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• Pro важливе 
***

• 1 квітня –  стартувала школа 
«Юного гіда-перекладача», яку ор-
ганізували викладачі кафедри  теорії 
та практики перекладу Інституту 
філології ЧНУ ім. Петра Могили.

***
• 2 квітня – студенти Могилянки 

перемогли в змаганнях з настільного 
тенісу в рамках XVII обласних спор-
тивних ігор серед студентів універси-
тетів 2018-2019 р.

***
• 5 квітня ‒ пройшла Велика 

профорієнтаційна гра «Your 
start» для учнів 10-11 класів, яку 
організувала кафедра соціальної 
роботи, управління і педагогіки ЧНУ 
ім. Петра Могили. Метою проведення 
Великої профорієнтаційної гри «Your 
start» є стимулювання творчого 
самовдосконалення, ознайомлення 
з основними психологічними та 
моральними засадами безпечного 
перебування в Інтернеті, сприяння 
професійному самовизначенню та 
набуттю практичних навичок для 
різних галузей суспільного життя 
учнівської молоді.

***
• 8 квітня –  студентка 251 групи 

спеціальності «Право» ЧНУ ім. 
Петра Могили Вікторія  Дудка стала 
переможцем та отримала диплом 
другого ступеня на фінальному 
етапі ІХ Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді ім. Т. Шевченка 
серед студентів ЗВО.

***
• 11 квітня – до ЧНУ ім. Петра 

Могили завітала делегація, яка пред-
ставляла Республіку Корею.   У складі 
делегації до університету прибули 
Надзвичайний та Повноважний По-
сол Республіки Корея в Україні Лі 
Янг-Гу, Консул Республіки Корея в 
Україні Сео Кванг-Хьон, та секретар 
Посла Республіки Корея в Україні Ка-
терина Алешко.

***
• 13 квітня – команда факультету 

комп’ютерних наук посіла 1 місце на 
Всеукраїнській олімпіаді з програму-
вання серед команд Миколаєва.  Цьо-
го року в олімпіаді брали участь 10 
команд ЧНУ імені Петра Могили, із 
яких 7 команд – новачки. Наша краща 
команда в складі Петра Мудрієвсько-
го, Олександра Раєвського та Олек-
сандра Єрмолаєва традиційно посіла 
перше місце серед миколаївських ко-
манд.

***
•  15 квітня  – з метою налагод-

ження співробітництва між Універси-
тетом штату Іллінойс (Чикаго, США) 
та Медичним інститутом ЧНУ ім. Пе-
тра Могили до  Могилянки  завітав 
професор Університету Іллінойсу Ара 
Текіян.  

***
• 17  квітня – відбулось вручення 

сертифікатів слухачам модулю «Кра-
щі Європейські практики з водної 
безпеки задля досягнення цілей ста-
лого розвитку». Проект міжнарод-
них європейських студій Жана Моне 
та програми ЕРАЗМУС+ стартував в 
Могилянці 1 вересня минулого року 
та мав на меті популяризацію кра-
щих водних практик в галузі безпеки 
водних ресурсів.

***
• 19  квітня  – на базі кафедри еко-

логії Медичного інституту ЧНУ ім. 
Петра Могили відбувся фестиваль до 
Дня навколишнього середовища. У 
рамках фестивалю студенти 4 курсу 
спеціальності «Екологія» організува-
ли та провели  вікторини та ігри, ро-
зраховані на перевірку знань про еко-
логію та стан довкілля, а основною 
метою фестивалю було об’єднання 
студентів університету та екопросвіта.

***
• 19  квітня  – у ЧНУ ім. Петра 

Могили відбулась Всеукраїнська на-
уково-практична конференція «Акту-
альні проблеми протидії дискриміна-
ції в українському суспільстві». 
Конференція проводилась у рамках 
реалізації соціального проекту з про-
тидії дискримінації «Миколаїв – місто 
рівності».

***
• 22  квітня  – в Могилянці відб-

увся конкурс корейської мови від Ін-
ституту Седжонг. Інститут Седжонг в 
Миколаєві – це курси корейської мови 
та культури за підтримки управління 
Республіки Корея та Чорноморського 
національного університету імені Пе-
тра Могили. Конкурс корейської мови 
проходить кожної весни.

***
• 24  квітня  – у ЧНУ ім. Петра 

Могили  пройшла «Битва факультетів 
‒2019». Це був незабутній екскурс у 
80-90 роки минулого століття. 
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• Університетські бесіди

Маємо змогу поспілкуватися 
із доцентом кафедри англійської 
філології, кандидатом філологіч-
них наук, доцентом ЧНУ ім. Пе-
тра Могили ‒ Тетяною Павлівною 
Остапчук. 

‒ Чому Ви обрали саме ан-
глійську мову і загалом філоло-
гію?

‒ Коли ми вступали до універ-
ситету, правила вступу помітно 
відрізнялися від теперішніх. Ми 
могли обрати лише один вуз і 
тільки одну спеціальність. Вибір 
університетів у місті на той час 
був невеликий, лише чотири вели-
ких університети. У школі я дуже 
добре орієнтувалася в математи-
ці та хімії, це були мої улюблені 
предмети. Але коли постало пи-
тання, куди йти вчитися, то я обра-
ла педагогічний вуз і у мене була 
спеціальність «Українська мова та 
література та англійська мова і за-
рубіжні літератури». Так сталося, 
що навчаючись на третьому курсі, 
я пішла працювати у свою школу, 
викладала англійську мову, з того 
часу я більше захоплююся саме 
англійською мовою. 

‒ У 1997 році Ви закінчили 
філологічний факультет Мико-
лаївського державного педаго-
гічного інституту. Чим вам за-
пам’яталися студентські роки?

‒ Студентські роки були дуже 
класні, особливо у порівнянні зі 
шкільними, тому що школу я стра-
шенно не любила, хоча у мене 
були досить гарні викладачі, яким 

я дуже вдячна за знання. А сту-
дентські роки ‒ це роки абсолют-
ної самостійності після школи, 
коли тебе ніхто не контролює, і ти 
за все відповідаєш сам. У нас була 
дуже класна студентська група, ми 
й досі усі товаришуємо і обов’яз-
ково зустрічаємося кожні 5 років.

‒ Яких труднощів Ви зазнали 
у період навчання?

‒ Особливих труднощів я не 
пам’ятаю, тому що я дуже любила 
вчитися. Єдиним складним завдан-
ням для усіх студентів, порівнюю-
чи із сьогоденням, було встигнути 
вчасно у читальну залу, аби взяти 
ту книжку, яка тобі потрібна для 
підготовки до семінару. Оскільки 
інтернету тоді не було, студенти 
мали довго працювати усією гру-
пою у читальній залі.

‒ У 2007-2008 роках Ви про-
ходили стажування у штаті Пен-
сільванія. Вам сподобалося пе-
ребувати в Америці? 

‒ Для мене це був новий і нез-
вичний досвід, тому мені, звичай-
но, сподобалося. Ми десять міся-
ців були в Америці усією сім’єю, 
це досить тривалий період. Це 
було для нас і пригодою, і цікавою 
практикою.

‒ В Америці якесь інше став-
лення людей до навчання та до 
освіти загалом?

‒ Звичайно, те що було в Аме-
риці десять років тому, відрізняло-
ся від того, що було у нас десять 
років  тому. Наприклад, те що було 
в Сполучених Штатах раніше, 

починає з’являтися у нас досить 
нещодавно. Наприклад, рефор-
ма в школі: відсутність домашніх 
завдань, позитивне ставлення до 
дітей, поєднання навчання із дея-
кими видами ігор. Це все починає 
у нас тільки з’являтися, і можливо, 
скоро принесе свої плоди і у нас.

‒ У Пенсільванії дуже багато 
гарних та популярних міст. У 
яких містах за період стажуван-
ня Ви мали можливість побува-
ти?

‒ Завдяки програмі «Fulbright» 
я перебувала у містечку State 
College, його інфраструктура 
повністю спрямована на обслуго-
вування величезного університе-
ту Penn State College. Місто дуже 
зручне тим, що воно розташова-
не у чотирьох годинах їзди від 
найпотужніших центрів східного 
узбережжя. Тобто всього чотири 
години до Нью-Йорку, Вашинг-
тону, Філадельфії. Наша сім’я 
побувала в усіх цих містах. Крім 
того, я подавала заявку на участь в 
Асоціації американських компара-
тивістів, вона відбувалася на Long 
Beach, що у Каліфорнії. А загалом, 
ми зупинялися в багатьох містах, 
тому мали можливість побачити 
Америку різною. А найкращим 
спогадом цієї подорожі став Ве-
ликий каньйон на території націо-
нального парку «Гранд-Каньйон».

‒ У 2005 році Ви захистили 
кандидатську дисертацію. Як 
можете описати цей етап свого 
наукового життя?

‒ Мені було дуже цікаво. Тим 
паче, що я роблю завжди тільки те, 
що викликає в мені інтерес, коли 
це потрібно комусь, а не мені, то 
мій ентузіазм дорівнює нулю. Ці 
роки я згадую з теплом і вдячні-
стю, адже я спілкувалася із таки-
ми ж завзятими науковцями і мала 
багато можливостей вивчати і до-
сліджувати щось нове. 

‒ У 2016 році Ви стали ви-
пускницею міжнародного освіт-
нього проекту Salsburg Global 
Seminar, тож мали можливість 
побувати у Європі. Де сподоба-
лося більше, в Америці чи в Єв-
ропі?

‒ Америка і Європа дуже різні, 
що там, що там було дуже цікаво 
і в плані навчання та роботи, і в 
плані цікавих місць та подорожей. 
Це загалом досить великий досвід, 
це нові враження, які не можуть не 
сподобатися.
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‒ Окрім наукової діяльності, 
чим Ви ще займаєтеся і що Вас 
цікавить?

‒ Крім роботи я ще маю свою 
сім’ю. Я вважаю, що це найголов-
ніше в житті кожної людини. Тому 
моя родина, мої діти  і є моїм хобі, 
якщо можна так сказати. 

‒ Наразі маєте змогу подоро-
жувати?

‒ Зараз я залучена до проектів 
університету Саарланду. Восени, 
коли ми були на конференції, наші 
колеги влаштували нам поїздку 
до Люксембурзького університе-
ту. Це так званий академічний ту-
ризм, він дає можливість трошки 
подорожувати.

‒ Які поради ви можете дати 
студентам, які збираються обра-
ти чи вже обрали філологію? 

‒ Основне завдання для філо-
лога – це виробити своє критичне 
мислення і критичне ставлення. І, 
звичайно, якомога більше читати 

різноманітну літературу, як науко-
ву, так і художню. 

Анна Остапенко

• Університетські бесіди

• Корисно студенту

Перша пара? Я ще посплюТи давно не бачив свого одно-
групника? Цікавишся, чого він не 
ходить на пари? Ти староста, яку 
ігнорять? Чи викладач, у якого 
закінчилися клітинки, куди стави-
ти н-ки? Велкам сюди. Зараз з’я-
суємо, де ж вони, загублені й не 
знайдені студентики. 

Студенти, часом, дуже примх-
ливі істоти, їм важко догодити. 
Для комфортного навчального 
процесу їм необхідні 
приємна атмосфера в ау-
диторії (поменше уваги 
до своєї персони, щоб 
спокійно посидіти й 
піти додому), бадьорий 
викладач, що не буде за-
синати разом зі студента-
ми і розкаже щось ціка-
ве, поменше домашнього 
завдання (бо не факт, що 
вони прийдуть наступ-
ного разу на пару й при 
цьому не зненавидять 
усіх), харчування (сходи-
ти на перерві в «Фішку», 
«Булошну», їдальню, 
щоб потім не нудитись і не сидіти 
голодним), і моє найулюбленіше 
– якась погода. Якась? Так, якась. 
Самі студенти не знають, якої по-
годи їм треба: похмуро – усі позі-
хають, хочеться спати, сонце – гріє 
голову, хочеться гуляти, дощ – мо-
крі ноги, холодно, хочеться сидіти 
вдома, сніг – «а нас закриють на 
карантин?». 

Саме погода є одним із найваж-
ливіших факторів, який має вплив 
на студента. І людина, яка ще вчо-

ра робила всі пари, уважно склада-
ла сумку ввечері, може вже вранці 
подивитись у вікно і сказати собі: 
«Погода фігня, залишусь краще 
вдома». 

У середньому кожен студент 
на день має по 4-5 пар, виходить, 
що ми ходимо в університет май-

же як на роботу, з 9:00 до 17:00. І 
так 5 днів на тиждень. Не завжди у 
вихідні проходять якісь цікаві за-
ходи чи виставки, тому доводить-
ся жертвувати своїм навчальним 
процесом задля того, щоб поди-
витись на Кінний миколаївський 
чемпіонат чи сходити на зустріч з 
письменником рідного краю (так, 
я знаю, мої смаки специфічні). А 
перенести таку подію не можна, 
і пропускати також не хочеться. 
Можна аргументувати це ще тим, 

що пари кожен день ті самі, а на 
таке дійство можна потрапити 
лише раз. Тому не шкода. 

А цей абзац для любителів по-
спати вранці подовше, бо хтось 
всю ніч залипав у Youtube. Знай-
ома ситуація: будильник лунає 
вже півгодини, ти переводиш 

його всьоме на 5 хвилин 
з надією поспати хоча б 
ще трошки (один з моїх 
найулюбленіших самооб-
манів). Але ти настільки 
захопився розгляданням 
кольорових снів, що про-
втикав черговий аларм, 
а як результат тобі дово-
диться їсти похапцем пе-
чиво дорогою до універу 
(і без чаю!).

Але так роблять не всі 
:) Деякі студенти із задо-
воленням ніжаться в те-
пленькому ліжечку (мо-
жуть же собі дозволити). 
Типу «перша пара – ну я 

ще посплю, піду на третю, або вза-
галі завтра». Завжди по-доброму 
заздрила таким людям. Зазвичай 
вони нікуди не поспішають, не пе-
реймаються, (принаймні до сесії), 
і самі створюють собі графік, під-
порядкований тільки їхнім бажан-
ням і настрою. Теж хотіла б такий 
мати, але чомусь у всіх стовбчиках 
у мене записані лише пари, неза-
лежно від моїх вподобань.

Щось відволіклися. Отже, силь-
ні духом, або ті, хто не пропускає,
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 бо боїться, що відрахують, готові 
вранці їхати у набитих маршрут-
ках, як шпроти у банці ‒ майже не 
тримаючись (ну, загалом, навіщо, 
якщо тебе й так підпирають з усіх 
боків). Або ці безнадійні потуги 
влізти до набитої дощенту залізної 
коробки спонукають тебе реаль-
но уявити себе шпротиком, хоча 
насправді ти оселедець. Бажання 
приїхати вчасно робить дива. Що 
ж, тут навіть може зав’язатися ро-
мантична п’ятихвилинка – стоїш, 
триматися нема за що, спираєшся 
головою об плече якогось молоди-
ка і їдеш так до університету, поки 
зупинка не розлучить вас. 
Буває й таке: ідеш з подругою до 
університету, майже зайшли в ау-
диторію, і тут вона каже: «Може, 
підемо краще погуляємо?» Всеее. 
Мозок хоче пити каву, їсти мо-
розиво, пліткувати. Бажання ве-
село провести час розколює той 
гранітик  науки, який обіцяла ще 
на першому курсі старанно гриз-

ти. Парам нічого не залишається, 
як нещадно програти у цьому дво-
бою. Іноді реально важко встояти 
перед такою пропозицією, особ-
ливо, коли предмет, який викла-
дають, тобі зовсім не цікавий. За-
тягти студента на такі пари може 
тільки загроза відрахування чи 
сесія, що все наближається, і єди-
не, що тобі треба для щастя – це 
60 балів. Часто студенти довго 
не ходили через відомі тільки їм 
поважні причини, а потім, коли 
приходить час повернутися блуд-
ному сину, просто бояться реакції 
викладача – може,  буде сварити чи 
не захоче слухати.

Думаю, найгіршою причиною 
відсутності студентів, яка тільки 
може бути, є погана атмосфера в 
колективі або під час пари. Булінг 
– одне з найпопулярніших слів в 
українських новинах за останні 
роки. Звісно, університет – це не 
школа, але будь-який колектив не 
застрахований від такого, кожен 

може стати жертвою. Ще гірше, 
коли страху піддається на парі 
вся група. Ну бувають же викла-
дачі-фанатики, які тримають у на-
прузі всі годину і двадцять хвилин. 
На такі пари ну дуууже не хочеться 
йти, бо сидиш увесь час, як на мін-
ному полі, ще трохи й підірвешся. 
У людей бюджетних виходу немає 
– вони перші кидаються в атаку, а 
ось люди контракту залишаються 
прикривати не такий надійний, але 
все ж тил, ну або просто йдуть з 
пари. 

Усе ж, студентські роки – це 
наша молодість, тож, дорогі сту-
денти, робіть зараз так, щоб потім 
вам не було про що жалкувати. 
Ніхто не знає, що нас чекає по-
переду. Можливо, якась чергова 
непрогуляна пара, припустимо, з 
БЖД в майбутньому врятує вам 
життя. 

Вікторія Козоріз

Як впоратись із весняною тривожністю?
«Квітень – найжорстокіший 

місяць, бузок квітне з мертвої 
землі, змішуючи пам'ять і бажан-
ня, перемішуючи нудні коріння з 

весняним дощем».
Еліот Томас Стернз

Хоча американський поет не 
мав вченого ступеня з психології, 
він доволі чітко окреслив най-
тяжчий для людини період після 
затяжної зими. Четвертий місяць 
року – місяць, коли усе розквітає 
буйним цвітом, але ми ніяк не 
розквітнемо самі. Чому так тра-
пляється? 

Зміни. Будь-які зміни, гарні чи 
погані, завжди вносять тривогу до 
людської свідомості. Особливо це 
стосується людей з високою чут-
ливістю, які схильні до тривоги та 
депресії.

Спогади. Змішування пам'яті і 
бажання доволі ризикована діяль-
ність, яка може призвести до три-
воги та різноманітних психічних 
мікророзладів. Ми озираємося з 
ностальгією або жалем на нездій-
сненні мрії та бажання. Цей сезон 
відродження змушує нас продов-
жувати рухатися, можливо, занад-
то швидко. Ви можете думати, що 
ще не готові, але насправді ви ось-
ось розквітнете.

Гормони. 10% людей із сезон-
ним афективним розладом відчу-
вають, що після потепління вони 

стають меланхолійними. Взимку 
відсутність сонячного світла змі-
нила рівень мелатоніну, дофаміну, 
ендорфіну та окситоцину. Тепер 
світла побільшало, гормони по-
чали активніше вироблятися, але 
організм до такого пробудження 
ще не пристосувався. Саме тому 
навесні ми часто тривожимося.

Усе це звучить доволі сумно. 
Невже ніяк не можна вплинути на 
свій стан під час сезонного афек-
тивного розладу? Адже навесні 
хочеться діяти та рухатись, захо-
плюватись, шукати щось нове, 

закохуватись, подорожувати та 
досліджувати! Як усе це робити, 
коли ти відчуваєш себе висуше-
ною абрикосою? 

Насамперед необхідно пройти 
вітамінний курс, твоєму організ-
мові зараз саме цього не вистачає! 
Це може бути розмаїття фруктів 
та овочів, вітаміни у пігулках чи 
свіжі соки. Обов’язково прокон-
сультуйся зі своїм лікарем, адже 
комплексне вживання деяких 
вітамінів може викликати алергіч-
ну реакцію.

Піклуйся про себе. Приймай
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ванни з піною, пий більше води, 
залиш токсичних людей поза ко-
лом свого спілкування, полюби 
себе, адже ти вартий \ варта цьо-
го. Любов до себе може творити 
неможливе. Знайди гармонію з 
власними думками та тілом. Так, 
я знаю, що це нелегко, та все ж 
таки спробуй, і результат не зали-
шить чекати на себе. Твої тривога 
та страх почнуть зникати, коли ти 

віритимеш у себе та любитимеш 
себе трошки більше.

Світлотерапія. Очевидно, що 
найбільш гострою потребою піс-
ля зими є сонячне світло. Саме 
воно допоможе тобі контролювати  
симптоми сезонного афективно-
го розладу. Спробуй більше часу 
проводити на свіжому повітрі під 
променями сонця. 

Знайди годинку для друзів! 

Проводь своє дозвілля разом з 
близькими та друзями, вони є дже-
релом позитивних емоцій. Знай-
ди час для прогулянки, виїзду на 
природу, навіть сумісний перегляд 
нового сезону Гри Престолів допо-
може тобі впоратись із сезонною 
тривогою!

Ксенія Василенко

Ти що, ще не бачив своєї країни?
Вітаю, шановний читач! На-

став час нам поговорити тет-а-тет. 
Розповім про Всеукраїнський рух 
«Твоя Країна». Інформацію про 
сам рух ти можеш знайти у від-
критих джерелах, скажу лише те, 
що рух було засновано на початку 
2014 року Євгеном Демченко. Ос-
новна мета руху викладена в його 
девізах: «Ти що, ще не бачив своєї 
країни?» та «25 областей до 25 
років». Суть руху полягає в тому, 
щоб кожен молодий українець по-
бачив Україну до 25 років, а під 
час візитів мав змогу познайоми-
тися та знайти друзів з різних ре-
гіонів, з можливістю самостійних 
подорожей у майбутньому. 

А зараз час власне моєї історії. 
В лютому 2018 року я, сам того 
не розуміючи, змінив своє життя. 
Мене запросили до команди ор-
ганізаторів якогось візиту «Твоєї 
Країни» (далі – ТК). Я сказав: 
«Окей». Мені коротко розповіли, 
що це за рух і про що він взагалі. 
Сказати, аби я одразу ж запалав 
цією ідеєю – ні, і це правда. Я така 
людина, яка дуже рідко спалахує 
якоюсь ідеєю з самого початку. 

Квітень 2018 року. Перший ві-
зит ТК, який я допомагав органі-
зовувати. І знаєте що? Мені спо-
добалось! Знову ж таки, не можу 
сказати, що я прямо-таки був пе-
реповнений емоціями, я просто 
побачив дванадцять абсолютно 
різних людей з різних регіонів 
України, від Мукачева до Харкова, 
від Чернігова до Кропивницького. 
Тут треба трохи зупинитися і по-
яснити, що ми намагаємось знай-
омити з Миколаєвом людей, які не 
проживають в Одеській та Хер-
сонській областях. Мови не може 
бути й щодо тих, хто народився, 
жив або зараз проживає в Мико-
лаєві). Тож, повернемось до моєї 
розповіді. Три дні з неймовірно 
крутими людьми, прогулянками 
містом, історіями та піснями під 
гітару. Вдруге я долучився до ор-
ганізації візиту вже як координа-
тор, тобто той, кого можна назвати 
«босом». Візит відбувся у вересні 
2018 року. І останній візит, який я 
координував, пройшов 19 21 квіт-
ня 2019 року.

Що ж стосується процесу ор-
ганізації проекту, то він розпочи-

нається за 2-3 місяці до дат візи-
ту. Звичайно, можна і за менший 
термін, проте якість самого візиту 
буде не найкраща, до того ж по-
трібно зробити не мало роботи. 
По-перше, потрібно мати коман-
ду організаторів. Це ті люди, які 
будуть підкидувати круті ідеї, 
допомагати в організації, яким 
можна буде довірити якісь справи 
тощо. Хороша команда – це запо-
рука успішного візиту. Наступним 
пунктом є продумування програ-
ми. В Миколаєві не настільки ба-
гато пам’яток та крутих місць, в 
порівнянні зі Львовом, наприклад, 
аби робити візит більше трьох 
днів, саме тому найчастіше це 
п’ятниця, субота та неділя. 

Завжди є обов’язкові моменти 
візитів, які мають бути стовідсот-
ково, наприклад тімбілдинг: знай-
омство в перший день, це найпер-
ший пункт програми. Переважно 
це різні веселі ігри, під час яких 
учасники знайомляться один з од-
ним та просто весело проводять 
час. Після організації трьох ві-
зитів я для себе виокремив також 
і обов’язкові для відвідування міс-
ця, а саме: Музей суднобудування 
та флоту, Миколаївський зоопарк, 
прогулянка річковим трамвайчи-
ком, екскурсії центром міста (ву-
лиця Соборна, дитяче містечко 
«Казка» та ін.) та яхт-клубом. До 
того ж, учасникам дуже подоба-
ються екскурсії

Українським академічним те-
атром драми та музичної комедії. 
А вже як ще розбавити час – вирі-
шувати організаторам. Це можуть 
бути воркшопи, пікніки, музичні 
вечори, квартирники, літературни-
ки. Тут вас взагалі не обмежують 
ні в чому, головне, аби це було зро-
блено з душею, а учасники могли 
відпочити, або ж навпаки насити-
ти один день квестами та іграми. 
Це не мають бути просто сухі ек-
скурсії з мандрами містом. Чим 
більше фантазії – тим краще! Ще 
одна з фішок ТК – подорож дуже
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дешева. Організатори намагають-
ся домовлятися про знижку на вхід 
до музеїв та екскурсійні путівки. 
Хто знайомий з терміном «фан-
драйзинг», зрозуміє, чим ми зай-
маємось. 

І ще хотів би особисто вам по-
радити, як же легко можна потра-
пити на візит до інших міст. Взя-
ти участь дуже легко. Треба лише 
заповнити невелику гугл-форму і 
чекати відповіді від організаторів. 
Вже тричі я читав анкети, які за-
повнюють учасники, і можу сфор-
мувати декілька порад, які допом-
ожуть вам. По-перше, пишіть від 
себе те, що відчуваєте. Тут якраз 
той випадок, коли потрібно хоч 
трішки вміти писати. І не треба 
писати стандартні речі, на кшталт, 
«побачити місто», «отримати нові 
знайомства», «класно провести 
вихідні» і т.д. Краще за все писати 
відверто та чесно. До того ж, мо-
лоді, яка не має досвіду участі у 
ТК, на візитах, які я організовував, 
надавалась перевага. По-друге, не 
треба кидати однакові мотивацій-
ні листи на різні візити – це дуже 
легко перевірити і зрозуміти, на-
скільки людина заморочилась. По-
третє, дайте зрозуміти, що ви дуже 
хочете потрапити на цей візит, що 
саме ви чудово впишетесь в групу 
з одинадцяти інших учасників. 

Наостанок я попрохав учас-
ників останнього візиту назвати 

три слова, з якими в них асоціюєть-
ся проект «Твоя Країна». Мені 
відповідали, що ТК – це люди, 
Україна, душевність, сміх, дружба, 
круті знайомства, затишна атмос-
фера, велике бажання знову поба-
читись, щирість, довіра, гостин-
ність, автостоп, натхнення, тепло, 
емоції. Я також можу сказати, що 
для мене ТК трьома словами – 
неймовірно крута можливість. 
Можливість для всіх отримати 
нові знайомства, для учасників – 
подорожувати, для організаторів 
– набувати досвіду та дізнаватися 
щось нове про своє місто. 

Ще можна дуже багато чого 
розказати, але тут краще один раз 
спробувати, ніж дві години читати. 
Я запевняю вас, що це того вартує! 
Якщо у вас виникли які-небудь за-
питання і ви не змогли знайти від-
повіді на офіційній сторінці про-
екту «Твоя Країна» та на сторінці 
у соціальній мережі Facebook, ви 
завжди можете запитати особисто 
мене, як в стінах нашого універси-
тету, так і завдяки всесвітній ме-
режі Інтернет.

Максим Кузнєцов

• Легко про складне

Космос Україні!
Як багато ви знаєте про космос 

і усе, що з ним пов'язано? Скорі-
ше за все, як і я ‒небагато. Впев-
нений, що більшість не слідкує за 
новинами з досягнень і розвитку 
космічної галузі та не зможе ви-
черпно розповісти про діяльність 
Ілона Маска (крім того, що він 
«запустив машину в космос» і 
працює над створенням Гіперлу-
пу (англ. ‒ Hyperloop)). Прожи-
ваючи в такому інформаційному 
вакуумі щодо цієї інноваційної 

та важливої теми, я відвідав лек-
цію про космос. Просто побачив 
оголошення, що якась компанія 
Space Logistic Ukraine приїздить 
до Миколаєва із лекцією. Чому б 
не піти? П'ятниця, жодних планів, 
а ще й безкоштовно. В результаті я 
для себе відкрив не лише космос, 
а й дещо інше, більш мирське. Це 
та сама компанія Space Logistic та 
те, чим вона займається. На лек-
ції часу було обмаль і поки ми, як 
в трансі, слухали про карликові 

планети, галактики та 
сузір’я, часу, аби по-
слухати вичерпно про 
діяльність цієї компанії 
в Україні, не вистачило. 
Саме тому я вирішив 
розібратися в цій темі.

Розпочнемо знайом-
ство з самого початку. 
Засновником компанії 

Space Logistic Ukraine є Дмитро 
Легеза. Відкриті джерела обме-
жуються новинами за 2014-2015 
роки, де Дмитро згадується як 
голова Дніпропетровської місь-
кої організації ‒ партії «УДАР» 
Віталія Кличка. Однак 28 серп-
ня 2015 року відбувається злит-
тя партії «УДАР» та Блоку Петра 
Порошенка «Солідарність». Якраз 
з цього дня згадки про Дмитра, як 
про політичного діяча, в регіональ-
них ЗМІ зникають, а з’являються 
вже з другої половини 2018 року 
по всій Україні, як про засновни-
ка компанії, яка прагне побуду-
вати космопорт. Також Дмитро є 
засновником фонду Foundation of 
the Development of Ukraine. 16 жо-
втня 2018 року на сторінці Space 
Logistic Ukraine у соціальній ме-
режі Facebook публікується пер-
ший пост про основні принципи 
та цілі діяльності компанії. У кінці 
тексту крім Дмитра Легези
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вказаний також Валентин Гаденов 
(Valentin Gadenoff) як керуючий 
партнер. 

Валентин – та людина, яку 
я найкраще запам’ятав з лекції, 
оскільки саме він був спікером і 
розповідав про все, що знаходить-
ся за межами верхніх шарів атмос-
фери нашої планети. Він є одним 
з небагатьох астроблогерів на 
пострадянському просторі. У ін-
терв’ю Радіо Свобода від 29 черв-
ня 2017 року Валентин розповів 
про себе: народився в місті Про-
коп’євськ, Кемеровської області, 
там закінчив школу, пішов в ар-
мію, а потім вступив до медично-
го університету. Через декілька 
місяців після путчу в Росії (18-21 
серпня 1991 р.), Валентин, у віці 
24 років, виїздить до Європи (не-
легально перетинаючи кордон). 
Там певний час подорожує, аж 
поки не зупиняється у Швеції. 
Сам він неодноразово наголошує 
на тому, що не є вченим та астро-
фізиком, оскільки сам всьому на-
вчився і не має жодної спеціальної 
освіти. Проте як сам я зауважив 
під час лекції, Валентин отримує 
колосальне задоволення від своєї 
роботи.

 На його сторінці у Facebook 
можна знайти наступний пост 
від 25 вересня 2018 року: «Моё 
пребывание в Украине принима-
ет неожиданный поворот! Только 
вчера встречался со своим чита-

телем, адвокатом, для того, чтобы 
обсудить, как уладить проблему 
за просроченное пребывание в 
стране перед отъездом в Швецию, 
однако Матрица похоже не хочет, 
чтобы я вас покинул. Ко мне об-
ратилась группа бизнесменов во 
главе с Дмитрием Легезою и Та-
тьяной Люлькой с предложением, 
чтобы я остался в Украине и про-
должал заниматься популяризаци-
ей космоса и проблемой передачи 
космической промышленности на-
роду Украины! Это всё неспроста, 
но одно мне становится понятным, 
что не только я один вижу выгоды 
такой передачи, где помимо по-
литической выгоды в поднятии 
своего международного статуса, 
страна получит также экономи-
ческие выгоды, такие как вклад 
частных лиц в космическую инду-
стрию, где каждый гражданин мо-
жет взяться за дело и предложить 
свои услуги в развитии космоса, 
что явно приведёт к инвестициям 
и созданию новых рабочих мест, 
а самое главное, в какой-то сте-
пени предотвратит утечку мозгов 
из страны. Я думаю, что при пу-
бличном доступе, это также при-
ведёт к саморегуляции экономики 
в космической индустрии, так как 
появятся предложения от частных 
лиц по производству космической 
продукции…». 

Під час лекції Валентин 
розповідав про те, що Space 

Logistic Ukraine 
зацікавлена в по-
будові космопор-
ту і навів безліч 
фактів, що це є 
реальністю і для 
цього не потрібно 
виділяти трильйо-
ни доларів. Для от-
римання більш де-
тальної інформації 
про компанію Space 
Logistic Ukraine я 
провів невелике ін-
терв’ю із Тетяною 
Люлькою, яка була 
згадана раніше у 
пості Валентина 
Гаденова. До речі, 
Тетяна є онучкою 
Архипа Михайло-
вича Люльки – ви-
датного українсь-
кого конструктора 
авіаційних дви-

гунів, члена-коре-
спондента та ака-

деміка Академії Наук СРСР. 
‒ Ви були у витоків компанії 

Space Logistic Ukraine. Як все 
розпочиналось?

‒ Взагалі-то я один з ідеологів 
цієї компанії і колись це буде ле-
генда – розповідати, як все почи-
налося. Але насправді хотілось 
знайти якусь цікаву тему для 
України, щоб вона була іннова-
ційна, проривна. Минулого літа 
у мене з моїм бізнес-партнером 
Дмитром виникла ідея: а чому б 
не зайнятися темою космосу. Була 
заснована компанія і ми почали 
шукати, що можна робити. Спо-
чатку ми думали, що це може бути 
конструкторське бюро і ми зможе-
мо будувати супутники і щось таке 
створювати, але зрозуміли, що це 
все чудово, але майданчику звідки 
запускати супутники та інші носії 
в Україні немає. Тому ми почали 
цікавитися, чи є проект побудови 
космопорту в Україні.

‒ Тобто на сьогодні основна 
ціль діяльності вашої компанії 
‒ це створення космопорту, як 
така собі основна, перша, базис-
на віха розвитку космічної сфе-
ри в Україні?

‒ Я скажу так, ми шукали, яка 
тема може стати магнітом для 
розвитку галузі в цілому, бо для 
будь-чого, навіть для держави, по-
трібна якась концепція, яка буде 
розвивати цю тему. Ось ми зро-
зуміли, що космопорт може бути 
тою силою, яка буде розвивати 
космічну галузь в цілому. І ми не 
помилились, бо за шість місяців  
інформаційної, дуже таки потуж-
ної компанії, у нас окремий від-
діл цим займається. Дуже смішно 
сказати, але за останній тиждень 
вже навіть три політики, які ба-
лотуються на посаду Президен-
та України, заявили про те, що 
Україні потрібен космопорт. Ро-
зумієте? І ми прекрасно розуміли, 
що це у зв’язку з тим, що ми поча-
ли активно пропагувати цю ідею.

‒ А чи можете ви сказати, хто 
про це говорив?

‒ Так, можу! Андрій Садовий 
(ред. – розмова відбулась 3-го 
березня, до того, як Андрій Іва-
нович зняв свою кандидатуру), 
Юрій Бойко і Сергій Носенко. І ще 
остання згадка була три дні тому: 
генеральний директор «Южмаша» 
(ред. – Південний машинобудів-
ний завод ім. А. М. Макарова – 
Південмаш, розташований у місті 
Дніпро) Войт Сергій Миколайо-

На фото зліва направо: Валентин Гаденов, 
Тетяна Люлька та Дмитро Легеза
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вич також заявив про побудову 
космопорта.  І Дмитро дав ко-
ментар, що ми переконані, що це 
піар, і що вони планують витра-
тити на космопорт 50 млрд. долл. 
При тому, що той же Ілон Маск 
будує в Техасі свій космодром за 
15 млн. долл. Ми провели пере-
мовини буквально ось сьогодні, 
Дмитро зустрічався з українсь-
кою компанією, яка взялась нам 
виконувати науково-дослідницьку 
роботу за територіальною складо-
вою. Тобто вони дадуть нам чітку 
відповідь, де в Україні може бути 
побудований космопорт.

‒ Наскільки я розумію, пер-
ший етап роботи ‒ це аналіз те-
риторії, де можна буде побудува-
ти космопорт?

‒ Так, туди входить балістична 
та екологічна складові. 

‒ А чи є у вас якісь плани на 
найближчий рік-два?

‒ Так, безумовно. У нас вже є 
плани на найближчі п’ять років. 
Друга складова – це зміна зако-
нодавства, тому що ми наголо-
шували на тому, що сьогодні все, 
що пов’язано з космічною галуз-
зю, знаходиться під монополією 
держави. І поки не буде прийнято 
відповідних законопроектів все, 
що ми робимо, може підпадати 
під санкції. Жодний приватний ін-
вестор  не може принести гроші і 
будувати, розробляти супутники, 
будувати ракетоносії, оскільки це 
одразу підпадає під порушення 
закону. Тому ми перед собою ста-
вимо мету прийняття відповідно-
го закону. Нас дуже радує, що за 
ці два тижні, окрім Тетерука (ред. 
– Андрій Тетрук є народним де-
путатом VIII скликання від партії 
«Народний Фронт»), який подав 
свій законопроект, подав законо-
проект також і Комітет промисло-
вої політики і, як аналізував наш 
юрист, він є набагато кращим, ніж 
той, що підготував Тетерук. Тому 
є надія, що Верховна Рада в цій 
складовій прийме законопроект. 
А третім ми, як тільки отримуємо 
документ, впроваджуємо соціаль-
ну складову. Активно починаємо 
вести перемовини з інвесторами і 
з державними структурами, тому 
що ми вже отримали підтримку 
від відповідної держструктури 
в цьому проекті.  І четвертий на-
прямок – ми вже починаємо вести 
перемовини з інженерами зі ство-
рення власного конструкторського 

бюро. 
‒ У вас доволі амбіційні пла-

ни, які потребують великих 
грошей. Зараз ви маєте якесь 
фінансування?   

‒ Зараз фінансування здійс-
нюється на кошти з бізнесу Дми-
тра, він заможна людина. Поки що 
ми не маємо планів залучати інве-
стиційні кошти. 

‒ Вже доволі просто зро-
зуміти, яку функцію виконує 
Дмитро в вашій компанії, а яку 
виконуєте Ви? Згідно ваших 
постів у мережі Facebook, ви 
активно розповідаєте світу про 
компанію і загалом про Україну, 
відвідуючи різні конференції, як 
в межах країни, так і ззовні.

‒ Я – керуючий партнер, на 
мені концепція, робота з персона-
лом та піар. 

‒ Яку функцію у вашій ком-
панії виконує сьогодні Валентин 
Гаденов?

‒ Почнемо з того, що він сьо-
годні в Україні знаходиться неле-
гально. В нього паспорт Швеції і 
він мав поїхати з України ще три 
місяці тому, але ми його не відпу-
скаємо, та і він сам не хоче їхати. 
Тому найближчим часом ми пла-
нуємо його відправити в Швецію, 
він 2-3 місяці буде там, а потім ми 
його офіційно приймемо на робо-
ту. Тобто він у нас сьогодні на по-
саді астроблогера-консультанта. 

Після отриманої інформації, 
мене зацікавило питання законо-
проекту від нардепа Андрія Тете-
рука, оскільки це вже абсолютно 
інший рівень. Дійсно, 18 жовтня 
2018 року Андрій Анатолійович 
подав до Верховної ради Украї-
ни проект Закону № 9219 «Про 
внесення змін до деяких законів 
України щодо сприяння розвитку 
космічної діяльності та залучен-
ня інвестицій в космічну галузь 
України». 27 лютого 2019 року за 
проектом Закону, який подав Тете-
рук, було опубліковано висновок 
Комітету з питань промислової 
політики та підприємництва. Того 
ж дня до Верховної Ради надійшов 
інший законопроект з того ж Комі-
тету № 10096 «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо 
демонополізації та розвитку кос-
мічної діяльності». 
Законопроект Комітету до сьогод-
ні ще не включений до порядку 
денного і знаходиться на стадії 
розгляду. А от законопроект нар-

депа Тетерука було включено до 
порядку денного 2679-VIII (деся-
та сесія восьмого скликання Вер-
ховної Ради) від 07.02.2019, але 
розгляду до сьогодні не відбулось. 
Якщо узагальнити усі запропо-
новані зміни до Законів України 
«Про підприємництво» та «Про 
космічну діяльність», то при прий-
нятті Верховною Радою проекту 
цього Закону приватні інвестори 
зможуть  здійснювати підприєм-
ницьку діяльність, пов’язану «з 
розробленням, випробуванням, 
виробництвом та експлуатацією 
ракет-носіїв, у тому числі з їх кос-
мічними запусками». Проте буде 
збережено державне ліцензування 
як «регуляторний вплив держави 
на діяльність суб’єктів господар-
ської діяльності у цій сфері».

Але і на цьому я не зміг зупини-
тися і зажадав невеликого комен-
таря від доктора політичних наук 
та декана факультету політичних 
наук Чорноморського національ-
ного університету імені Петра 
Могили – Шевчука Олександра 
Володимировича. Докладно усе 
йому розповівши, поставив всьо-
го декілька запитань: потрібен чи 
не потрібен космопорт Україні? І 
як до цієї ситуації ставиться сам 
Олександр Володимирович? 

Відповідь була наступною: 
«По-перше, будь-які інновації, які 
йдуть на рівні держави, завжди є 
корисними. Приватна це чи дер-
жавна ініціатива – це інше питан-
ня. Зараз це знаходиться в сфері 
впливу держави і присутня дер-
жавна монополія, оскільки це є 
стратегічна галузь, то, безперечно, 
справа позитивна. Але всі речі – 
будівництво космопорту і так далі, 
повинні знаходитись під контро-
лем держави з суворим дотриман-
ням всіх вимог та норм. По-друге, 
будівництво надасть можливість 
забезпечити людей новими робо-
чими місцями, забезпечити притік 
інвестицій, дасть можливість ро-
звивати туризм – це  інфраструк-
тура, дороги, готелі тощо. Це річ 
позитивна, але з дотриманням всіх 
вимог, які існують. Можна при-
гадати деякі такі речі в космічній 
галузі, наприклад, аварія Челлен-
джера та інші катастрофічні ви-
падки, які можна довго згадувати. 
І, відповідно, все повинно суворо 
контролюватися державою. 

Що стосується політичної волі 
і політичних сил, по-перше, зако-
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нопроект поданий, тобто вже є 
бажання. По-друге, я вважаю, що 
ще багато речей будуть пов’язані 
з майбутніми парламентськими 
виборами, в залежності від того, 
які політичні сили прийдуть. Мені 
здається, що тут вплив проросій-
ських сил також буде значним, 
оскільки Росія позиціонує себе 
як космічна держава, і тут Украї-
на явний конкурент, зважаючи 
на ті санкції, які зараз накладені 
на Росію за анексію Криму та за 
агресію на Донбасі. Це з боку 
Росії викличе супротив, але супро-
тив – супротивом, а головне, щоб 
внутрішні політичні сили України 

могли консолідуватись навколо 
цього питання.

Моя особиста точка зору – 
справа абсолютно корисна, зва-
жаючи на нові робочі місця і на 
можливість подальшого розвитку 
України в цьому плані. Тим біль-
ше, якщо пригадати розвиток кос-
мічної галузі в Україні, то вона 
доклала до цього ну дуже багато 
зусиль – той же Южмаш з будівни-
цтва ракет. Україна має для цього 
потенціал. Це дало б можливість 
підприємствам по всій країні, а не 
лише в околицях космодрому, бути 
зацикленим відповідним чином на 
виробництві. Будуть працювати 

українці, вони будуть сплачувати 
податки, а податки – це соціальна 
сфера, ну і так далі. Тобто супро-
тив ззовні буде, але головне – це  
консолідація всередині України, 
як політична, так і економічна, і 
наукова».

Ось такі процеси відбуваються 
в Україні щодо розвитку космічної 
галузі. Єдине, що можна сказати 
наостанок, так це те, що зі збере-
женням темпів зацікавленості до 
цього питання, дуже скоро всією 
країною можуть лунати гасла 
«Космос Україні!».

Максим Кузнєцов
• Новини
Студенти-політологи ЧНУ ім. Петра Могили знову стали 

призерами конкурсу наукових робіт
Наприкінці березня в Чер-

нівецькому національному універ-
ситеті ім. Юрія Федьковича відбув-
ся фінальний тур Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 
робіт з галузей знань та спеціаль-
ностей за напрямком «Політоло-
гія». Вже другий раз поспіль сту-
денти-політологи ЧНУ ім. Петра 
Могили отримують призові місця 
на цьому етапі змагань. 

Щоб потрапити до фіналу сту-
дентам-політологам потрібно 
було посісти 25 перших рейтин-
гових місць, випередивши близь-
ко 60 суперників. Таким чином, 
за звання кращих боролись пред-
ставники провідних українських 
ЗВО: Чернівецького національно-
го університету імені Ю. Федько-
вича, Київського національного 
економічного університету імені 
В. Гетьмана, Сумського держав-
ного університету, Харківського 

національного університету імені 
В. Каразіна, Ніжинського націо-
нального університету імені М. 
Гоголя, Національного універ-
ситету «Львівська політехніка», 
Прикарпатського національного 
університету імені В. Стефани-
ка, Національного університету 
«Києво-Могилянська академія», 
Дніпровського державного універ-
ситету внутрішніх справ, Націо-
нального університету «Острозька 
академія», Донецького національ-
ного університету імені В. Сту-
са, Житомирського державно-
го університету імені І. Франка, 
Львівського національного універ-
ситету імені І. Франка та Чорно-
морського національного універ-
ситету імені Петра Могили.

Варто зазначити, що найбіль-
ше фіналістів було від Могилянки: 
Єлизавета Єрмакова, Валерія 
Химинець та В’ячеслав Шпаков. 

Крім того, студенти-політологи 
нашого університету були єдини-
ми з півдня України, хто пройшов 
до фіналу.

Під час науково-практичної 
конференції, яка тривала 9 годин, 
студенти-політологи мали пред-
ставити власний доробок у дослід-
женні актуальних тем сучасного 
політичного світу. Серед представ-
лених тем найбільший інтерес 
викликали: «Технології викори-
стання масових акцій у політич-
ній боротьбі», «Технології вико-
ристання кольорової палітри в 
рамках проведення передвиборчої 
кампанії», «Локальні політичні ре-
жими Львова та Івано-Франківсь-
ка: бінарне порівняння», «Досвід 
впровадження адміністративно-те-
риторіальної реформи у європей-
ських країнах в контексті децен-
тралізації», «Digital PR-технології 
у передвиборчих президентських 
кампаніях США та Франції 2016-
2017рр.» та інші.

За призові місця велась запекла 
конкурентна боротьба. Представ-
ники Могилянки активно обгово-
рювали роботи колег та ставили 
цікаві питання іншим учасникам. 
Призові місця посіли В’ячеслав 
Шпаков (531 група) та Єлизавета 
Єрмакова (431 група). Студентів 
нагородили дипломами третього 
ступеня.

Прес-центр ЧНУ
ім. П.Могили
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Студенти Медичного інституту ЧНУ ім. Петра Могили 
нагадали, що питання університетської клініки в 

Миколаєві досі не вирішено
9 квітня в Миколаївській місь-

кій раді провели чергове засідан-
ня сесії міськради. Нагадаємо, що 
ЧНУ ім. Петра Могили досі чекає 
рішення щодо передачі недобудови 
на перетині вулиць 3-я Слобідська 
та Колодязна для університетської 
клініки. Аби нагадати про невирі-
шене питання, студенти Медично-
го інституту Могилянки прийшли 
до стін Миколаївської міськради з 
плакатами та закликами.

Доктор медичних наук, профе-
сор Медичного інституту ЧНУ ім. 
Петра Могили Микола Климен-
ко зазначив: «Зараз в Україні уже 
багато університетів мають свої 
власні клініки. В інших містах 
під університетські клініки пере-
дали кращі лікарні, які уже були 
відремонтовані та обладнані. А ми 
в Миколаєві вже три роки не мо-
жемо домогтися, щоб нам віддали 
недобудову, яка уже в напівзруй-
нованому стані»

Університетська клініка стала 
б поштовхом для важливих змін 
у медичній сфері, а також відкри-
ла б нові можливості для міста 
та містян. Окрім бази для прак-
тики студентів, які мали б змогу 
отримати досвід до початку ро-
боти за спеціальністю, клініка 
забезпечила б нові робочі місця 
для спеціалістів різних галузей 
медицини. Крім того, містяни от-
римували б якісне медичне обслу-
говування на сучасному рівні, не 
сподіваючись на столицю та закор-

донні медичні заклади.
Після мирної акції студенти 

та викладачі пройшли на сесійне 
засідання, де виступив професор 
ЧНУ ім. Петра Могили Микола 
Клименко. Сергій Карцев, Дмитро 
Січко, Олена Кісельова та інші 
депутати підтримали передачу 
недобудови університету, зазна-
чивши, що це вплине на престиж 
міста та здоров’я містян. 

Тетяна Казакова, секретар 
міськради, запропонувала ком-
промісне вирішення питання, аби 
начальник управління комуналь-
ного майна Мкртич Мкртчян уже 
почав готувати документи на міні-
стерство про те, що місто готове 
передати недобудову, поки будуть 

проходити консультації та обгово-
рення.

Представника ЧНУ ім. Петра 
Могили заслухали, депутати були 
налаштовані вирішити цю про-
блему, однак під час голосування 
щодо включення питання в поря-
док денний наступного пленар-
ного засідання сесії не вистачило 
голосів.

Сподіваємось, що депутати по-
вернуться до вирішення цього пи-
тання на наступній сесії та прий-
муть рішення, яке піде на користь 
громаді Миколаєва.

Прес-центр ЧНУ
ім. П.Могили

Викладачі ЧНУ ім. Петра Могили взяли участь у Х 
щорічній Міжнародній науковій конференції в Інституті 

філології Київського університету ім. Б. Грінченка
5 квітня в Інституті філоло-

гії Київського університету ім. Б. 
Грінченка відбулась Х щорічна 
Міжнародна наукова конференція. 
Викладачі кафедри української 
філології, теорії та історії літера-
тури Могилянки професор Тетяна 
Шестопалова та доцент Наталя 
Лебединцева взяли участь у заході. 

Цього року конференцію «Лі-
тературний процес: моделі, ма-
триці, категорії» організували за 
співпраці грінченківців кафедри 

української літератури і компара-
тивістики з МОН України, КНУ 
ім.Т. Шевченка, ЛНУ ім.Т. Шев-
ченка (Старобільськ), Інститутом 
літератури ім.Т. Шевченка НАН 
України, Гданським університе-
том (Республіка Польща), Загреб-
ським університетом (Республіка 
Хорватія) та Ланьчжоуським полі-
технічним університетом (Китай-
ська Народна Республіка). Це свід-
чить про актуальність цьогорічної 
тематики.

Професор Тетяна Шестопало-
ва була модератором дискусійної 
платформи «Моделі ідентично-
стей у літературно-мистецькому 
дискурсі» та заохотила обговорен-
ня питання ідентичностей у три-
логії Богдана Бойчука «Панопти-
кум ДіПі».

Доцент Наталя Лебединцева 
була учасником дискусійної плат-
форми «Проблеми понятійно-ка-
тегоріального апарату новітньої 
гуманітаристики». За доповідь на
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тему «Теорія тілесності на пере-
тині філософії та літературозна-
вства» отримала високу оцінку 
науковців. 

Зазначимо, що пленарне за-
сідання та дискусійні платформи 
позитивно вплинули на професій-
ний інтерес та викликали жваві 
обговорення. Все це сприяло 
більш глибокому розумінню тем, 
що розглядали під час зустрічі, а 
також стимулювало до нових нау-
кових знахідок.

Прес-центр ЧНУ
ім. П.Могили

До Могилянки прибув з візитом професор Університету 
Іллінойсу Ара Текіян 

15 квітня до ЧНУ ім. Петра Мо-
гили завітав професор Університе-
ту Іллінойсу Ара Текіян. Профе-
сор прибув з метою налагодження 
співробітництва між Університе-
том штату Іллінойс (Чикаго, США) 
та Медичним інститутом ЧНУ ім. 
Петра Могили.

Нагадаємо, що в квітні мину-
лого року ректор ЧНУ ім. Петра 
Могили Леонід Клименко разом 
із директором Інституту філології 
Олександром Пронкевичем здійс-
нили робочу поїздку до США. Під 
час візиту було підписано Мемо-

рандум про співпрацю з Департа-
ментом медичної освіти Універси-
тету штату Іллінойс, а у листопаді 
стало відомо про ратифікацію  уго-
ди  між університетами.

У перший день візиту Ара 
Текіян зустрівся з ректором ЧНУ 
ім. Петра Могили Леонідом Кли-
менком, проректором з наукової 
роботи Володимиром Беглицею, 
проректором з науково-педаго-
гічної роботи та питань розвитку 
Миколою Клименком, директором 
медичного інституту Геннадієм 
Грищенком і начальником відділу 

міжнародних зв’язків ЧНУ ім. Пе-
тра Могили Оленою Березовсь-
кою. Для гостя провели екскурсію 
університетом та Медичним інсти-
тутом. Професор Ара Текіян дасть 
експертну оцінку Медичного ін-
ституту ЧНУ ім. Петра Могили.

«Така співпраця налагодить 
міжнародне співробітництво на-
шого університету, яке дасть 
можливість нашим студентам та 
викладачам їздити до університету 
Чикаго на стажування», – зазначає 
начальник відділу міжнародних 
зв’язків ЧНУ ім. Петра Могили 
Олена Березовська.

На професора чекають відві-
дини лекцій  та практичних за-
нять студентів-медиків, кафедр та 
клініки, в яких проходить навчан-
ня студентів Могилянки спеціаль-
ності «Медицина» і спілкування з 
викладачами Медичного інститу-
ту. Також Ара Такіян планує про-
читати лекцію про особливості 
медичної освіти в США та можли-
вості імплементації цього досвіду 
до український реалій.

Прес-центр ЧНУ
ім. П.Могили
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Студенти Могилянки представили науково-дослідну 
роботу на Second International Workshop on Computer 

Modeling and Intelligent Systems CMIS-2019
З 15 по 19 квіт-

ня у м. Запоріжжя 
на базі Національ-
ного університету 
«Запорізька Полі-
техніка» проходить 
Second International 
Workshop on 
Computer Modeling 
and Intelligent 
Systems CMIS-2019, 
який проводиться 
в рамках проекту 
Erasmus+ BIOART.

У перший день 
презентацій до-
повідей у секції 
«Інформаційно-ко-
мунікаційні тех-
нології» (Info-
Communica t iona l 
Technologies) сту-
дентками кафедри 
комп’ютерної ін-
женерії факульте-
ту комп’ютерних 
наук ЧНУ ім. Петра 
Могили Оленою 
Бондаренко (5 курс) та Іриною 
Сімаковою (2 курс) була представ-
лена доповідь на тему «Internet-of-
Things Device Set Configuration for 

Connection to Wireless Local Area 
Network». Робота була підготов-
лена під керівництвом наукового 
керівника, кандидата технічних 
наук Ярослава Крайника.

Окрім цього, на за-
ході представлена вели-
ка кількість доповідей за 
напрямами досліджень, 
пов’язаних з інтелекту-
альними інформаційни-
ми системами, комп’ю-
терним моделюванням 
та новітніми інформа-
ційними технологіями.

Автори роботи та 
кафедра комп’ютерної 
інженерії вдячні органі-
заторам за можливість 
представити результа-
ти досліджень в рамках 
великого міжнародного 
заходу.

Прес-центр ЧНУ
ім. П.Могили

• Цікаво про
Класична музика в повсякденному 

житті
Сьогодні класична музика все 

рідше лунає в нашому повсяк-
денному житті. Деякі впізнають 
її тільки через рекламу відомих 
брендів, а діти шкільного віку ча-
сто надають перевагу хіп-хоп 
музиці. Це, звичайно, також не-
погано, але я маю дещо вам ска-
зати: класична музика не нудна, 
а навіть корисна.

Ви, мабуть, вже чули про до-
слідження вчених шодо впли-
ву класичної музики на мозок 
і психічний стан людини. На-
приклад, при прослуховуванні 
Моцарта перед іспитом, студент 
може покращити свою результа-
тивність на 30%. Експеримент на-
звали «ефектом Моцарта», але зго-
дом цей міф розвіяли, повторивши 
експеримент, який не показав по-
передніх результатів. Та не варто 

розчаровуватися, адже класична 
музика має багато інших переваг і 
сприятливо впливає на людину. 

У нас, студентів, не дуже 
спокійне життя, тому прослухо-

вування Моцарта та інших видат-
них класиків не завадить, оскільки 
класична музика допоможе:

• розслабитися («До Елізи» 
Бетховена, «Маленька нічна сере-

нада» Моцарта);
• покращити сон (сюїта 

«Пер Ґюнт» Ґріґа, «Мелодія» Глю-
ка з опери «Орфей та Еврідіка», 
прелюдії Шопена);

• покращити настрій («Шо-
ста симфонія» Чайковського, 
«Увертюра Едмонда» Бетховен, 

«Прелюдія перша» (опус 28) 
Шопена, «Угорська рапсодія № 
2» Ліста);

• запам’ятати текст (повіль-
на частина п’єс Генделя, Бах, 
Вівальді);

• позбутися головного болю 
(«Весняна пісня» Мендельсона, 
«Гуморески» Дворжака, «Угор-
ська рапсодія» Ліста, «Фіделіо» 
Бетховена, «Аве Марія» Шу-
берта, вальси Штрауса).

Слухайте класичну музику, 
насолоджуйтеся, позбувайтеся 
стресу і негативних емоцій!      

       
Вікторія Дорошко
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XXІ століття – час бурхливих 
змін та трансформацій. Політика, 
економіка, культура, технології, 
соціум змінюються з миттєвою 
швидкістю. На технологіях хотіло-
ся б зосередити увагу окремо, 
адже вони дійсно творять новий 
світ, нову реальність, нову світо-
систему. 

Вони вже стали частиною по-
всякденності, тепер технології 
змінюють наші звички і спосіб 
життя. Хмарні технології, 3D-друк 
‒ ще кілька років тому ці слова 
були знайомі тільки вченим, а всіх 
інших лякали. Зараз же багато ко-
ристувачів зберігають дані «у хма-
рах» (у соцмережах, у Drop Box), 
користуються фітнес-трекерами, 
«розумними» годинниками, елек-
тронними книгами. Та й 3D-дру-
ком тепер теж нікого не здивуєш. 
Що очікувати далі?

Відомий популяризатор нау-
ки, професор Мітіо Каку із США 
стверджує, що в найближчі роки 
на нас чекає комп’ютерна рево-
люція. Закон Мура ‒ подвоєння 
потужності комп’ютерів двічі на 
рік ‒ втрачає свою актуальність. 
Справа в тому, що на сьогодніш-
ній день прогрес дійшов до тран-
зисторів розміром в 7 нанометрів. 
Цей технічний процес вже вико-
ристовується у процесорах план-
шетів Apple нового покоління, не-
зважаючи на те, що максимально 
можливою раніше вважали теоре-
тичну межу в 10 нанометрів. Тех-
нології зроблять крок далі ‒ і поч-
неться ера квантових комп’ютерів 
(їх продуктивність в тисячі разів 
перевершує звичайні ПК), що до-

зволить прискорити обчислення в 
рази. 

Також професор передбачає ви-
никнення спеціальних контактних 
лінз, які дозволять бачити перед 
собою не тільки реальний світ, а 
й накладені на нього віртуальні 
зображення. Телефон, годинник, 
МРЗ-плеєр, навігатор стануть 
лише іконками, відображеними на 
лінзі. Все це різко змінить уявлен-
ня людини про робоче місце, тор-
гівлю, туризм, розваги. За допом-
огою віртуальних образів можна 
буде змінити картину світу в пря-
мому сенсі слова ‒ кольори пред-
метів, інтер’єр і навіть зовнішній 
вигляд вулиці. Світ трансформу-
ватиметься й далі і це неможливо 
зупинити. 

Не менш важливим є й інфор-
маційний вибух, початок якого ми 
відчуваємо вже зараз. Сьогодні ми 
тільки входимо в епоху Big Data ‒
накопичення і обробки вражаючої 
кількості інформації. Якщо сьо-
годні ми говоримо про екзабайт ін-
формації, що в мільйон разів біль-
ше террабайта, то до 2020 року ми 
будемо оперувати вже зеттабайта-
ми, а це в тисячу разів більше екза-
байт. За останні роки людство на-
копичило більше знань, ніж за всю 
свою історію. А швидкість обміну 
знаннями виросла в тисячі разів 
і продовжує зростати. Саме цей 
фактор дає підстави говорити про 
те, що в найближчі десятиліття 
відбудуться фундаментальні від-
криття в області науки і техніки. За 
ступенем впливу це можна порів-
няти з епохою Великих географіч-
них відкриттів.

Усі ми чули про робота Софію. 
Вона була спроектована таким чи-
ном, щоб вчитися і адаптуватися 
до поведінки людей, а також до 
праці з ними. Зі створенням но-
вого сучасного робота відбуваєть-
ся переосмислення традиційного 
сприйняття про те, яким повинен 
бути робот в принципі. З Софією 
проводилися безліч зустрічей по 
всьому світові. У жовтні 2017 року 
вона стала підданою Саудівської 
Аравії і першим роботом в історії, 
що отримав громадянство. Вчені 
вважають, що це не кінець. То-
тальна роботизація – ось з чим ми 
вже починаємо стикатися.

Американський вчений Фре-
дерік Філіп Брукс зазначає, що 
через п’ять років ми навіть не 
помічатимемо роботів: вони бу-
дуть замасковані під змій, комах і 
павуків. Це будуть модульні робо-
ти, здатні змінювати форму в за-
лежності від завдання, а керувати 
ними будуть суперкомп’ютери за 
допомогою бездротового зв’язку. 
Поки не вдається навчити комп’ю-
тери вирішувати два ключові 
завдання, які людський мозок ви-
конує автоматично, без жодних зу-
силь: розпізнавання образів і здо-
ровий глузд. Експерти вважають, 
що люди будуть замінювати части-
ни тіла на механічні для збільшен-
ня своїх фізичних можливостей. 
Це трохи лякає, чи не так?

Список подібних технологіч-
них трансформацій можна перелі-
чувати до безкінечності, адже це 
незупинний процес, який був, є 
і буде. Інше питання, до чого це 
призведе, людських надможливо-
стей чи технічного рабства? Нао-
станок зазначу, що нині людство 
повинно приділити особливу ува-
гу адаптації, тому що, як не крути, 
а нам доведеться виживати в епо-
ху інновацій. Головним завданням 
вже будуть не програми, засновані 
на поліпшених версіях старих тех-
нологій, а розуміння принципово 
нової парадигми, абсолютно ново-
го світу, який, сподіваюся, не зітре 
людину на порох. 

Наталія Засядько

Велике перевтілення: 
які технологічні сюрпризи чекають на людство?
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Почуття, яке виникає, коли 
ми опиняємося у новій компанії, 
може як захоплювати, так і лякати. 
Особливо ця тема актуальна для 
студентів. В якийсь момент ми по-
трапляємо в абсолютно нове місце 
існування: переїзд з рідного міста, 
перший курс, зміна спеціальності 
або перша робота. Вам дуже по-
щастило, якщо у вас є вірний друг, 
який розділить з вами період адап-
тації. Але що робити, якщо везін-
ня обійшло вас стороною?

Давайте замислимося, що може 
статися. Ми приходимо в нову 
компанію, яка практично нічого 
про нас не знає і не виявляє осо-
бливого інтересу. Співрозмовники 
обговорюють насущні проблеми, 
загальні теми, сміються над жар-
тами, які розуміють тільки вони. 
Коли ми намагаємося подружити-
ся з такою компанією, вона лише 
коротко реагує на наші спроби, 
проявляючи дружелюбність. На-
справді, їх коло спілкування вже 
давно сформувалося. Не кожен за-
хоче просто так вийти із зони ком-
форту і впустити в своє життя не-
знайому людину. І в цьому немає 
нашої провини. 

В університеті ми вже досить 
виросли для того, щоб повністю 
сформувати свої інтереси, тому 
заводити друзів стало важче. 
Страхітливі перспективи, правда 
ж? Але не все так погано, як могло 
б бути.

Дійсно, ми можемо потрапити 
в таку ситуацію, але що поганого 
сталося? Швидше за все, ми про-
сто не знайшли людей, які поділя-
ють наші інтереси. Можна зосере-
дитися на пошуку друзів в іншому 

місці або звернути 
увагу на щось інше.

Я поспілкува-
лася з людьми, які 
побували в різних 
життєвих ситуаціях. 
Деякі з них прийшли 
до колективу у дру-
гому семестрі, дея-
кі переїхали в інше 
місто, деякі просто 
змінили спеціаль-
ність. Вони змогли 
адаптуватися, тому 
все не так погано.

У нашій країні, 
як не дивно, до-
сить сприятливий 
соціальний клімат. 
Український народ 
дуже відкритий і д о б р о з и ч -
ливий, оскільки в нашому гене-
тичному коді буквально запрогра-
мовано заводити якомога більше 
соціальних зв'язків. Ми з легкі-
стю приймаємо людей з інших за-
кладів, міст і навіть країн, тому, що 
зацікавлені відкривати для себе 
щось нове. Дозвольте собі розсла-
битися і прийміть те, що ви вже 
виросли. Ніхто не бажає вам зла, у 
кожного свої турботи і проблеми, 
які  легше вирішувати разом.

Якщо і це не позбавило вас від 
переживань з приводу соціаліза-
ції, то ось ще декілька аргументів. 
Як виявилося, в нашій країні 
люди більш соціально адаптовані, 
ніж люди інших країн, багато з 
яких високо цінують особистий 
простір.

Наприклад, Америка. Систе-
ма освіти цієї країни по праву 
вважається кращою в світі, бо 
дає можливість вибирати студен-
там не лише спеціальність, а й її 
«наповнення». Студенти можуть 
самостійно вибирати деякі дру-
горядні предмети. Вони так само 
можуть вибрати, в які дні їм відві-
дувати лекції тих чи інших викла-
дачів. Таким чином американські 
студенти можуть і не знати, хто 
їх одногрупники. Завести друзів в 
таких умовах набагато складніше, 
ніж в умовах нашої країни.

Протилежний приклад ‒ азіат-
ська модель навчання. На відміну 
від американської, вона дає меншу 
свободу вибору. Ця модель націле-
на на інтенсивну передачу знань, 
адже азіатський регіон спрямовує 
всі свої сили на розвиток інфра-
структури та економіки.

Отож, можна стверджувати, що 
соціальна адаптація ‒ невід'єм-
на частина нашого життя. Нові 
знайомства це завжди добре, вони 
пройдуть успішно, якщо ви буде-
те відкриті. Якщо ви потрапите в 
нову компанію на навчанні або ро-
боті, не забувайте: ви всі прийшли 
в одне місце, а це вже загальний 
інтерес і тема для розмови.

Анастасія Чулкова

ТРУДНОЩІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ
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