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ВІТАННЯ ВІД РЕДАКТОРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ

Валентина Андріївна 
Стєкольщикова
головний редактор

Нехай  магія різдвяних свят дивує, 
чарує та надихає Вас цілий рік!

Валерія Лісянська
заступник головного редактора

Бажаю, щоб ці світлі та радісні ро-
динні свята подарували всім гарний 
настрій на весь наступний рік! І не 
забувайте відкривати свої серця для  
любові  близьких  та  рідних!

Андрій Капустін
технIЧНИЙ редактор

Із перших днів нового року 
бажаю вам почувати себе добре 
як морально, так і фізично! 
Матеріальних і духовних вам благ!

?

Юлія Кисленко

Нехай новий рік буде щедрим на 
здійснені мрії, подолані рубежі й 
перешкоди! Хай додасть здоров’я 
і сил, творчого завзяття і снаги, 
духовної величі та краси!

Марія Головачова

Нехай у новому році на Вас чекають 
радощі та щастя! Любіть відверто, 
творіть вражаючи, живіть по-
справжньому!

 Анна Маковійчук
Під час новорічних свят забудьте 
про проблеми і насолоджуйтесь 
життям! Нехай натхнення, щастя, 
кохання та радість не покидають 
Вас ні на мить!

Юлія Зоря
Бажаю, щоб рік Вогняної мавпи 
справді виявився яскравим і 
незабутнім. Успіхів у навчанні, 
насиченого життя та мирного неба 
над головою. 

Ася Суворова
У  новому  2016  році бажаю кож-
ному студенту досягнути  творчих
успіхів!   Ставте   перед   собою  чітку
 ціль     і   досягайте      її,        не      дивлячись 
на перешкоди й випробування долі!

Анна Чулкова
Нехай Ваші серця сповнюються 
радістю, в оселі панує тепло, 
любов зігріває душу, а посмішка 
освітлює путь! Кохайте, радійте, 
посміхайтесь, — і диво завітає у 
ваше життя!

Шановні викладачі, співробітники, студенти Чорноморського державного університету ім. Петра Могили!
Щиро вітаємо вас із прийдешніми новорічними святами! Нехай протягом цих днів Ваш дім наповниться родинним 

теплом і різдвяною атмосферою, а душа — безмежною радістю та натхненням! 
Рік, що минає, був для нас важким та вирішальним: все змінюється, швидкоплинність життя вражає. Та, серед всієї 

буденної метушні, знайдіть у собі щось хвилююче та незвичайне. Зупиніться на мить, пориньте у приємні спогади –
залиште проблеми та негаразди позаду!

Нехай 2016 рік принесе вам успіх та радість нових звершень! Щастя вам, здійснення заповітних мрій, здоров’я та віри у 
зміни на краще!

З НОВИМ РОКОМ та рiздвом христовиm!

ВІТАННЯ ВІД АДМІНІСТРАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

Фотокореспонденткоректор
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Коли студентська група у 
своєму складі має талановиті й 
творчі особистості, то звичайне 
завдання викладача може стати 
справжньою театральною феє-
рією. Саме це й сталося на сцені 
актової зали нашого університету. 

Без перебільшення, «новоспечені 
актори» – студенти 146 та 147 груп,
спеціальності українська філо-
логія — виклалися на сто відсотків!

Куратор першого курсу 
Владлена Руссова, доцент ка-
федри  української  філології,  тео-
рії та історії літератури, поста-
вила завдання,  що мало на меті  як
перевірку навичок, знань фольк-
лору, так і згуртування колективу. 
Результатом стало — справжнє шоу.

На своєрідні «сценічні 
гуляння» було запрошено всіх 
охочих подивитися на красу й 

неповторність наших звичаїв 
та обрядів. Все було витримано 
в найкращих українських 
традиціях: пісні, танці, загадки
й, навіть, ворожіння! 

Ось так динамічно пройшли в 
«Могилянці» народні забави. 

«ВЕЧОРНИЦI У СВIТЛИЦI»
Я К   С Т У Д Е Н Т И   Н А   Д О Л Ю   В О Р О Ж И Л И

У ЧДУ ім. Петра Могили шанують самобутність та унікальність української культури. Хвиля па-тріотичного   
піднесення   спонукає   нас    до    відродження    національних   традицій,   спомину    про    фольклорні  здобутки.

Так, в актовій залі відбувся тематичний захід під назвою «Українські вечорниці».

Протягом останніх років
товариство   бере   участь   у   роботі
Ради національностей Миколаївсь-
кої області, проводить 
спільні заходи з іншими 
подібними товариствами, 
державними і громадськи-
ми установами, зокрема      з   
ЧДУ імені Петра Могили. 

На   святковому   заході,
присвяченому 20-річчю
товариства імені  Івана  
Вазова,  у  будинку куль-
тури мікрорайону Тернівка,
відбулося урочисте вру-
чення подарунків. 

Свої слова подяки і привітання 
висловили:    голова   товариства   —
Олександр Атанасов, посол респуб-

ліки Болгарія — Петро Танев, на-
чальник управління культури Ми-
колаївської області — Михайло 

Димитров та настоятель 
Свято-Успенського  храму –
отець  Валерій.  Окрім 
того,  керівниками хорео-
графічного гуртка «Хоро» 
та вокального ансамблю 
«Елегія», були  представ-
лені  традиційні болгарські   
танці   та пісні. На честь 
свята студенти ЧДУ  із 
задоволенням предста-
вили мюзикл «Труднощі 
перекладу».

ЮВIЛЕЙ ТЕРНIВСЬКИХ БОЛГАР
Мікрорайон Тернівка міста Миколаєва відомий численним етнічним болгарським населенням, яке нещодавно 
святкувало 20-річний ювілей з дня заснування Тернівського болгарського товариства імені Івана Вазова. 
Товариство відчинило двері для мешканців різних національностей, спрямувало свої зусилля на відродження 
болгарської мови  та  культури  і  в  місті  Миколаєві:    взяло    курс    на    організацію    вивчення    рідної    мови,   

запровадження   болгарського  фольклору,  проведення слов’янських читань та інших заходів. 

ВОКАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ «ЕЛЕГIЯ»

або

ТЕКСТ: ВАЛЕРІЯ ЛІСЯНСЬКА     СТУДЕНТКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТИКА

ТЕКСТ: АНДРІЙ МАСЛОВ     СТУДЕНТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
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ЯК НЕ НАШКОДИТИ 
ПРОПАГАНДОЮ

У київській Могилянці був проведений «V Форум журналістики Іспанія  – Україна». Побували на заході й 
майбутні журналісти – студенти 148 групи ЧДУ ім. Петра Могили.

ТЕКСТ: ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСЕНКО     ФОТО: АНАСТАСІЯ РАЗВОДОВА     СТУДЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТИКА

Темою цьогорічного форуму 
стала «Четверта влада: на шляху 
до політичної та економічної 
незалежності». 

Захід було поділено на  дві 
панелі.      Перша –    присвячена 
пропаганді та об’єктивній жур-
налістиці під час війни.

Своєрідним хедлайнером пер-
шої панелі був Франсіско де Борха 
Ласерас, іспанський політичний 
аналітик,   який   розповів  про 
сприйняття України у Західній 
Європі та її засоби масової 
інформації. Було сказано декілька 
слів про інформаційну війну між 
Росією та Україною, про роль
дезінформації і пропаганди в

 гібридній війні.
Друга панель  репрезентувала

тему політичної та економічної 
незалежності ЗМІ в Україні. 
Особливим гостем став Рікардо 
Маркіна Монтаньяна, журналіст, 
що проживає в Москві вже 7
років,  працює  для  радіо  СОРЕ. 

Його доповідь стосувалася
інформації, пропаганди та
цензури. Аліна Мосендз,  редактор  
ресурсу StopFake.org      Spanish         
Service, представляючи свій ЗМІ 
зауважила, що метою є боротьба з 
неправдивою інформацією щодо 
подій в Україні. На цьому 
ресурсі спростовується чимало 
«фейків» про ситуацію в Україні.

Форум був проведений на 
високому рівні завдяки п’ятиріч-
ному досвіду. З перекладом не було 
ніяких проблем, оскільки кожному 
учаснику були надані приймачі 
з навушниками, в яких здійсню-
вався синхронний переклад.

МИНУЛЕ ЯК MАЙБУТН
Нещодавно в ЧДУ ім. Петра Могили відбулася зустріч із незалежним українським журналістом Вахтангом Кіпіані.

ТЕКСТ: ЮЛІЯ БАСИСТА     СТУДЕНТКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОБЛІК І АУДИТ

Вахтанг Кіпіані – 
журна ліст, публіцист, історик. 
Головний редактор Інтернет-
видання «Історична правда», 
однойменного тележурналу на 
каналі ZIK, засновник Музею-
архіву преси й просто цікава 
особистість. За походженням 
грузин, але душею – українець. 

Кіпіані паралельно з жур-
налістською діяльністю викла-
дає ще на кафедрі журналістики 
Українського католицького уні-
верситету, а також відвідує 
інші ВНЗ, розповідаючи про 
власний досвід та історію
незалежної журналістики. 

Студентам - журналістам  ЧДУ 
він розповідав про дослідження, 
які        проводять         співробітники    

інтернет-видання, розкрив деякі 
таємниці журналістської справи:
«Необхідно все ставити під 
сумнів, критичний погляд 
навіть на усталені речі є 
обов’язковим для журналістів». 
Справжній професіонал має 
відчувати   грань   медійних   мані-
пуляцій, адже слово має 
неабиякий вплив на пересічного 
громадянина. І звісно, варто

усвідомлювати, що за собою може 
понести висвітлена інформація. 
Перш ніж публікувати щось, слід 
переконатись у правдивості 
викладеного матеріалу, а не 
вірити байкам бабусь з лавки.

Тож, журналістика – справа, 
що вимагає повної віддачі, 
професійності, відсутності права 
на прорахунки та неточність. Якщо 
ви відчуваєте,  що журналістика —
це   ваше   життєве   покликання  —
дійте, адже професіоналізм при-
ходить із досвідом. Як кажуть, 
професіонал — це не той, хто 
перевершив когось, а той, хто 
перевершив самого себе. 

Кіпіані дав цінні поради, 
які стануть у нагоді майбутнім 
журналістам. 

Э
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Про що ж думає людина в 
зоні АТО? Вона живе сьогоднішнім 
днем, однією годиною, адже 
попереду невідомість, яка не 
може не лякати.  Незважаю-
чи на всі страхи, вони, воїни, 
боронять   кордони,    намагаю-
чись     не  думати  про   смерть, 
яка    вартує   їх на кожному 
кроці.  Ти   кожного   ранку 
прокидаєшся, збираєшся     на 
навчання, роботу,  зустрічаєш-
ся з  друзями,  смієшся,  радієш 
життю, а в якихось семи годинах 
дороги йде війна. Там, на 
передовій, бійці зовсім інакше 
оцінюють життя, в них є час лише 

на найважливіше. Кожна мить 
найкраща в твоєму житті, як би 
тобі тяжко не було, адже ти живеш. 

Для них  же головне, щоб були 
здорові рідні, близькі. Там вони 
жалкують лише, що зайвий раз 
не сказали коханій дівчині, 
матері, 

батьку як сильно їх люблять,  не 
можуть їх обійняти, побачити 
посмішку дітей.  

Згідно з соцопитуван-
ням, майже чверть українців 
готові захищати Україну 
зі зброєю в руках, решта – 
ні… Як не прикро, але факт 
залишається фактом.

А на лінії вогню сьогодні 
досвідчені  та  не   зовсім,    але
мужні чоловіки, що нас  захи-
щають   і  дають можливість 

Вже 24 роки армія підтримує суверенітет України, а останнім часом ми це спостерігаємо на власні очі. І нині 
воїни як ніколи потребують нашої підтримки.

ТЕКСТ: ЮЛІЯ БАСИСТА     СТУДЕНТКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОБЛІК І АУДИТ

Не поспIшай!.. Ще мить...

Небайдужі студенти «Могилянки» за підтримки молодіжної організації «Сокіл» організували благодійний 
концерт зі збором коштів на потреби армії. Всі, хто відгукнувся, отримали силу-силенну приємних вражень.   
Учасники заходу у свою чергу порадували глядачів чудовим виконанням відомих пісень. Своїми виступами 
студенти закликали  усіх не бути байдужими до того, що відбувається на сході нашої країни. Попри
прохолодну погоду, на майданчику панувала тепла атмосфера, в першу чергу, завдяки учасникам дійства: 
Олексію Дем’янову, Альоні Шевченко, Вікторії Савицькій, Артему Колесніченко, Руслані Коптєвій та іншим.

Вже 24 роки армія підтримує суверенітет України, а останнім часом ми це спостерігаємо на власні очі. І нині 
воїни як ніколи потребують нашої підтримки.

ТЕКСТ: ЮРІЙ ГОРИК     СТУДЕНТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТИКА

Свято украIнських героIв

День українських чоловіків, 
які захищають рідні домівки та 
боронять мирне небо над нашими 
головами, відзначають 6 грудня. 
День Збройних Сил України був 
запроваджений постановою 
Верховної Ради України в 1993 
році.

Попри «молодість» нашої 
армії, справжній вік нашого 
війська сягає декількох століть. 
Бойові традиції української армії 
формувалися ще за часів Київської 

Русі. Після розпаду Радянського 
Союзу ми успадкували одну 
з найпотужніших армій у 
Європі. На території України 
дислокувалося чотири повітряні 
армії, один армійський і три 
корпуси протиповітряної обо-
рони, Чорноморський флот, 
чотири загальновійськових і 
одну танкову армії. Особовий 
склад українського війська 
налічував приблизно 780 тисяч 
військовослужбовців. Маємо 

надію, що знову ми сягнемо цих 
армійських висот.

Цього дня вітаємо всіх 
військових, які у лавах Збройних 
Сил України служать справі 
зміцнення обороноздатності 
та підвищення безпеки нашої 
держави. В пам’яті багатьох 
поколінь назавжди залишаться 
великі подвиги багатьох 
воїнів-захисників, їх безмежна 
відданість своїй Батьківщині й 
любов до рідної землі.

/  ДО ДНЯ ЗСУ  /

спокійно насолоджуватися прос-
тими й водночас важливими   ре-
чами,які ми не завжди  помічаємо 
і цінуємо. Пам’ятайте про це!.. 
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ДАЙДЖ ЕСТ  ПОДІ Й

Гості привітали учасників 
та вручили дипломи й свідоцтва 
випускникам - учасникам проекту 
«Україна - Норвегія» з професійної 
перепідготовка звільнених у запас 
військовослужбовців Збройних 
Сил України та інших військових 
формувань і членів їх родин.  Бага-
то років уряд Королівства Норвегії 
фінансує і всебічно підтримує 
цю програму, сприяючи також і 
працевлаштуванню її випускників. 
Це приклад одного з масштабних 
міжнародних освітніх проектів, що 

реалізуються у провідних вищих
навчальних закладах України.
Чорноморський державний уні-
верситет імені Петра Могили 
долучився до виконання програми 

перепідготовки. Зустріч стала 
продовженням конструктивно-
го діалогу учасників проекту 
«Україна-Норвегія».   Делегати   по-
ділилися досвідом реалізації 
завдань проекту і обговорили 
шляхи та перспективи 
майбутньої співпраці. Крім 
почесного завдання  аташе від-
відав картинну галерею, де 
художниця подарувала йому 
одну зі своїх робіт. 

ЗАМОРСЬКI ГОСТI
ТЕКСТ: МАКСИМ ШУМІЛОВСЬКИЙ     СТУДЕНТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТИКА

Нещодавно у ЧДУ ім. Петра Могили зустрічали гостей. Військовий аташе посольства Королівства Норвегії, 
капітан другого рангу Ханс Петтер Мідттун з дружиною прибули з почесною місією.

На початку грудня у ЧДУ   
ім. Петра Могили відбулася 
презентація студентських та 
магістерських програм організації 
«Campus France Ukraine», за якою 
кожен студент може отримати 
шанс навчатися за кордоном, 
лише створивши онлайн резюме. 

Цикл навчання у Франції 
складається з трьох етапів: 
перший – три роки навчання (типу 
бакалавра), другий – два роки 
навчання (магістр) і третій цикл – 
три роки (докторантура, а також 
написання докторської роботи 
під патронажем обраного вами 
наукового керівника). Це стосу-
ється гуманітарних наук, але якщо 
ви оберете медичний профіль, 
то в стінах вищого навчального 
закладу вам доведеться провести 
цілих 11 років. 

Якщо ви вже твердо вирішили 
навчатися саме у Франції, обрали 

три омріяних навчальних заклади, 
отримали позитивну відповідь 
з усіх трьох, або навіть з одного, 
то далі треба лише зібрати 
документи для вступу і стрімким 
кроком рішуче направлятися у 
посольство Франції в Україні, 
щоб отримати студентську візу та 
оформлювати посвідку на прожи-
вання. Але тут треба враховувати
деякі нюанси: по-перше, рівень 
володіння французькою мовою   
повинен бути не нижче, ніж В2 або 
С2, рідко коли виші погоджуються 
на рівень В1; по-друге, у деяких 
громадян можуть виникнути 
проблеми з отриманням візи, за 
різних причин.

Плюси навчання полягають 
у тому, що влада Франції сплачує 
стипендію іноземним студентам в 
тому ж обсязі, що і громадянам своєї 
країни. Також держава надає соці-
альну допомогу, наприклад, якщо 

у вас проблеми з оплатою житла, то 
влада бере на себе від 50% до 80% 
витрат на жит-ло. Вам залишається 
лише спла-тити   щорічний    внесок, 
обсягом від 200 до 500 євро, та
витрачати гроші на їжу,відпочинок 
і транспорт.

Після навчання роботу саме у 
Франції знайти буде важко, але в 
Україні діє програма «AUDESF», яка 
допомагає з працевлаштуванням 
випускників французьких ВНЗ. 
Таких фірм у країні налічується 
більше ніж 130. Навчатися у Фран-
ції можна навіть після закінчення 
школи, різниця лише в тому, що 
у цьому випадку студентові не 
виплачуватиметься стипендія, усі 
інші ви-моги не змінюються. 

Якщо ти мрієш про освіту 
за кордоном і тебе приваблюють 
затишні куточки Франції, ця 
програма спеціально для тебе. 
Залишилося обрати лише ВНЗ.

Гідна освіта – мрія кожного з нас. А от чи багато вищих навчальних закладів можуть її надати? Щоб довго не   
вагатися   і   не   мати   сумнівів   у  прийнятому  рішенні,  французький   центр   культури   «Aliance  Francaise»

пропонує будь-якому громадянину навчання у Франції, до того ж зовсім безкоштовно.  

НАВЧАННЯ
«ПО-ФРАНЦУЗЬКИ»

ТЕКСТ: ЯНА АБДРАФІКОВА     СТУДЕНТКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТИКА 



8 ВАГАНТ №12 - 1 (155-156) ГРУДЕНЬ 2015 - СІЧЕНЬ 2016

МИ І  МИК О ЛАЇ В

Не оминув такий дивовижний 
дар і «буковинського соловейка» – 
Назарія Яремчука. Він народився у 
передгір’ї Карпат та став четвер-
тою дитиною у звичайній селян-
ській родині. Батьки назвали Наза-
рієм, що означає присвячений Богу. 
Однак Н. Яремчук був особливим, 
він був присвяченим народу, 
українському народу. Завжди був із 
ним, пройшов Чорнобиль та Афга-
ністан, його пісня здатна була під-
тримати всіх і кожного.

Вшанування творчості до 
64-річниці з дня народження 
народного артиста України відбу-
лося у Миколаївському міському 
будинку вчителя. На концерт 
прийшло безліч людей, для 
яких виступали артисти, 
співаки, школярі й студенти 
ансамблі        та       хореографічний
гурток. Кожен не полишав 

можливості сказати про Назарія 
декілька теплих та відвертих слів.

Мистецьке визнання спри-
несли пісні «Червона рута», 
«Водограй» Володимира Івасюка, 
«Горянка» і «Незрівнянний світ 
краси» Левка Дутковського. З 
1973 року працював в  ансамблі 

«Смерічка» під керівництвом 
Л. Дутковського в Чернівцях 
та до 1975 співав дуетом з 
Василем Зінкевичем. У 1978 році 
Яремчукові було присвоєно звання 
Заслуженого артиста УРСР. На 
жаль, дуже рано нас покидають 
гарні та талановиті люди. І вже 
сьогодні Назарій Яремчук пишався 
б своїми дітьми, як це робить 
уся Україна. Дмитру, Назарові 
молодшому та Марії передалась 
частинка неперевершеного бать-
ківського    таланту,    надихаючи    їх
продовжувати його шлях… У ми-
нулому 2014 році саме донька на-
родного артиста – Марія Яремчук –
мала гордість представляти Україну
на щорічному пісенному конкурсі 
Євробачення. Завдяки її сильному 
голосу та запальному характеру 
співачка здобула для батьківщини 
гідне шосте місце.

СПIВОЧА ДУША УКРАIНИ
Наша країна здавна славиться своїми унікальними народними піснями, в яких вилито щастя і смуток, любов 
і розчарування, життя і смерть… Про співучість українців існує легенда: «Коли Господь роздавав всім людям 

таланти, то побачив маленьку дівчинку і подарував їй чудовий голос. Цією дівчинкою була Україна». 

ТЕКСТ: АННА МАКОВІЙЧУК     СТУДЕНТКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТИКА

У бібліотеці ЦБС  ім. М. Л. 
Кропивницького відбулася   
документальна   вистава театру 
«Арт-КласС» «Кардио-грамма 
равнодушия»,   режисером-
постановником, якого виступила 
Лариса Калініа, а головними дійо-
вими особами – звичайні городяни. 

Основна тема вистави — 
висвітлення життєвих історій 
пересічних українців через призму 
моралі та боротьби з байдужістю. 
Закликом цього дійства стала дум-
ка: «Робити чи не робити добро – 

особиста справа кожного. Якщо 
людина комусь не допомогла, за-
лишилася байдужою – це залиша-
ється лише між нею та її совістю».

Теми для своїх постановок театр 
бере з різних джерел. Насамперед, 
майбутніми виставами стають ма-
теріали зі статей, людські історії, 
моральні теми, політичний стан 
країни, відносини у суспільстві. 

Сам театр був заснований у 
2007 році  на базі Національного 
державного  університету  імені 
В.Сухомлинського як студентський. 

Він працює в психологічному 
жанрі. Його вистави змішують 
людей замислюватися над життям 
та своїм існуванням. 

Подібні культурні події є 
дуже важливими для розвитку 
суспільної свідомості. Вони 
спонукають розмірковувати та 
переосмислювати своє життя, 
почати бачити його таким, яке 
воно є насправді з усіма негаразда-
ми й досягненнями та дає стимул 
боротися з його недоліками.

У БЕЗОДНI БАЙДУЖОСТI
Чи замислювалися Ви коли-небудь про те, наскільки байдужими ми є? Наскільки нам байдужа доля один 
одного? Чому люди стають егоїстичними? Відповіді на такі провокацiйнi запитання щодо людської моралі ми 
можемо отримати поцікавившись миколаївським проектом «От равнодушия к созиданию. Пути примирения   
в украинском обществе», який був організований та створений за підтримки Міністерства закордонних справ 

Німеччини. Він пропагує конструктивне вирішення гострих суспільних проблем.

ТЕКСТ: АННА ЧУЛКОВА     СТУДЕНТКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТИКА 
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МИ І  МИК О ЛАЇ В

Миколаїв    став    другим    міс-
том   після   Києва,   куди   приїхала 
XVII фотовиставка газети «День». 
Відкриття       заходу      відбулося
у грудні в Миколаївському облас-
ному краєзнавчому музеї. Це стало 
дійсно яскравою культурною поді-
єю. Усі охочі мали змогу на власні очі 
оцінити 170 найкращих фотографій
відібраних редакцією «Дня». 

У «Старофлотські казарми» 
прийшло чимало гостей: міський 
голова Олександр Сенкевич,
народний депутат Тарас Кремінь, 
поет Дмитро Кремінь, брати 
Головченко, багато діячів культури, 
мистецтва, освіти, бізнесмени, 
військові, курсанти, журналісти та 
просто читачі «Дня».

Організатори     стверджують:
«Миколаїв   має  традиції  високого
фотомистецтва. Багато мико-
лаївських військовослужбовців 
беруть участь в АТО, саме 

тому у наш неспокійний час 
фотороботи важливі, як і розвиток
документального кіно».

Також   газета    «День»   пред-
ставила два книжкових проекти:
історичну книгу «Повернення в 
Царгород» та публіцистичний 

триптих «Котел, або справа без 
терміну     давності».    Автор    книг
Іван Капсамун висловив подяку 
присутнім та наголосив: «Фото-
виставка стала універсальним 
явищем. Фотокарткам приділя-
лася велика увага, аби не 
тільки журналісти проявляли 
свою творчість, а й пересічні 
громадяни. Це фотоаналіз, фото-
звіт за минулий рік. Світлини 
зображають та символізують в 
якому стані перебувають не тільки 
судова система, але й верхівка 
влади».

Насправді щоденна всеук-
раїнська газета взялася за 
виконання дуже непростої роботи, 
але результат того вартий. Навряд 
чи хтось із присутніх ладен був 
залишитися байдужим. Адже 
дійсно людям щоразу потрібно 
нагадувати свою історію, аби ми 
не забували ким ми є і чиї ми діти.

«ФОТОГРАФIЯ – ЦЕ СПАЛАХ IСТОРII»
Для українців 2015 рік видався досить важким, напруженим і, в ту ж мить, він подарував нам надію на краще 
майбутнє та навчив нас цінувати те, що маємо. Фото – це один з елементів передачі почуттів та емоцій. 
Іноді, навіть, словами люди не зможуть описати те, що покаже Вам світлина. Саме вони впливають на наші 

нерви та смислові «рецептори».

ТЕКСТ: АННА МАКОВІЙЧУК ТА АСЯ СУВОРОВА      СТУДЕНТКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТИКА

Гості  заходу   дискутували   на
тему:  «Науково-видавнича  діяль-
ність вищих навчальних закладів: 
здобутки, проблеми, перспективи»,
брали участь у підведенні під-
сумків Обласної програми підт-
римки вітчизняного книговидання 
та книго - розповсюдження. Також
було передбачено зустріч з 
авторами та презентацію книг, 
виданих за програмою у 2014 р. Не 
обійшлось і без відзначення газет-
ювілярів Миколаївщини 2015 року.

У рамках виставки-форуму 
були проведені презентація «Нові 

видання літературного об’єднання 
«Стапель» і вечір-пам’ять «Юрій 
Крючков: видатний вчений та 
дослідник історії Миколаєва».

Юрій Семенович Крючков 
помер 19 жовтня 2015 року. Він був 
видатним ученим, краєзнавцем, 
одним із найголовніших дослід-
ників історії міста Миколаєва 
та автором багатьох книг прис-
вячених       його       діяльності      та 
рідному місту. На зустрічі були 
присутні його учні. Бібліотека 
ім. Гмирьова була улюбленою 
бібліотекою вченого.   З  2005  року 

всі презентації його книг прохо-
дили саме в ній. Юрій Семенович
зробив чималий внесок у 
наукову діяльність країни та 
нашого міста. 

Щомісяця в Миколаївській 
обласній універсальній науковій 
бібліотеці імені О. Гмирьова 
проходить багато корисних і 
пізнавальних подій та заходів, на 
яких порушують важливі питання, 
що можуть вплинути на розвиток 
культури, науки, економіки, 
мистецтва не тільки рідного міста, 
а й всієї України.

Задля  майбутніх  змін  усі  небайдужі у  Миколаївській   обласній   універсальній  науковій    бібліотеці   імені

О.Гмирьова на ІV Регіональній виставці-форумі «Українська книга та преса на Миколаївщині» обговорювали 
актуальні питання розвитку інформаційної та видавничої сфер Миколаївської області.

ВИДАВНИЧЕ ПИТАННЯ
ТЕКСТ: ЮЛІЯ ЗОРЯ     СТУДЕНТКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТИКА
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МИ І  МИК О ЛАЇ В

В цю холодну передріздвяну 
пору хочеться відчути тепло, 
провести гарний вечір у привітній 
та затишній компанії. 
Таку нагоду мали ті, хто   
16 грудня завітали до   
місцевої бібліотеки імені 
М.Л. Кропивницького, де 
пройшов другий щорічний 
поетичний вечір «Різдвяні 
читання».

Присутніх познайо-
мили з традиціями 
святкування Різдва не 
лише в Україні, але й у 
різних країнах всього 
світу, розповіли   про  чарівного   
діда, котрий приносить дітям 
подарунки, розібралися у відмін-
ностях місцевого Діда Мороза 

та західного Санта Клауса, 
визначилися з головними тради-
ційними стравами українського 

різдвяного столу.
Лунали різні вірші прис-

вячені Різдву та новорічній 
атмосфері. Кожен мав можливість 

представити свій улюблений 
різдвяний твір і розділити з 
присутніми свій зимовий настрій.

У бібліотеці було   теп-
ло та затишно, панувала 
дружня атмосфера. Всі 
пили чай, слухали вірші та 
просто ділилися різдвяним 
хвилюванням.

Свята зближують. 
Вони дарують теплий 
домашній настрій, віру в 
дива та радість від дружніх 
посиденьок у привітному 
колі, навіть, малознайомих 
тобі людей. Головне — це 

віра в диво, різдвяний настрій та 
щирість у серці.

РIЗДВЯНI ПОСИДЕНЬКИ
Різдво – надзвичайне, чарівне, дивовижне свято. Воно приносить в наші серця радість, тепло і дає 

можливість повірити у справжні дива.

ТЕКСТ: АННА ЧУЛКОВА     СТУДЕНТКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТИКА

Представлена книга поетеси 
Ольги Сквирської занурює читача 
в атмосферу старого міста й 
осіннього настрою в  поєднанні
із пожовклим листям дерев. 

Майстриня слова 
цитувала свої вірші під 
акомпанемент талановитого 
музиканта Сергія Бутенко.

Свою першу книгу 
«Василькове намисто» поетеса  
випустила  ще  у  2010  році. У 
наступні роки Ольга писала 
тексти, які зібрала у своїй 
книзі «Три жовтих сни». А 
найкраще визначення збірки,

 як сказано в анотації до нього, 
звучить так: «Це сумна пісня про 

кохання під покровом осіннього 
міста». Доповнив поетичний 
світ Сквирської миколаївський 
художник Рустам Мірзоєв. Хоча в 
«Трьох жовтих снах» всього 
чотири ілюстрації, разом з 
обкладинкою, проте вони 
ідеально збігаються з образами 
книги. У цьому впевнена 
сама поетеса. Почуття 
любові надихало авторку на 
написання віршів  та прози. 

Миколаївці з нетерпінням 
чекатимуть її книжок, які будуть 
плекати світле почуття – кохання.

Під тиху мелодію фортепіано та гітари, у сутінках свічок, затишній атмосфері та серед творчих 
людей — такою була презентація нової книги Ольги Сквирської «Три жовтих сни». 

ТЕКСТ: АСЯ СУВОРОВА     СТУДЕНТКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТИКА

ПОГОВОРИМО ПРО ВIЧНЕ...
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На сьогодні актуальною темою стала проблема милосердя: спроможності допомогти, пожертвувати со-
бою заради інших, безкорисливо робити добро.  Для більшості –  це,  насамперед,  та  якість,  що  необхідна 

всім і якої дуже не вистачає.

У наш складний час такі 
якості, як доброта, милосердя по-
ступаються місцем егоїзму, чер-
ствості, байдужості, брутальності, 
зарозумілості. Кожен думає лише 
про себе. Заможні люди(приватні 
підприємці, фермери, меценати, 
олігархи) здійснюють благодійні 
внески заради ж своєї вигоди та 
піару в ЗМІ.

Милосердною називають 
людину, що готова прийти на до-
помогу іншим, сповнену добро-
ти й чуйності. Таких сьогодні не 
багато, проте й до них ставлять-
ся як до диваків. Можна поміти-
ти, що сьогодні практично ніх-
то не допоможе бабусі перейти 
через дорогу, донести сумку, не 
подасть жебракові милостиню, 
не поспівчуває сиротам та важ-
кохворим, навіть не поступиться 
місцем у транспорті. Відчуваєть-
ся, що саме в наш час щирого 
милосердя найбільше не виста-
чає. А хто дійсно бажає допомог-
ти, найчастіше не має у своєму 
розпорядженні засобів для цього. 
Хоча допомогти можна не тільки 
матеріально, але й духовно. Для 
будь-якої людини підтримка і ро-

зуміння означають не менше, ніж 
матеріальне благополуччя.

Погодьтесь, що небагатьом 
хочеться поділитися своїм щастям 
з іншими, вважаючи це зовсім не-
доречним. Життя дається лише 
раз для того, щоб присвятити 
його втіленню мрій і здійсненню 
добрих вчинків. Було б прекрас-
но зробити кращим життя інших, 
спробувати дати їм те, чого вони 
так потребують, і їх світ стане світ-
лішим, радіснішим. Кожна щира 
посмішка людини, якій ти допо-
міг, зробить тебе щасливішим, на-
дасть сили для здійснення добрих 
вчинків. 

Всі потребують милосердя. 
Це почуття, яке переможе гріх, 
змінить людей, світ, який нас ото-
чує. Господь заповідав «возлюби-
ти ближнього свого», і милосердя 
– це перший крок до цього. Коли 
люди роблять добрі справи, вони 
об’єднуються, стають одним ці-
лим. Втіленням цих постулатів є 
святкування Дня святого Миколая, 
що є батьком Милосердя, який 
став покровителем сиріт, заступ-
ником скривджених, благодійни-
ком для всіх. 

У пам’ять про милосердя свя-
того Миколая в цей день відзна-
чається Міжнародний день допо-
моги бідним. Багато молодіжних 
та юнацьких організацій прово-
дять благодійні акції для сиріт. 
Так, у Львові щороку проходить 
акція «Миколай про тебе не забу-
де!». У місті організовується «Фа-
брика Святого Миколая», куди 
мешканці приносять подарунки 
та пожертви для сиріт, а активісти 
дарують їх дітям. Крім того, щоріч-
но проходить «Місяць милосердя» 
до Дня Святого Миколая, в рамках 
якого діти з інтернатів, притул-
ків, соціально незахищених сімей 
протягом місяця мають змогу 
приємно проводити час в кіноте-
атрах, льодовій арені, аквапарку, 
розважальних закладах, відвіду-
вати екскурсії.

Що потрібно робити, аби ці 
добрі звички і традиції, оте все-
народне милосердя, що здавна 
було властиве нашому народові, 
зберегти навіки? Напевно, треба 
менше говорити про добро, а про-
сто виявляти милосердя до тих, 
хто потребує підтримки і вчити 
цього своїх дітей.

СПРАВЖНЄ МИЛОСЕРДЯ
—  ТЕКСТ: ВІКТОРІЯ ЮЗИК     СТУДЕНТКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГЕОДЕЗІЯ  —
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У Португалії та Іспанії 
більшість родин у Різдвяну ніч 
збираються у церквах на месу, 
що називається «Меса півня». 
Вважається, що саме він своїм 
співом зранку сповістив про 
народження Христа. Цікаво, що 
Іспанія, чи не єдина країна Європи, 
де ані переддень, ані, власне, день 
Різдва не є вихідними.

У багатьох регіонах Португалії 
у Різдвяну ніч ходять музики, 
співаючи біля кожного вікна.

В Іспанії у новорічну ніч жителі 
йдуть на центральні площі свої міст 
їсти виноград. Під бій годинників 
треба встигнути з’їсти дванадцять 
ягідок, кожна з яких відповідає за 
місяць року, прийдешнього року.

З великим ентузіазмом свят-
кують Різдво у Великобританії. По-
пулярним ще з минулих століть за-
лишається надсилання родичам та 
друзям різдвяних листівок. Це ста-
ло своєрідним змаганням, і кожен, 

хто їх отримує, старанно вивішує 
усі на камінах. Чимало британців 
підвішують над дверима гілку оме-
ли. Кожна пара, що проходить під 
нею, мусить поцілуватися.

Напередодні Нового року в 
будинках має панувати зразковий 
лад, а всі борги, що накопичились 
за рік, сплачені. З настанням 
опівночі  господар будинку широ-
ко відчиняє двері, щоб старий 
рік пішов, а новий заходив до 
оселі. Потім двері і вікна 
зачиняються і з цієї миті чекають 
першого гостя. Від того, хто 
першим переступить поріг 
будинку, залежить чи 
щаститиме в наступному році. 
Ще одне правило для гостя – 
принести із собою для господарів 
корж, віскі і маленький шматочок 
вугілля, який треба кинути в камін 
і побажати, щоб вогонь сімейного 
затишку палав вічно.

Бельгія святкує наближення 

Різдва ще з 6 грудня. Цього дня
Святий Миколай з подарунками 
для слухняних та Пер Фуеттар  
для пустунів, відвідують дітей. 
Свят-вечір більшість населення 
зустрічає у сімейному колі. Проте 
все популярнішими стають нічні 
публічні святкування. Наприклад, 
на брюссельському Гранд-плаці 
тисячі людей збираються опівночі, 
щоб взяти участь у ритуальному 
запалюванні свічок.

На Кубі, напередодні святку-
вання Нового року, весь посуд у 
домі наповнюють звичайною во-
дою. Коли настає північ, цю воду 
виливають з вікон. У такий спосіб 
мешканці острова Свободи бажа-
ють року, що наступає, чистого і 
світлого шляху.

Тож, запозичимо найкращі 
традиції святкування з усього 
світу, аби запросити до себе в гості 
на весь рік дива, що принесуть 
добробут, мир і злагоду. 

Цикл різдвяних свят у багатьох країнах – це, насамперед, сімейні свята. Хоча кожна з держав має й свої особливі 
традиції, успадковані від предків.

такий різний новий рік...
—  ТЕКСТ: ЮЛІЯ ПРИСЯЖНА     СТУДЕНТКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГЕОДЕЗІЯ  —
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ЗИМОВИЙ ГІД
—  ТЕКСТ: МАРИНА ОЛІЙНІЧЕНКО     СТУДЕНТКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОБЛІК І АУДИТ  —

У китайців, наприклад, два 
Нових роки. Перший припадає 
на перше січня і святкується дуже 
скромно. Другий, так званий 
Китайський Новий рік,  святкується,
коли приходить кінець зимового 
періоду і починається оновлення 
природи. Жителі країни вважають, 
що під час цього свята прокидаються 
злі духи, тому опівночі китайці 
виходять на вулицю відлякувати 
зло хлопавками, петардами, ліхта-
риками та повітряними зміями.

Статуя Христа-Спасителя в 
Ріо-де-Жанейро в новорічну ніч 
«бачить» мільйони феєрверків. 
До речі, в Бразилії збереглися 
деякі язичницькі новорічні 
обряди. Наприклад, жителі Ріо 
вбираються в біле і йдуть до води, 
щоб принести дари Богині моря. 
Подарунки кладуть в човники і   
відправляють у відкрите море 
на знак подяки за прийдешній
вдалий рік. 

Японський Новий рік нази-
вається О-сегацу. Про його прихід 
повідомляють 108 ударів дзвонів у 
буддійських храмах. В ці секунди 
японці сміються, щоб привернути 
удачу. Особливо красиво в цей 
час в Саппоро – північній столиці 
Японії, де «виростають» крижані 
замки і скульптури. 

У засніженій Фінляндії голов-
ним зимовим святом вважається 
Різдво, яке відзначають 25 грудня. 
У Різдвяну ніч, подолавши довгу 
дорогу з Лапландії, до будинку 
приходить Дід Мороз, залишаючи 
на радість дітворі великий кошик 
з подарунками.  

А ось Швеція подарувала світу 
перші скляні ялинкові іграшки. 
Там на Новий рік відбувається
справжня казка — господарі на 
вимикають лампочки, а вулиці 
яскраво освітлюються. 

Свято в Італії починається 
шостого січня. Напередодні 
новорічної ночі, традиційно, 31 
грудня, італійці намагаються 
звільнити свій будинок від всього 
старого. Зазвичай, старі речі 
викидають через вікно. Вважається, 
що на місце старих речей у Новому 
році обов’язково прийдуть нові.

Також Новий рік є най-
улюбленішим святом французів. 
В цей день вони зустрічаються 
з друзями в кафе і ресторанах, 
замовляють вишукані страви 
та вина. Також, Дід Мороз, який 
у Франції зветься Пер Ноель, 
залишає дітлахам подарунки в 
черевиках. Біля ялинки ставлять 
дерев’яні або глиняні фігурки.

Поріг нашого дому переступає новий 2016 рік… Зазвичай ми прикрашаємо ялинку, готуємо новорічні страви і 
подарунки, а дітлахи чекають на Діда Мороза! Цікаво, а як зустрічають це свято в інших країнах?
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НОВОРІ ЧНИЙ К АЛЕЙД О СК О П

ДЕНЬ ПОДАРУНКIВ

Як і ким було започатковане 
це свято невідомо, але усі 
погоджуються, що початок Boxing 
Day  походить зі звичаю дарувати 
людям нижчих прошарків сус-
пільства подарунки, до того ж, 
інколи в коробки вкладаються 
чеки. Так, зазвичай, роблять в 
Англії, для того, щоб повернути 
річ назад у магазин, якщо вона не 
сподобалась. Це інколи створює 
післяноворічні черги в магазинах. 
Для одних це ще один вихідний 
день у календарі, а для інших – 
можливість заробити більше. 

У цій статті, ми покажемо 5 
зразків недорогих подарунків, які,
крім того, можна зробити своїми 
руками, щоб вони сподобалися 
вашим друзям та близьким. 

Про користь планування 
свого часу нам нагадують пости у 
соціальних мережах, незліченна 
кількість мотивуючих висловів та 
статей. Плануючи свій тиждень, 
людина чітко визначає свої цілі, 
програму-максимум. Кожен, хто 
зможе зібрати всі свої плани та 
справи до купи та записати їх у 
гарний щоденник, – вже на шляху 
до успіху і може робити перші 
впевнені кроки. Тому гарний 
подарунок на Новий рік — знайти 
під ялинкою щоденник, аби у 
новому році впевнено йти до   
своєї мети. 

Наступний подарунок зали-
шиться в пам’яті вашої близької 

людини, тому що в прямому 
сенсі буде її зігрівати, точніше її 
руки. Теплі рукавиці – чудовий 
подарунок для людини, чиє тепло 
Ви так хочете зберегти. І згадка 
про Вас обов’язково осяє думки 
Вашої новорічної «жертви», що 
буде радісно вітати Вас, теп-
лими руками, навіть у най-
більші морози.

Не менш зігріваючий пода-
рунок — це звичайна чашка, 
але творчо оформлена в’яза-
ним чохлом. Такий подару-
нок можна зробити власноруч. 
Найперше, потрібно придбати 
звичайне горнятко. Для того, щоб 
її «одягнути» необхідно набрати 
кількість повітряних петель, 
яка відповідає висоті посуду. 
Далі в’язати крючком стовбці з 
накидом, поки виріб не «огорне» 
чашку, й закріпити її за допомогою 
голки, нитки та ґудзика. І Ваш 
подарунок готовий. 

Печиво, як не дивно, 
прекрасно доповнить список 
Ваших подарунків. Особливо 
вітається домашня випічка, що 
символізує повагу та любов до 
людей. Смачний подарунок, 
найкраще підійде для 
сімейномого кола чи вечора в 
оточені рідних людей за чашкою 
міцного гарячого чаю.

Музика стала на сьогодні 
невід’ємною частиною нашого 
життя. І для когось зануритись 
у свій маленький світ почуттів 
допоможуть... звичайні навуш-
ники. З таким подарунком йти 
по життю стане вдвічі легше і 
веселіше. А працюючи під ритм 
музики, людина буде вдячна за 
подаровану вами можливість 
відпочивати у той час, як всі інші 
не можуть сконцентруватися на 
найпростіший речах.

У Великій Британії та деяких інших країнах 26 грудня відоме як Boxing Day. «День Коробок», або як нині кажуть, 
День  Подарунків,  відзначається   передноворічними  покупками  усіляких  дрібниць  за  півціни  та  обмін 

«коробочками з сюрпризом». 

ТЕКСТ: АСЯ СУВОРОВА     СТУДЕНТКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТИКА
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КОЛИ СЕС І Ї  К ІНЕЦЬ,  ТО Й,  ХТО  В ИЖ ИВ  — МО ЛОДЕЦЬ!

Кожний триместр, студенти 
університету складають іспити. 
Головна мета – перевірити вміння, 
знання і навички студентів. Для 
багатьох цей період дуже важкий. 
Ми підготували декілька порад, 
що завжди прийдуть на допомогу 
в нелегкий час сесії.

1. ВДАЛИЙ ПОЧАТОК
Для початку, дізнайтеся чи 

маєте Ви допуск до екзаменів та 
заліків.  Якщо ні, то поцікавтесь   
у викладача,  коли  у нього є 
вільна хвилина і намагайтеся в 
максимально короткі терміни здати 
потрібні роботи і отримати допуск.

2. БЕЗ ПАНІКИ 
Якщо Ви, усвідомивши 

скільки Вам треба зробити, 
починаєте впадати в паніку, 
складіть план роботи. У нього слід 
включити час для занять, сну і 
прийому їжі.

3. РОЗПОДІЛ ЧАСУ
Коли іспити застали зне-

нацька, перше, що слід зробити —
це розподілити свій час. 
Вам потрібно раціонально 
використати його на підготовку, 
їжу, дозвілля, і, звичайно, на 
сон. Навіть людина, яка звикла 
багато вчитися, не може ефек-
тивно готуватися постійно, без 
відпочинку. Напишіть на папері 
план на тиждень, щоденні цілі на 
кожний день та розподіліть їх у 
порядку важливості.

4. НАВЧАННЯ З РОЗУМОМ
Коли вивчати вже зовсім 

несила, саме час поєднати приєм-
не з корисним. Вийдіть вчити 
білети куди-небудь на свіже 
повітря: в парк, на берег річки або 
на балкон. Крім того, не нехтуйте 
фізичною активністю. Повірте, 
голова краще думає, коли тіло 
рухається. Тому не сидіть цілими 
днями «в чотирьох стінах».

5. ХАРЧУВАННЯ
Не варто під час підготовки 

до сесії переїдати, захоплюватися 
жирною їжею. Краще зупиніть 
свій вибір на йогуртах, печиві, 
свіжих овочах і фруктах. Також, 
перед іспитами, можна з’їсти 
плитку гіркого шоколаду, щоб 
підвищити працездатність. Деякі 
дослідники вважають, що для 
кращого результату потрібно 
жувати гумку чи цукерку такого 
ж смаку, якого куштували під 
час підготовки (цікава та смачна 
порада ласунам!).

6. ПРИКМЕТИ Й ЗАБОБОНИ
Звичайно, студент – уні-

кальна істота, але все ж таки, все 
знати — неможливо. Тому, деякі 
вдаються до «магічних ритуалів». 
Наприклад, йдучи на іспит, треба 
покласти під п’яту черевика 
мідний п’ятак або на удачу 
перевернути в будинку всі стільці 
догори ніжками. 

Сесія є невід’ємною частиною студентського життя, але в більшості випадків чомусь настає несподівано. 
Однак, навіть, якщо ви протягом триместру заходили до університету, щоб тільки придбати обід в буфеті, 

ви все ж можете пережити цей страшний час.

ТЕКСТ: МАРИНА ОЛІЙНІЧЕНКО     СТУДЕНТКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТИКА

Сесія: 6 кроків до успіху
—  ТЕКСТ: МАРИНА ОЛІЙНІЧЕНКО     СТУДЕНТКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОБЛІК І АУДИТ  —

Сесія є невід’ємною частиною студентського життя, але в більшості випадків чомусь настає несподівано. 
Однак, навіть, якщо ви протягом триместру заходили до університету, щоб тільки придбати обід в буфеті, 

ви все ж можете пережити цей страшний час.

Тож, сесія – це дуже складний процес, який потребує багато зусиль. Саме цей період вважається 
найскладнішим. Але під час сесії відбувається більшість студентських пригод, які запам’ятовуються на 
довгий час, і з роками ми згадуємо не безсонні ночі над підручниками, а саме ці незабутні хвилини із 
заліковкою в руках.



16 ВАГАНТ №12 - 1 (155-156) ГРУДЕНЬ 2015 - СІЧЕНЬ 2016

МОД НІ  ТРЕНДИ

МОДА ВОГНЯНОI МАВПИ
Символом 2016 року за китайським календарем є Вогняна мавпа. Тому можна дати волю своїй
фантазії і обрати яскраві, екстравагантні і неординарні образи, адже жінкам та дівчатам у 2016
році   будуть   притаманні   такі     якості     як     легкість,     веселість,     артистизм     та     примхливість. 

Крім     того,      вогняна стихія диктує      нам   моду     на    червоний колір.  Актуальним    буде     вбрання 

червоно-помаранчевої гами кольорів.

ТЕКСТ: АННА РАКОВСЬКА     СТУДЕНТКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТИКА

Для святкування в затиш-
ному сімейному колі цілком 
пасуватимуть шкіряні легінси і 
м'який светр, але, якщо Ви 
хочете здивувати гостей 
вечірки і бути в центрі  уваги, 
обирайте яскраві сукні зі шкіри 
незвичайного дизайну. Фігурні 
вирізи, шнурівка, бахрома – 
такими деталями оздоблене 
модне шкіряне вбрання сезону 
зима 2015-2016.

Безпрограшний варіант свят-
кового одягу – сліпуча сукня з 
блискучими елементами. Ви 
не помилитесь, якщо зупините 
свій вибір на вечірній сукні 
із золотистими смугами або
блискітками. Прихильницям хо-
лодної кольорової палітри про-
понуємо коктейльні міні-сукні бла-
китного, сірого або синього
кольорів. Сяючі сукні в зимових
тонах наблизять Ваш образ до

усіма улюбленої Снігуроньки або 
неперевершеної Снігової Королеви.

Як можна обійтися без пух-
настого й теплого хутра? 
Дизайнери модних брендів 
радять прикрашати своє вбран-
ня деталями з натурального 
хутра. А що саме це буде, 
божественна шуба до підлоги, 
легкий палантин або жилет, 
вирішувати лише Вам!

Наостанок, не забувайте про 
те, що Мавпа любить бути в центрі 
уваги. Це тварина без комплексів, 
поводить себе активно, цікаво, а 
навіть інколи дотепно. Тому в 2016 
році, як ніколи, доречними будуть 
безглузді і приголомшливі своєю 
яскравістю образи. Не бійтеся 
експериментувати. Дотримуйтесь 
головного правила — Ви повинні 
подобатися собі, тоді весь рік
буде чудовим!
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ПІ Д ОД НИМ НЕБО М

Якщо на секунду винирнути з буденності і прислухатися, то можна зрозуміти, 

що люди говорять ні про що. Розповідають багато і натхненно, але зовсім не 

торкаючи нічого вагомого. Я вважаю, що у світі безліч цікавих тем, які варто 

порушувати, і щодо яких можна довго дискутувати. На одну з таких ми 

продовжимо бесіду…

НЕЙТРАЛЬНI МIСЦЯ
ТЕКСТ: НІКА ДМИТРІЄВА

Ходячі спогади — ось, хто 
ми насправді. Є безліч історій в 
архівах кожного: сумних і веселих. 
Є такі, що перехоплюють подих. 
Переповідаючи їх, ми знову 
повертаємось у ті часи, вже не 
так яскраво, але відчуваємо 
ейфорію від тих спогадів, ніби 
знову опиняємося у минулому. 
Існують інші. В певній мірі 
емоційно сильніші, складніші за 
сприйняттям, нерозважливі та 
більш болісні. 

У кожній нашій маленькій 
історії є великі думки, пере-
живання, почуття, спогади, 
інколи – особливі пісні та місця. 
Всі ці спогади – лише частина 
нас самих. Не можна осуджувати 
людину лише за життєві ситуації, 
які траплялися з нею. Дивитися 
потрібно на те, як вона себе 
проявляє у цих ситуаціях, як 
знаходить рішення, і чи знаходить 
взагалі. Ми – це наші дії у певний 
момент. Ми – це результат наших 
дій, але ніяк не процес. 

Вагомий вплив на нас мають 
спогади. Більшою мірою, тому що 
викликають емоції. І, керуючись 
емоціями, людина часто обирає 
неправильний порядок дій: 
спочатку діє, а потім – думає, 
відчуває, потім – розуміє. Я не можу 
дати оцінку такому складному 
повсякденному факту. З ним 
кожного дня уживається кожен.

У хвилини, коли не надто 
радісні спогади (на них роблю 
акцент, бо вони бувають 
вирішальні) накривають ковдрою 
депресії й апатії, коли не в силах 
ходити колись привітними 
вулицями, коли стає важко 
дихати від знайомої мелодії – 
перемикай. Це стосується як пісні, 

так і спогаду. Знаходь «нейтральні 
місця». Я називаю так  ті спогади, 
що не стосуються нічого вагомого, 
які не викликають емоцій, про 
які можна думати і якими можна 
ділитися. Та би мовити, знайти 
«нейтральне місце» у власній 
голові. Туди можна прийти у 
будь-який момент і відчути 
себе як удома. Зробити його 
затишним. Відчути захищенність, 
усамітненність, створити власню 
атмосферу. В такому місці можна 

прийти до тями, віднайти себе, 
відпочити, відчути платформу, яка 
допоможе втриматися на ногах. 
Таке місце може стати ковтком 
свіжого повітря, пробуджуючим 
душем, казкою на ніч, або чимось 
на кшталт вечора з друзями біля 
вогнища з піснями під гітару до 
самого ранку.

Для кращого ефекту можна 
допомогти собі ще й з фізичного 
боку. Наприклад, прогулянка 
рідним містом туди, де іще 

не залишалися ваші спогади, 
туди, де чекає щось нове. Те, 
поки що нейтральне, місце, яке 
колись, може стати найріднішим, 
улюбленим. 

Можна вчинити інакше. 
Купити квиток: і до моря, до гір, 
до лісу, до вражень. Необхідно 
знову відчути солодкий смак 
життя. Життя має солодкий смак. 
Спробуйте його відчути. 

«Нейтральне місце» – саме
те, чого бракує багатьом з нас. 
Можливо, звідси і виникає 
відчуття «душевної порожнечі». 
Спілкуючись з деякими людьми, 
починаєш відчувати пустоту їхніх 
душ. Окрім поверхневих відчуттів 
в них немає нічого. Здається, 
постукаєш людині десь в районі 
серця, а там – ехо. Як у порожньому 
шкільному коридорі. І хто знає, то 
така безнадійна приземленість, 
відсутність мізків чи, може, просто 
безпорадність. 

«Нейтральне місце» має особ-
ливість: воно затягує. Ніби гра з 
вогнем. Цікава гра, але інколи – 
небезпечна, але необхідна. Нам 
доводиться знаходити «золоту 
середину» між «нейтральним 
місцем» і, власне, життям. Я 
порівнюю це з переходом між 
двома високими вежами. Тоненька 
ниточка між ними – наш здоровий 
глузд. Цілісній і самобутній 
людині не потрібен психолог для 
того, щоб зберегти самосвідомість 
чи проаналізувати свої помилки. 

Спогади важливі. Наші 
спогади – це наш досвід, 
наше підґрунтя, наша основа. 
Проте, якщо не навчитися 
відсторонюватися у потрібний 
момент, можна втратити все. 
Перемикайте реальність.
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НОТАТК И ПОДО РО Ж УЮ ЧО ГО

Незабаром на студентів чекає зимовий відпочинок. Звичайно, свята можна зустрічати в родинному колі, або 
серед друзів, але значно цікавіше відвідати нові та досі невідомі місця. Адже подорожі – це завжди цікаво та 

захоплююче. 

—  ТЕКСТ: ЮЛІЯ АВРАМЕНКО     СТУДЕНТКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОБЛІК І АУДИТ  —

ЗИМОВА МандріВКА

В Україні існує безліч 
незвіданих місць для відпочинку 
взимку, які не гірші закордонних 
курортів. Для кожного зимового 
свята можна вигадати цікаву   
ідею подорожі.

Автобусний тур у резиденцію 
Святого Миколая в Чигирині. 
Туристичний оператор запро-
шує до захоплюючої подорожі 
на перший Фестиваль   Святого
Миколая.   Ви побуваєте в старовин-
ній козацькій столиці – Чигирині. 
У програмі: відкриття церкви 
Святого Миколая, встановлення 
Національного рекорду — най-
більший український гречаник, 
концерти, різноманітні майстер-
класи та смачні частування. Ви 
потрапите до маєтку Святого 
Миколая, де зможете загадати 
заповітне бажання на Новий рік.

Майстер-класи, ігри, дегус-
тація гречаника, а також концерт 
Віктора Павлика та творчих 
колективів безкоштовні. 

Вартість такої поїздки – всього 
340 гривень з однієї людини.

Новий рік 2016 в Мукачеві. 
Косино, Лумшори, Плай, Ужгород. 
Тур на Новий рік Західною 
Україною – це казка, і можливість 
зробити свято незабутнім!  Шість 

днів відпочинку серед неймовір-
них гір! На вас чекає дегус-
тація закарпатських вин, красиве 
місто, катання на лижах у Плаї, 
дивовижні замки (Ужгородський, 
Паланок, руїни Середнянського 
замку), термальні басейни в 
Косино і купання в чанах з 
сірководневою водою у Лумшорах.

Такий відпочинок обійдеться 
вам від 2800 гривень на одну 
людину, і триватиме тиждень.

Різдво в Буковелі. Карпатсь-
кий колорит 2016! Туристичний 
оператор «Group Travel» пропонує 
Вам провести різдвяні канікули 
в Карпатах. Чудовий настрій, 
м’який сніг і веселе свято Вам 
забезпечено! Катання на лижах, 
санях, сноубордах у Буковелі, 
Драгобраті, Ясінях. Сувенірні рин-
ки, катання на конях, Яремча, 
Ворохта в програмі різдвяного 
туру. До речі, за трансфери в 
Буковель платити не доведеться, 
адже їх включено до вартості туру!

Ця подорож коштуватиме від 
2300  гривень  і  триватиме  6 днів.

Ті, для кого «далеке» катання 
на лижах і бордах, можуть 
спробувати себе в інших видах 
спорту, наприклад, санки або 
ковзани. Ці чудові зимові розваги 

будуть цікаві і дітям, і дорослим. 
Похід на ковзанку – чудовий 
привід зібратися родиною та 
весело провести час.

Якщо ж Ви вирішили 
залишитися вдома, або не 
полюбляєте кататися на 
лижах, ковзанах, санчатах – не 
засмучуйтесь! Існують й інші види 
зимового відпочинку. Одним з них 
є пішохідний туризм. Такий вид 
відпочинку є найдоступнішим і 
поширеним. Щоб подорожувати 
пішки не потрібен ані автомобіль, 
ані мотоцикл, ні велосипед, ні 
кінь, ані гірськолижний інвентар.

Справжня зимова природа –
це сонячні світанки і місячні 
ночі, прекрасні пейзажі, та 
море задоволення.

Зима — це прекрасна пора 
року. Морозна погода не привід 
сидіти вдома біля телевізора. 
Замість цього можна відшукати 
для себе цікаві та корисні види 
відпочинку. А щоб отримати 
позитивні емоції, не обов’язково 
витрачати купу грошей. Лише 
трохи фантазії допоможе перет-
ворити звичайні будні на 
незабутню зимову казку. Бажаю 
всім гарного зимового відпочинку!
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ТВ О РЧЕ СУЗ І Р ’ Я

Хоч їй 18 років і потрібно 
думати про хлопців та «паті на 
хаті», але вона присвячує свій 
вільний час заняттям народними 
танцями. Отримавши срібну медаль 

у школі та вступивши до ЧДУ   
ім. Петра Могили, й досі не 
припиняє займатися своїм хобі. 
Танцює ще з 11 років у народному 
ансамблі «Суднобудівник». Любов 
до танців перейняла від бабусі та 
матері, адже вони також займалися 
цим видом спорту. 

«Мій вибір цілком свідомий. 
Танці для мене – це частина 
мого життя. З дитинства вони 
розвивали мене як фізично, так і 
духовно; розвіяли страх публічних 
виступів. Завдяки танцям багато 
подорожувала нашою країною. 
Віднайшла багато вірних друзів», 
– натхненно стверджує Анастасія.  

Разом із колективом дівчина 
бере участь у багатьох міських та 
державних конкурсах зокрема, 
переможними стали: «Золотий 
Лев» (Львів, 2015 р.) – перше місце 
в номінації народна хореографія; 
«Зоряний віночок» (Ялта, 2011р.) – 

перше місце в номінації естрадні 
танці і багато інших. 

Для майбутнього аудитора 
ідеалом танцювального колек-
тиву є  ансамбль України імені 
Павла Вірського, який є взірцем 
професіоналізму та акторської 
гри. Добре, коли є мета, до якої 
варто прагнути і розвиватись.

Тож, побажаємо Анастасії 
успіхів та наснаги для майбутніх 
перемог, не лише танцювальних, а 
й економічних!

У Чорноморському державному університеті ім. Петра Могили навчаються майбутні зірки естради, народних 
танців та музики. Їх непомітно на перший погляд, але, якщо придивитися, то вони серед нас. Вроджений 
талант, наполегливість та старання є характерними рисами для таких молодих особистостей. Про одну 
з них ми сьогодні вам розповімо – Анастасію Моржину, студентку першого курсу спеціальності облік і аудит.

ОДНА З НIМФ БОГИНI ХОРО
ТЕКСТ: МАРІЯ ЛІТВІНОВА     СТУДЕНТКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОБЛІК І АУДИТ

ОПІУМ
Якщо скажуть, що завтра кінець світу,

Вийду на балкон і сфотографую небо, –
очима.

Хотіла до тебе ближче за всіх ближче,
Але ж я не вірю в долю, у все те вище, 

найвище.
Чому завжди «по вуха», чому до нестями? 
Знову застрягти між обіцянками з брехні, 

піснями.
Поцілунків недостатньо, щоб вилікувати 
Мільйони разів закохане та розпластане 

серце.
Коли ж, раптом, тобі набридне блукати, 
Коли літери не зможуть замінити людей, 

чекатиму!
Буду чекати на тебе серед чорних тіней, 
Якщо тільки пісні не зможуть замінити й 

мене.
Вероніка Пономаренко
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К НИЖ К О В А ПО ЛИЦЯ

Останнє дослідження компанії GfK виявило, що 73% українців не цікавиться літературою, а кожний четвертий 
узагалі не відкриває книжки. Але, я впевнена, що ця статистика зовсім не відповідає читацькому рівню наших 
студентів.  Тому  пропоную  зимовий  набір книг,  що допоможуть   покращити  як  і  національну  статистику 

читання, так і статистику гарного післясесійного настрою.

«Різдво і червоний кардинал»
Можна вже починати думати про 

новорічні й різдвяні свята. Але не 
про ту метушню, яка їх супроводжує, 
а про основу основ – різдвяне диво. 
Налаштуватися на нього допоможуть 
авторка казок для дорослих Фенні 
Флегг і її мила історія «Різдво і 
червоний кардинал». У цій книзі все 
побудоване на диві, але такому, яке 
можна творити своїми руками. Смертельно хворий і втомлений 
Освальд тікає «у нетрі», щоб спокійно дожити останні його дні. Чи 
не так! Він не просто доживе, а ще й врятує одне маленьке 
життя. І, природно, вилікується сам.

 До чого тут червоний кардинал – маленька пташка? Про це краще 
дізнатися з самої книги.

«Дівчина у потягу»
Світові бестселери, зазвичай, потрапляють 

на український ринок манівцями через 
російського видавця, і не надто швидко, але 
цьогорічний феномен «Дівчини у потягу» 
британської письменниці Поли Гоукінз став 
несподіванкою і для українського читача, і для 
англійців. У Великобританії роман протримався 
20 тижнів на першій сходинці продажів, що 
стало абсолютним рекордом книговидання. 

Тридцятирічна Рейчер Вотсон після 
розлучення зовсім втратила контроль над 
собою. Вона живе в передмісті Лондона і 
проводить дні, їдучи в місто і назад. Щодня вона 

проїжджає повз будинок, в якому мешкає пара, що здається Рейчел ідеально щасливою. Якось 
уранці на сімейній терасі Рейчел бачить щось, що перевертає з ніг на голову і до того її не надто 
стабільний світ.

А на ранок прокидається у своєму ліжку: вся в крові й без єдиного спогаду про минулу ніч. З другої 
частини роману читач дізнається: як виглядала вся історія з точки зору дівчини з ідеального будинку.

Ця книга отримала позитивні відгуки критиків, багато з яких зазначили, що інтрига в романі 
тримається до останньої сторінки. А відчуття тривоги нагнітається не гірше, ніж у стрічках Хічкока. 
До того ж, «Дівчина в поїзді» дуже сподобалася майстру гостросюжетної літератури Стівену Кінгу.

Маємо чудову нагоду інтегруватися до світової читальної зали та прочитати текст до того, 
як побачимо екранізацію, тому що роман одразу взявся екранізувати сам Тейт Тейлор, обравши 
виконавицею головної ролі чудову Емілі Блант.

ТЕКСТ: ОЛЕНА ЧОРНОВОЛ     СТУДЕНТКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ НІМЕЦЬКА ФІЛОЛОГІЯ
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КНИЖ К О В А ПО ЛИЦЯ

«Пісні про любов та вічність»
І як завжди, на останок 

щось ніжне, рідне – українське. 
Хочу представити, напевно, од-
ного із найзагадковіших та 
найекзотичніших письменників 
України — Любка Дереша. Свою 
першу книгу він написав ще у 15, 
за що його називають «феноменом 
української літератури». Твор-
чість Дереша змушує людину 
думати, усвідомлювати себе, світ, 
себе в ньому. Не винятком є «Пісні 
про любов та вічність». 

Ці історії – проза мандрів. Мандрів у пошуках себе. Бо, коли 
одного разу ти розумієш, що все, чим володів дотепер (чи то воно 
володіло тобою), більше не має сенсу, час вирушати у подорож. Що 
чекає на тебе в пункті призначення? Перетворення? Чи зустріч зі 

своїм невідомим, проте справжнім «я», що раз у раз намагається дати знак про своє існування і, 
врешті, приречене бути почутим?

У передмові автор зазначив, що, як завжди, ця книга пронизана плагіатом та епігонством, 
вторинністю, проповідництвом і моралізаторством, а все ж, він має сподівання, що дещо із 
прочитаного збентежить, занепокоїть, виведе читача з рівноваги або зіб’є з пантелику, а можливо, 
навіть якоїсь темної ночі підведе під гору Кармель, після чого його планета більше ніколи не буде 
самотньою. Тому обов’язково читаємо книгу, хоча б як засіб від самотності.

«Піди постав сторожа»
Новий роман 89-річної Харпер Лі, авторки 

легендарної книги «Вбити пересмішника», «Піди, 
постав сторожа» побив рекорд останньої частини 
популярної книги «50 відтінків сірого». Про це 
повідомляє найбільша мережа американських 
книжкових магазинів «Barnes & Noble» на своєму 
офіційному сайті.

Насправді, «Піди постав сторожа» – це початкова, 
написана 1957 року, версія «Убити пересмішника». 
Закінчивши рукопис, Лі запропонувала її десяти 
видавництвам. Тільки «Lippincott» погодилося 

надрукувати роман, але зажадало його повністю переробити.
Події «Піди постав сторожа» відбуваються в 1950-ті. Джин Фінч, розумна, уїдлива, із 

загостреним почуттям справедливості, дівчина, яка водночас уміє постояти за себе, вперше за довгі 
роки приїжджає з Нью-Йорка в рідне містечко у штаті Алабама, щоб відвідати старого батька. Вона 
дізнається, що батько, який завжди був її моральним орієнтиром в «Убити пересмішника»; Аттікус 
постає втіленням порядності та зразком громадянської мужності: підтримує сегрегацію й відвідує 
зустрічі місцевого ку-клукс-клану, що суперечить прогресивним поглядам Джин. Дівчина не може 
змиритися з розвінчанням кумира.

Критики зустріли «Піди постав сторожа» вельми прохолодно. Вони вказали на затягнутість, 
передбачуваність і одночасно сумбурність сюжету, поганий стиль, надмірну кількість діалогів, а 
також брак у романі того пронизливого ліризму, з яким Джин розповідала про своє дитинство в 
«Убити пересмішника». Втім, на сьогодні англійською мовою вже надруковано 6 млн копій роману, 
тому хоча б заради цього варто з ним ознайомитись. 
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#JUSTDO I T

СПОРТ - ЦЕ  ТЕ,  ЩО  РОБИТЬ  ТЕБЕ  СИЛЬНIШИМ
Ми живемо в чудовому місті Миколаєві і, навіть, не здогадуємося про те, що в нас є велика кількість організацій, 

які мають оздоровчу та спортивну мету. Отже, познайомимося з ними!

ТЕКСТ: ВАДИМ МАРЧЕНКО     СТУДЕНТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОБЛІК І АУДИТ

КЛУБ MMA «БУЛЬДОГ»
Клуб ММА «Бульдог» – один з найстаріших 
миколаївських клубів змішаних єдиноборств. 
Клубом виховані переможці і призери світу, 
Європи і країни з фрі-файту, міксфайту/ММА, 
грепплінгу, бразильському джіу-джитсу, інших
видів  контактних єдиноборств, а також переможці 
багатьох професійних турнірів з ММА.
Тренери: Майстер спорту України з фрі-файту 
Конвишер Ігор Борисович і Майстер спорту СРСР з 
дзюдо Магдалюк Руслан Григорович.

Миколаїв, вулиця Чкалова, 169                
(093) 036-25-61

Сайт: vk.com/bulldogmma

КЛУБ БОЙОВОГО САМБО « ГРИФОН»
Тренерський склад: Сальник Юрій Миколайович, 
Устинов Дмитро Анатолійович.
Програма заняття:
   —  понеділок: армійський рукопашний бій;
  —  середа: боротьба та усі її види;
 — п’ятниця: зброя, ножовий бій, самозахист від 
вогнепальної зброї, робота з палицею.

Миколаїв, вулиця Ізмалкова, 132а
(093) 932-40-38 (093) 

244-91-77
Сайт: vk.com/ club49933855

ЙОГА-СТУДІЯ «МАКС-ЕФЕКТ»
Тренування в групі проходять до 10 осіб. Є усе
необхідне для комфортних занять. Затишна
тепла, світла зала.  Досвідчені та кваліфіковані 
тренери. Сертифікований інструктор йоги. За 
бажання можна залишити речі та килимок на 
зберігання в окремій шафці.

Миколаїв, вулиця Радянська, 6/3
(066) 645-20-16

Сайт: vk.com/fitmaxeffect

ФІТНЕС-КЛУБ «DIROMSPORT»
«DiromSport»: команда професіоналів + сучасний 
підхід до фітнесу + KeepFit = Правильний фітнес.
Тренажерний зал поділений на зони: тренажерну, 
функціональну і силову. Кардіозал оснащений 
професійним відео-театром, подвійною системою   
вентиляції, системою клімат-контролю. Програми: 
FitBall, Body Sculpt, Mix, ABT, Hot body, TWB, Core 
Stability, TRX, дитячий фітнес, ОФП для дітей.

Миколаїв, вулиця Генерала Карпенко, 12-Б/4
(0512) 50-10-31, (093) 874-42-20

Сайт: diromsport.com

СДЮШОР №2 М. МИКОЛАЄВА
А спробувати свої сили у стрільбі можна у спеціалізова-
ній дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву №2.

Миколаїв, вулиця Спортивна, 11
(0512) 36-72-65

СПОРТИВНИЙ КЛУБ « АРЕНА»
У групи набираються хлопчики і дівчатка з 6 років. 
Тренер: Коротков  Андрій Олександрович –
Майстер 2 Дана рукопашного бою, тренер вищої 
категорії. Самооборона, фізичний розвиток, 
захист від нападу зі зброєю (ніж, палиця, 
пістолет), духовне зростання. 
Легкий контакт для дітей до 12 років. Дозований і 
повний — від 12 років.

Миколаїв, вулиця Олійника, 40
(063) 931-21-56 (095) 806-21-74

Сайт: vk.com/sk.arena

ФІТНЕС-КЛУБ «L-FITNESS»
У клубі представлений найширший вибір базових 
послуг фітнесу і SPA – зона.

Миколаїв, проспект Леніна, 67
(0512) 47-10-84

Сайт: lfitness.com.ua
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