий 
ящик. Таким чином, Ви швидше до-

сягаєте своїх цілей, Ви умотивовані 
покращувати себе та вдосконалювати 
свої навички та вміння, робитимете 
все від себе залежне. Спорт – це са-
мовдосконалення, постійна робота 
над собою. 

Яскравим прикладом цілеспрямо-
ваних людей є студенти миколаївської 
Могилянки. Лише за останні тижні 
університет привітав призерів Чем-
піонату Світу з Рукопашного бою, 
який проходив місті Далфсен (Нідер-
ланди) Катерину Васильєву, факуль-
тет фізичного виховання і спорту, 5 
курс - завоювала 2 золота і одну брон-
зу, а також отримала кубок за кращу 

техніку; Сергія Ловаса, факультет 
фізичного виховання і спорту, 3 курс 
- золото; Владислава Таланенка, фа-
культет фізичного виховання і спорту, 
4 курс – срібло. Махіня Іван показав 
феноменальний результат на змаган-
нях з кікбоксингу (музичні компози-
ції) – виборов 8 перших місць на Чем-
піонаті України (4 серед студентів, 4 
серед дорослих). Ці та інші перемоги 
не були б неможливими без терпіння 
та наполегливості студентів. 

Тож, робіть свої висновки, думай-
те про наслідки та будуйте свою гар-
монію грамотно! 

Завідувач кафедри журналістики ЧНУ імені Петра Могили став 
переможцем конкурсу «Conflict Sensitive Journalism»

Громадська організація «Донець-
кий інститут інформації» оголосила 
у жовтні конкурс «Conflict Sensitive 
Journalism», що проводять кожний 
місяць. Одним із переможців у ли-
стопаді стала Монахова Тетяна Ва-
силівна, завідувач кафедри журналі-
стики, доктор філологічних наук, 
доцент ЧНУ імені Петра Могили. 

Метою конкурсу «Conflict 
Sensitive Journalism» є підтримка 
вільної професійної журналістики 
в східному регіоні та в усій Україні. 

Одним з головних завдань стала 
допомога дотримуватись високих 
стандартів під час висвітлення кон-
фліктних питань, що дасть змогу 
журналістам виконувати корисну 
справу для суспільства.

Тетяна Василівна стала перемож-
цем конкурсу у листопаді з роботою 
«Свої серед чужих, чужі серед своїх», 
де висвітлила одне із болючих питань 
переселенців, на прикладі інциденту 
під час прем’єри фільму Сергія Лоз-
ниці «Донбас». 

Викладач ЧНУ імені Петра Могили Колот О. Д. отримала 
нагороду від президента Асоціації болгар України

Вперше з ініціативи президента 
Асоціації болгар України Антона Кіс-

се болгарська діаспора України наго-
родила кращих своїх представників у 
2001 році, а потім зробила церемонію 
вручення нагород щорічною.

У цьому році урочиста церемонія 
нагороди «Людина року» відбулася в 
Одесі у Всеукраїнському центрі бол-
гарської культури, отримати яку мали 
змогу кращі представники болгарсь-
кої діаспори України, українці та гро-
мадяни Республіки Болгарія. 

Цього року конкурсна комісія об-
рала за складу Асоціації болгар Украї-
ни одинадцять номінантів. Нагород-
жені багато зробили для збереження 

історичних цінностей, розвитку бол-
гарської мови та культури, а також 
розвитку ділових і дружніх зв’язків 
Республіки Болгарія та України. 

На урочистій церемонії викладач 
болгарської мови ЧНУ імені Петра 
Могили Колот Ольга Дмитрівна от-
римала нагороду в номінації «Наука 
і освіта» від президента Асоціації 
болгар України. Слід зазначити, що 
Ольга Дмитрівна керує Недільною 
школою при товаристві імені І.Вазова 
та обіймає посаду заступника голови 
товариства. 

Фестиваль учнівської молоді «Ліга кращих» у ЧНУ ім. Петра 
Могили

14 грудня 2018 року в ЧНУ імені 
П.Могили пройшов фінал фестива-
лю учнівської молоді «Ліга кращих». 
Фестиваль організовано кафедрою 
соціальної роботи, управління і педа-
гогіки ЧНУ ім. Петра Могили за під-
тримки департаменту освіти і науки 
Миколаївської ОДА.

Відкривали фестиваль ректор 
ЧНУ ім. Петра Могили Леонід Кли-
менко, директор Інституту державно-
го управління ЧНУ ім. Петра Могили 
Володимир Ємельянов та завідувач 
кафедри соціальної роботи, управлін-

ня і педагогіки ЧНУ ім. Петра Могили 
Юліана Палагнюк.

Метою проведення фестивалю є 
стимулювання творчого самовдоско-
налення учнівської молоді, форму-
вання покоління молодих науковців і 
практиків для різних галузей суспіль-
ного життя, підведення підсумків ро-
боти учнівських наукових товариств, 
активізація всіх форм позашкільної 
освіти.

Фестиваль учнівської молоді «Ліга 
кращих» проходив у два тури. У ході 
першого дистанційного туру учні по-

давали заявки встановленого зразка 
на участь у конкурсі та короткий опис 
роботи в Оргкомітет конкурсу, а фахо-
ве журі визначило фіналістів конкурсу 
– учасників II туру. Другий тур – кон-
курс-захист робіт учнями-фіналіста-
ми (проводився як захист робіт учнів 
у ході наукових-дебатів (читань)).

За результатами першого туру до 
фіналу було рекомендовано 13 уч-
нівських команд та більше 40 учнів, 
які представляли загальноосвітні 
школи м. Миколаєва та Миколаївської 
області у таких номінаціях, як: «Со-
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ціальний винахідник», «Соціальний 
спікер», «Людина і світ» та «Соціаль-
на реклама». Загалом, цього року фе-
стиваль зібрав у стінах університету 
близько 120 учнів-учасників, їхніх 
однокласників та вчителів-наукових 
керівників.

Конкурсантів оцінювало журі, до 
складу якого входили викладачі ЧНУ 
ім. Петра Могили, зокрема кафедри 
соціальної роботи, управління і педа-
гогіки та кафедри української філоло-

гії, теорії та історії літератури, пред-
ставники громадських організацій, 
мовних шкіл, медіа центру та центру 
соціально-психологічної підтримки, 
професійного розвитку та сприяння 
працевлаштуванню університету.

У номінації «Соціальний винахід-
ник» перемогу здобули Алєйнік Ка-
терина Андріївна, Стукалюк Вадим 
Юрійович, Супрунова Вікторія Ан-
дріївна, учні 10 класу Мішково-По-
горілівської загальноосвітньої сана-
торної школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
з проектом «Зона відпочинку на березі 
р. Інгул» (науковий керівник – Гінкул 
Ганна Сергіївна). Друге місце вибо-
роли Радченко Павло Олександрович, 
Гук Ірина Максимівна, учні 11-Б кла-
су Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№53 з проектом «Поліпшення стану 
шкільного подвір’я ЗОШ№53» (нау-
ковий керівник – Данилова Катерина 
Михайлівна та Трибухіна Олена Ана-
толіївна). Трете місце посіла команда 

учнів 9 класу Вознесенської ЗОШ №3 
Гончаренко Іван Сергійович, Бурду-
ков Іван Сергйович, Сурженко Аліна 
Романівна с соціальним проектом «Я 
– такий, як ВСІ» (науковий керівник  
– Нечипорук Інна Миколаївна).

У номінації «Соціальна реклама» 
за результатами інтернет-голосування 
переміг з кількістю 213 голосів Белін-
ський Ігор Олегович, учень 10 класу 
Врадіївської ЗОШ №1 I-III ступенів 
(науковий керівник – Сарахан Анжела 
Василівна) з соціальним роликом «Ра-
зом до здорового майбутнього»

У номінації «Соціальний спікер» 
перше місце посів  Кубай Роман Олек-
сандрович, ученик 11 класу Мико-
лаївського економічного ліцею № 2 
(науковий керівник – Новицька Ган-
на Володимирівна. Друге – Бурейко 
Поліна Дмитрівна, учениця 11 класу 
Зеленоярського закладу Загальноїсе-
редньої освіти (науковий керівник 
– Слащова Марія Василівна). Трете 
місце виборов Вінніченко Олександр 
Анатолійович, учень 10 класу Підго-
роднянської ЗОШ І-ІІІ ступенів (на-
уковий керівник – Дорошенко Юрій 
Миколайович).

У номінації «Соціальний спікер 
(англійською мовою)» перше місце 
посіла Лещинська Антоніна Денисів-
на, учениця 11-А класу Миколаївської 
спеціалізованої ЗОШ № 22 І-ІІІ сту-
пенів (науковий керівник – Первова 
Марина Марківна). Друге місце по-
сіла Ткаченко Марія Олександрівна, 
учениця 10-А класу Миколаївської 
ЗОШ  І-ІІІ ступенів №16 (науковий 
керівник – Василюк Тетяна Олегівна). 
А трете місце – Нечитайло Єлизавета 
Валеріївна, учениця 10 класу Мико-
лаївського економічного ліцею № 2 
(науковий керівник – Новицька Ганна 
Володимирівна).

У номінації «Людина і світ» пер-
ше місце посіла Лазаренко Анаста-
сія  Андріївна, учениця 8 класу Ми-
колаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 61 
з роботою «Природа стресу і методи 
його подолання» (науковий керівник 
– Дроботенко Наталя  Іванівна). Дру-
ге – Даценко Марія Іванівна, учениця 
11 класу Миколаївська ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів № 61 з роботою «Буктрейлер 
как STEAM – підхід до розвиткі інте-
ресу до книжок на уроках літератури» 
(науковий керівник – Керлан Ольга 
Миколаївна). Третє місце посіла Пу-

стякова Ольга Олегівна, учениця Ми-
колаївської ЗОШ I-IIIступенів №61 
з роботою «Оцінка впливу екологіч-
них і транспортних процесів на жит-
тєдіяльність» (науковий керівник – 
Чуяк Лариса Олександрівна).

На урочистому закритті фестива-
лю переможці та учасники були наго-
роджені грамотами, дизайнерськими 
футболками, грошовими преміями 
від головного спонсора фестивалю 
УКРАВІТ – провідного українського 
виробника комплексних систем захи-
сту рослин та мікродобрив та Мико-
лаївської морської стивідорної ком-

панії, сертифікатами на безкоштовне 
навчання в VLP language school, сер-
тифікатами на безкоштовну участь у 
тренінгах від British counsil за програ-
мою «Активні громадяни» та білета-
ми до кінотеатру від спонсора фести-
валю ТРЦ Multiplex.

Оргкомітет фестивалю «Ліга кра-
щих» , кафедра соціальної роботи, 
управління і педагогіки ЧНУ ім. Пе-
тра Могили вдячні учням за участь 
у фестивалі, вчителям-науковим кон-
сультантам за підготовку номінантів, 
керівникам закладів середньої освіти 
за проведену організаційну роботу, 
спрямовану на посилення взаємоко-
рисних зв’язків, що закладають фун-
дамент у системі «школа-універси-
тет».

Вітаємо переможців та усіх учас-
ників фестивалю, бажаємо подаль-
ших успіхів та перемог!

Студенти ЧНУ ім. Петра Могили відвідали Миколаївський 
міський будинок людей похилого віку 

17 грудня 2018 року студенти Чор-
номорського національного універ-
ситету імені Петра Могили відвіда-
ли Миколаївський міський будинок 
людей похилого віку та інвалідів з 
привітаннями до Дня Святого Мико-
лая.

«Люди поважного віку – це такі ж 
діти, для них завжди важлива увага та 
піклування», – зазначили мешканці 
Миколаївського міського будинку лю-
дей похилого віку та інвалідів.

Кожен зі студентів мав змогу від-
чути себе Миколайчиком та подару-

вати частинку свого тепла, а також 
солодкі подарунки, а учасники універ-
ситетського театру підготувати для 
мешканців виставу про студентське 
життя.

Після вистави студенти поспілку-
валися з людьми поважного віку, по-
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дарували персоналі подарунки гляда-
чам та організували тестування нових 
тонометрів.

Як зазначив директор Будинку лю-

дей похилого віку та інвалідів, Воло-
димир Власов:

«Зустрічі зі студентами вашого 
університету кожного разу показує 
небайдуже ставлення сучасної молоді 
до людей похилого віку. Після сценки 
студентів підопічні також хочуть 
танцювати, забуваючи про те, що 
деякі з них мають обмеження. Нам 
дуже приємно, що до нас завітали 
студенти різних спеціальностей – 
майбутні лікарі та екологи, соціальні 
працівники та юристи. Ви робите до-
бру справу! Кожен візит – це для нас 
вже свято. Ваші подарунки (папір, 

клейовий пістолет, книги) та увага 
– це для кожного підопічного мож-
ливість зробити вироби власними 
руками та провести час з користю. 
Цього разу могилянці подарували нам 
термоси, тонометри та вітаміни 
усім поважним мешканцям, а також 
показали свої акторські таланти та 

поділились своїм позитивом».
Люди поважного віку радо зустрі-

ли гостей та не залишили їх без пода-
рунків – студенти отримали в дар па-
перові літачки, які зробили мешканці 
власноруч.

Зустріч було організовано з іні-
ціативи к.пед.н., доцента кафедри 
соціальної роботи, управління і пе-
дагогіки ЧНУ ім. П. Могили Дмитра 
Сая, помічника першого проректора 
Валентини Полуніної та в.о. голови 
студентського самоврядування Ігоря 
Горішного. Студентський театр го-
тувався до візиту разом з керівником 
гуртка – Любов’ю Древіною.

Дякуємо директору та колективу 
Миколаївського міського будинку лю-
дей похилого віку та інвалідів за го-
стинність!

Прес-центр ЧНУ ім.
Петра Могили

  Урочистий випуск військовослужбовців та членів їхніх сімей у 
рамках проекту «Україна-Норвегія»

22 грудня в ЧНУ ім. Петра Могили 
відбувся випуск військовослужбов-
ців та членів їхніх сімей, які прой-
шли навчальний курс «Практичний 
Веб-дизайн: проектування, створення 
та супроводження Веб-вузла». Цей 
курс можливий завдяки Міжнародно-
му фонду соціальної адаптації в рам-
ках проекту «Україна-Норвегія», що 
спрямований на професійну перепід-
готовку і соціальну адаптацію війсь-
ковослужбовців та членів їхніх сімей 
в Україні.

Захід розпочався з прослуховуван-
ня гімнів Норвегії та України, а також 

переглядом відеозвернення до слу-
хачів курсу від надзвичайного і повно-
важного посла Норвегії в Україні, Уле 
Тер’є Хорпестада.

На заході виступили директор На-
вчально-наукового інституту після-
дипломної освіти ЧНУ імені Петра 
Могили Ганна Норд, заступник голо-
ви Благодійної організації «Конверсія 
військових кадрів» Тетяна Яблонська, 
координатор проекту «Україна-Нор-
вегія» від «Міжнародного фонду со-
ціальної адаптації» Ольга Філіна та 
викладачі ЧНУ ім. Птера Могили, які 
проводили заняття слухачам курсу.

Навчання стартувало у вересні 
цього року і тривало кілька місяців. 
Дипломи отримали 32 учасника курсу.

«Проект відноситься до дуже важ-
ливого моменту в соціальному житті 
України, особливо у житті військо-
вослужбовців – це перепідготовка і 
соціальна адаптація військовослуж-
бовців і членів їхніх сімей до гро-
мадського життя. І ми сподіваємось, 
що співпраця у цьому напрямку між 

країнами продовжиться», – розповідає 
Тетяна Яблонська.

Наступний набір групи для нав-
чання почнеться після Нового року і 
запланований на весняний семестр.

Нагадаємо, що це не перший ви-
пуск військовослужбовців в ЧНУ 
ім. Петра Могили у рамках проекту 
«Україна-Норвегія». У травні 2018 
року дипломи отримали 36 осіб.

Прес-центр ЧНУ ім.
Петра Могили
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    Креативність – одна зі складових навчання «Школи юних 
бізнесменів»

Зміни в соціально-економічному 
житті світового суспільства зумовлю-
ють не просто освічених фахівців, які 
володіють певним набором знань та 
умінь, а людей з творчим підходом до 
справи.

Основним критерієм гарного пра-
цівника є його здатність орієнтува-
тися в мінливих умовах і вирішувати 
нагальні проблеми. Більше того, як 
вважає Л. С. Виготський: «Саме твор-
ча діяльність людини робить її істо-
тою, зверненою до майбутнього, яка 
творить й видозмінює своє сьогоден-
ня».

Ці основи закладаються ще в ди-
тинстві, тому виховання креативності 
стає однією з головних проблем нав-
чання, яка стосується не лише вчи-
телів, а й батьків. Під час навчального 
процесу завдання батькам зрозумілі. 
Але що робити під час шкільних 
канікул? Чим зайняти дитину? Як 
провести цей час з користю?

Сьогодні школи Миколаєва про-
понують безліч експериментальних 
класів, де діти набувають навички, 
не властиві старій системі. Крім того, 
пропонується безліч курсів і таборів 
для підлітків. Одним з популярних на-
прямів є бізнес-освіта, оскільки бать-

ки хочуть, щоб їхні діти могли розпо-
чати свою справу і бути успішними.

Уже два роки ЧНУ імені Петра 
Могили займається організацією про-
грами «Школа юних бізнесменів», 
яка розрахована на дітей від 8 до 16 
років, і проводиться під час канікул. 

Основним напрямом табору на зимові 
канікули стане розвиток креативності 
в економічній сфері.

З 8 по 12 січня Школа юних біз-
несменів Могилянки допоможе дітям 
ознайомитися з основами ведення 
власного бізнесу, освоїти фінансову 
грамотність і найголовніше – розви-
нути креативне начало у дітей, що 
дасть можливість батькам займати-
ся своїми справами, поки дитина го-
тується до успішної свідомого життя.

Для школярів, які мають на каніку-
ли багато планів, проводиться Серія 

економічних квестів та фінансових 
ігор.

Для школярів, які готові глибше 
зануритись у бізнес-навчання, працю-
ватиме Бізнес-школа для дітей.

Квести та гра
8 січня (вівторок) – Квест «Погра-

бування банку Діда Мороза»
9 січня (середа) – Фінансова гра 

«Монополія 3D»
10 січня (четвер) – Квест «Еко-

номічні головоломки: знайди вихід»
11 січня (п’ятниця) – Фінансова 

гра «Монополія 3D»
Навчання у бізнес-школі допом-

агає формувати у дитини лідерські 
якості, вміння працювати в команді, 
підприємницькі навички активного 
руху в житті.

Школа працює з 8 по 12 січня 2019 
року з 09.00 до 15.00.

Вікові групи:– 8-11 років;– 12-16 
років.Групи до 15 чоловік.

Заняття проходять у Чорномор-
ському національному університеті 
імені Петра Могили за адресою: м. 
Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10. 
Довідки за телефонами:  067-75-55-
365, 066-726-79-94.

Прес центр ЧНУ ім. П.Могили

19 грудня святкують День Свято-
го Микола. У цьому святі прихована 
історія життя людини, яка жила у дру-
гій половині третього сторіччя. Ми-
колай прославився своєю добротою, 
чуйністю і допомогою нужденним. За 
добродушність і милосердя Миколай 
отримав велику подяку і шану від лю-
дей і був піднесений до рангу святих.

Існує декілька прикмет та тради-
цій святкування Дня Святого Мико-
лая:

Як каже українська приказка: 
«Якщо ти мені не віддаси до Миколи, 
то вже не оддаси ніколи». Відтак перш 
за все, потрібно віддати усі борги до 
Дня Святого Миколая.

Також на свято є традиція мирити-
ся і прощати, бо, як кажуть, «На Ми-
колу клич друга, клич і ворога, обидва 
будуть друзі».

Проте найпоширеніша традиція 
серед українців є лист до Миколая. 
Напередодні свята діти пишуть листа, 
в якому згадують всі добрі і погані 
вчинки, які робили протягом року, 
а також пишуть свої побажання. А в 
ніч з 18 на 19 грудня кожному під по-
душкою Миколай залишає такі довго-
очікувані подарунки.

Українці в цей день вірили, якщо 

19 грудня йде дощ – буде згодом гар-
ний урожай. А мороз цього дня озна-
чав великий врожай хліба й городини. 
Якщо ж в цей день дороги засипе сні-
гом, то зима буде затяжною та холод-
ною.

Пропонуємо ознайомитися з кіль-
кома легендами про Святого Миколая:

Давно-давно, ще за княжих часів, 
відбулась ця історія. Пізно ввечері 
човном по Дніпру поверталася моло-
да родина з гостин. Тато веслував, а 
мати з немовлям на руках задрімала. 
Аж тут дитина випала з материних 
обіймів! Як плакала молода жінка, як 
страждала! Дніпро, здається, навіки 
поглинув маля. Мати, мов чайка-не-
бога, квилила на човні: «Святий Ми-

коло, врятуй моє дитя!»
Тільки диво могло порятувати ди-

тину. Горю батьків не було меж. Аж 
уранці в соборі Святої Софії знайш-
ли немовля. Воно було живе і чомусь 
тихенько посміхалося. Ніхто не знає, 
як воно опинилося у храмі. Батьки ж 
були понад міру щасливі! Художник 
із Києво-Печерської Лаври навіть на-
малював ікону за цією історією. А в 
Києві та й по всій Україні будували 
церкви в ім’я Святого Миколая.

То було дуже-дуже давно. Жив в 
однім краю, служив Господу Богу і 
людям єпископ Миколай. Усі знали, 
який він добрий та щедрий. Ще зма-
лечку він ніколи не проходив повз 
людське горе. Був дуже тихим і нез-
лостивим. Шанував своїх батьків. Мо-
лився, щоб у світі було більше спра-
ведливості, миру, добра й милосердя.

Коли не стало батьків, Миколай 
роздав своє майно людям, а сам став 
священиком. Він зробив багато добра 
за своє життя. А так як він не хотів на-
живати слави на чужому горі, то ро-
бив усе таємно.

Прес-центр ЧНУ ім. 
П.Могили

 День Святого Миколая
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