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Ніколи не опускайте руки. Ні при яких обставинах. Відшукайте у собі 
той вогник надії та почуття відповідальності за ваші дії та вчинки. 
Кожен повинен знати, що він – частина єдиного цілого, без якого 
те ціле не зможе стати величним та сильним.  

Сьогодні це потрібно всім нам – нашій державі. Не закривайте очі на те, 
що трапляється поруч. Байдужість – це перша ланка до краху.    

Краса врятує світ? Знайдіть час для творчості – використовуйте всі свої 
таланти та вміння на допомогу тим, завдяки кому ви побачите мирне небо 
над головою. 

Пам’ятайте про це. 
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Традиційно кожного року відбувається посвята 
першокурсників. І цей рік не виключеня. Захід, на 
якому студенти, що вирішили навчатися в нашому 
університеті, знайомляться з викладачами, 
своїми майбутніми одногрупниками та 
загальними правилами поведінки та навчання, 
які, як і в кожному виші, існують також і в 
нашому університеті. Студентів вітав ректор та 
представники міської влади. 

Картинна галерея, що знаходиться в ЧДУ 
ім. Петра Могили в новому навчальному 
році представила нову виставку - картини 
відомого кіровоградського художника Анатолія 
Шаповалова.  Автор у своїх роботах намагався 
передати побут та дух українського народу. І, 
судячи з захоплених відгуків відвідувачів, це 
йому вдалося. Роботи художника знаходяться у 
приватних колекціях в США та Великій Британії. 
Але він продовжує писати картини в Україні і для 
українців. 

Доцент кафедри української філології, теорії та 
історії літератури Владлена Миколаївна Руссова на 
запрошення організаторів конкурсу «Коронація 
слова» Юрія та Тетяни Логушів відвідала 11-14 
вересня у Львові ХХІ Форум видавців. 
Як один з авторів, Владлена Миколаївна разом з 
іншими презентувала колективну монографію 
«Сучасна українська белетристика: координати 
«Коронація слова» (Миколаїв: «Іліон», 2014). 

Дві з половиною сотні студентів ЧДУ ім. П. 
Могили у складі 1200 миколаївських юнаків та 
дівчат 21 вересня на Центральному стадіоні міста 
утворили букву N. Таким чином вони спробували 
увійти до Книги рекордів Ґіннеса. Акція пройшла 
з нагоди 77-річчя Миколаївської області. Після 
утворення величезної літери N відбулася 
перебудова з утворенням фрази «NO WAR» («Ні 
війні»). 

П О Д І Ї   У Н І В Е Р С И Т Е Т У
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Як відомо, наш університет допомагає українській 
армії, шляхом перерахування грошей на ремонт 
БТРа. Студенти не залишаються байдужими. 23 
вересня біля 11-го корпусу ЧДУ ім. Петра Могили 
пройшов благодійний ярмарок, який організували 
третьокурсники факультету української філології 
- кожен мав змогу принести «свій товар» на 
продаж. А всі гроші, зібрані на ярмарку, будуть 
передані на ремонт БТРа. Збір коштів триває. 
Деталі можна дізнатись в кабінеті профспілки 
4-112.

Найкращою рекламою навчального закладу є 
його успішні випускники. До таких випускників 
належить і колишній прес-секретар ректора 
Христина Бердинських – нині киянка, 
професійний журналіст, автор багатьох 
серйозних публікацій у журналі «Кореспондент». 
У читальній залі Леонід Павлович представив 
Христину у новій іпостасі: як автора книжки 
«Єлюди. Теплі історії з Майдану». У книжці 
зібрані реальні історії людей, які брали участь у 
«Революції гідності», стояли на Майдані, чинили 
опір «Беркуту», ховалися від куль снайперів. 
Книжка розповідає про поранення і смерть, біль і сум, взаємодопомогу, силу, мужність, натхнення і 
любов. Ці історії в електронному варіанті були перекладені 17 мовами світу. Кілька примірників цієї 
унікальної книжки колишні студентка подарувала бібліотеці рідного університету. Усі охочі можуть її 
прочитати.

Профспілка ЧДУ імені Петра Могили пропонує 
багато можливостей недорого подорожувати по 
цікавим місцям в Україні. Цієї осені, наприклад, 
студентам була пропонована участь у програмі 
«Карпатські мандри - 2014».
Для членів профспілки вартість подорожі складає 
600 гривень,  в яку входить проживання (3 доби) 
у смт. Ворохта (Івано-Франківська область), 
2-разове харчування, проїзд та екскурсії.
Одна з таких подорожей в «країну велетнів-гір» 
вже відбулась. Але такі програми проводяться 
регулярно, тому, якщо хтось зі студентів не зміг 
поїхати цього разу, незабаром буде проходити 
наступний набір групи. 
Окрім того, регулярними є екскурсії до м. Львів.

За деталями звертатися до каб. 4-112.
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Літні дні швидко минули, на зміну їм 
прийшли будні, які повністю мають бути 
присвячені навчанню. Але студентам не 
варто засмучуватися, бо ми знаємо, як 
зробити яскравою цю буденність. Отож, 
тримайте «привітання» від кафедри фізичного 
виховання.

Щоб  дізнатися  більше  про плавання, ми поспілкувалися 
з Майстром Спорту України з плавання, студентом 
ЧДУ ім. Петра Могили – Артуром Плаксюком, який 
вже в 15 років отримав цю спортивну заслугу. Однією 
з його мрій є отримання звання Майстра Спорту 
Міжнародного класу.

В ЧДУ ім. Петра Могили є 12 секцій. Головною особливістю спортивних секція є 
наявність жіночих команд. Всі спортивні секції поділяються на: ігрові, плавальні, 
атлетичні. Якщо ти енергійний та повний життєвих сил, то тобі негайно потрібно 
записатися до ігрових видів спорту: футбол, баскетбол, волейбол, бадмінтон, теніс.  
Якщо хочеш завжди бути у формі, то варто записатися у бойове мистецтво (дзюдо, 
кудо, східні єдиноборства тощо) або у важку атлетику (пауерліфтінг, армреслінг).  
Окремими видами спорту є академічне веслування та плавання. 

ПОРАДА ВІД АРТУРА ПЛАКСЮКА: «Не зупиняйтесь 
на шляху до своєї мрії, навіть якщо буде важко, то 
згадай, заради чого ти працював. Я намагався піти з 
спорту, бо був дуже важкий графік тренувань, але в мене 
не вийшло. На сьогоднішній день в мене 11 тренувань 
в тиждень, кожного ранку я прокидаюсь о шостій 
годині, але найголовніше, що мені це подобається!»

Чемпіонка України з академічного веслування – 
Слесаревська Ганна:
«В цьому ж році ми приймали участь в змаганнях 
на відкриті Могилянської бази академічної греблі, 
і там ми завоювали кубок за перше місце.  Але 
найголовнішим моїм досягненням за всі роки є 
те, що мене взяли в збірну України з академічного 
веслування. Зараз ми з моїм тренером готуємось до 
змагань в Ріо-де-Жанейро».

Всі секції безкоштовні та працюють після 4 пари 
за розкладом. Викладачі готують спортсменів для 
участі в чемпіонатах міста та області серед вищих 
навчальних закладів, а також чемпіонів України 
для участі в міжнародних змаганнях. 

Наші студенти є багаторазовими чемпіонами та призерами змагань в Україні, 
брали участь у виступах на Всеукраїнській та Всесвітній Універсіаді у 2013 році. 

Текст: Вікторія Літкова
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ЯК СТАТИ ЗДОРОВИМ?

Потрібно розвивати у собі звичку.  Тут 
варто згадати відоме правило «21 дня». 
Протягом цього часу ви повинні займатися 
тим, до чого потрібно звикнути, а після того, 
як мине 21 день, — ви набудете звичку.  Якщо 
ж зірвалися, то швидше продовжуйте все те, 
що почали, адже, якщо ви будете зупинятися 
на півдорозі, то ви ніколи не доберетесь до 
фінішу. 

Напевно кожен із нас задавав собі це 
питання. Всі знають, що для того, щоб 
мати «у здоровому тілі здоровий дух» 

потрібно регулярно займатися спортом, 
але далеко не у кожного є витримка 

кожного ранку робити зарядку чи 
розпочинати день із пробіжки. 

Давайте розберемося, як все ж таки 
почати вести спортивний образ життя?

УСПІХІВ!

Наступний пункт: мотивація. Це один із 
найважливіших чинників, що призведе до  
успіху. Оберіть собі кумира. Так-так, саме 
кумира, особу, чий спортивний розвиток 
вам до вподоби. Або ж станьте кумиром 
самі для себе. Треба усвідомлювати для чого 
ви займаєтеся спортом. Він не тільки йде 
на користь вашому здоров’ю, а й робить 
вас привабливішими. Що ж, як не приємне 
відображення в дзеркалі вранці, створить 
гарний настрій на весь день?

Уявіть собі, що ваш організм - це музичний 
інструмент. А, як більшість музичних 
інструментів, вони завжди потребують 
налаштування або, іншими словами, 
«підтягування струн», без яких цей інструмент 
стає звичайним непотребом. Струни - це 
ваші м’язи, яким вкрай необхідно постійно 
підтримувати тонус.

Не забувайте, що спорт без 
правильного харчування,  режиму дня 
та відсутності шкідливих звичок, НЕ 

дасть вам тих бажаних результатів!

Почніть з малого: робіть декілька простих 
вправ кожного дня. Виділіть хоча б 10-
15 хвилин, наприклад, щоб пострибати зі 
скакалкою чи поприсідати та виконати вправи 
на прес.

Не робіть те, що вам не подобається. 
Оберіть для себе той вид діяльності, який 
будет приносити вам задоволення! Зараз існує 
безліч онлайн курсів, які можна виконувати 
які можна виконувати поруч з робочим 
столом чи у власному дворі. Підберіть собі те, 
до чого лежить душа. 

Пам’ятайте, що заняття спортом вимагають 
неабиякої сили волі. Тому найголовніше - 
вірте в себе та свої сили. 
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Всім відомо, що 26 жовтня пройдуть вибори до Верховної Ради України. Ніхто не знає, 
наскільки справедливими вони будуть. Багато людей взагалі замислюються над тим, чи 
насправді варто йти на виборчу дільницю, але мало хто розуміє,  що не прийти на вибори 
– це полегшити фальсифікацію голосів, адже вашим бюлетенем зможе скористатись інша 
людина, проголосувавши двічі. 

Треба зазирнути в своє запрошення, в якому 
вказана адреса дільниці, де проходитимуть 
вибори. (Якщо запрошення не надійшло, 
то дізнайтеся, де знаходиться ваша виборча 
дільниця та чи є ви в списках).

А далі... Обрати, на ваш погляд, кращого 
з кращих. Прислухайтесь лише до себе, адже 
перед виборами йде могутня агітація, яка 
владна збити з пантелику кожного з нас.

Обов’язок народу – зробити правильний 
вибір, проголосувати за тих, хто зробить 
країну сильною і, що найголовніше, не від кого 
не залежною. Так, після всього пережитого 
українцям вже складно повірити в обіцянки 
політиків, але завжди є надія та віра в світле 
майбутнє своєї країни, віра в те, що є ще ті 
істині патріоти, котрі зможуть правильно 
розпорядись багатством української землі і не 
підведуть  усіх, хто в них повірить. 
Кожен громадянин в свою чергу також повинен 
робити все для покращення своєї держави, як 
відомо: «Який народ – така і влада». 

Щоб розпорядись своїм голосом, потрібно 
заздалегідь подумати над своїм вибором та 
запам’ятати точну назву партії та її номер в 
бюлетені. 

А для цього варто завчасно:
- ознайомитись з усіма пропонованими 
партіями та їх програмами;
- проаналізувати їх діяльність за останні роки 
чи за весь час існування партії; 
- визначити лідерів, їх минулу приналежність 
до інших партій, а також їх діяльність за 
межами партії.

Щоб отримати достойну пенсію в 
старості, 

треба правильно голосувати в 
молодості. 

Олег Кузнєцов 



- Отже, перш за все, в неділю треба озброїтись відмінним настроєм, але його буде замало. 
Не забудьте про паспорт, без нього ви не отримаєте свого бюлетеня. Запрошення брати з собою 
необов’язково.
- Прийдіть на дільницю заздалегідь, аби не потрапляти в черги.
- Пред’явіть члену виборчої комісії паспорт. Уважно перевірте своє ПІБ, адресу. І якщо 
все правильно, розпишіться за отримання свого бюлетеня;
- Пройшовши в кабінку для голосування, перевірте, чи в ній не має пристроїв для 
спостереження, а також самі не фотографуйте бюлетень;
- Заповнити бюлетень ви повинні особисто, за відсутності в кабінці інших. В тому разі, 
якщо ви фізично не спроможні це зробити самостійно, ви маєте право з дозволу комісії 
скористатись допомогою іншого виборця;
- На бюлетені можна робити лише одну позначку, в клітинці біля вибраної партії. 
Зробивши навіть ледве помітну позначку в іншому місці, бюлетень можуть забракувати та 
визнати недійсним, тож будьте обачні;
- Після зробленого вибору особисто опустіть бюлетень до скриньки, яка має бути 
опечатана;
- На дільниці ви можете знаходитись стільки часу, скільки вам потрібно, але намагайтесь 
не затримуватись, щоб не створювати черг і дати можливість проголосувати іншим. 
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Тепер переходимо до порад, які стосуються більш технічної сторони:

Зважаючи на події в країні, підкреслю те, що над своїм вибором слід добре подумати, ми не 
маємо права вкотре помилитися, тим самим власноруч погіршити ситуацію в Україні. 

Обдумуючи свій вибір, не зважайте на порожні обіцянки депутатів, які ми чуємо перед 
кожними виборами, а після приходу до влади ці обіцянки ними ж  забуваються. Зважайте на те, 
чи справді ці обіцянки виконуються, чи справді щось робиться для кращого життя звичайних 
людей і чи робиться це не тільки під час виборчої кампанії, а й до і після  неї. Зважте всі «за» і 
«проти». 

Поставтеся до цього серйозно, адже саме від нашого вибору залежить майбутнє 
України!



Для вивчення мови сонячної країни Болгарії, є 
безліч варінтів.

 По-перше, в університеті за бажанням ви 
можете вивчати болгарську мову як другу 
іноземну. Це стосується як студентів-філологів, 
так і студентів інших факультетів.

Якщо вам здається, що і цього замало, тоді 
наступним  варіантом є  курси болгарської мови, 
які проводяться в нашому університеті щосуботи.
Детальну інформацію можна отримати на кафедрі 
загального мовознавста (11 корпус, 11-309), або в 
болгарському центрі (11 корпус, 11-110).
Кожного літа (і це літо не виключення) студенти за 
рахунок  болгарського Міністерства освіти, науки 
та культури Болгарії здійснюються 2-тижневі 
подорожі до Болгарії (студенти лише сплачують 
вартість проїзду та власні потреби). 
А щоб побачити, якою ця подорож була цього 
року, дивіться сторінку 19.

Економісти та програмісти можуть сміливо 
вивчати корейську, адже Корея вважається 
однією з найрозвиненіших країн у світі. Крім 
того, країна має велику і потужну технологічну 
базу. За економічними показниками вона займає 
13-е місце в світі. Непоганий результат? Ви 
можете вивчати корейську безкоштовно. Не дуже 
віриться, але це факт! На базі Чорноморського 
державного університету імені Петра Могили 
працює інститут «Седжонг». Заявки приймаються 
за поштою: mikol.sejong@gmail.com .
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Бджола 
чи 
не бджола?

У наш час знання мов відкриває досить широкі перспективи. Вивчення іноземної мови це — 
ефективна і рентабельна інвестиція у майбутнє. І, вивчаючи мову, ви одразу, так би мовити, 

вбиваєте двох зайців — отримуєте інтелектуальний прибуток — знання, а згодом й матеріальний 
прибуток — кращу зарплатню чи більше можливостей для самореалізації. 

Якщо ви бажаєте розуміння більшість людей 
світу та мрієте відправитись в «країну квітучих 
сакур», тоді ваш вибір - китайська мова. Для 
цього далеко ходити не потрібно, бо в нашому 
університеті ЧДУ імені Петра Могили проводять 
курси китайської з носієм мови. Плата за курси 
надзвичайно символічна - 100 грн/місяць, за 
детальною інформацією звертатися в Китайський 
центр.

Якщо є бажання та необхідність підтягнути 
рівень володіння англійської, кожної суботи 
відбуваються безкоштовні розмовні курси FRI-D 
Club. Організатором клубу є  Миколаївська міська 
молодіжна громадська організація  «Фундація 
Регіональних Ініціатив» разом із Англійським 
театральний клубом «Apple Pie». Корисне 
посилання, яке допоможе вам знайти курси http://
vk.com/fri_d_club .

І останнє питання «To be or not to be?» — 
«Бджола чи не бджола?» або, можливо,  

«Бути чи не бути?». 

Для того, щоб оволодіти іноземною мовою, комусь потрібні роки, а комусь декілька місяців. Історії 
відомі особливі люди, що здатні вивчати і пам`ятати багато мов. Найвидатнішим поліглотом усіх часів 
і народів вважається доктор Гарольд Уїльямс з Нової Зеландії. Він у дитинстві вивчив латинську і 
грецьку, іврит, чимало європейських мов, мови тихоокеанського регіону (вільно говорив 58 мовами і 
багатьма діалектами). Під час відвідування Ліги Націй у Женеві Гарольд Уїльямс був єдиною людиною, 
яка спілкувалася з кожним делегатом його рідною мовою.  

Тут зібрано курси по вивченню мов, які є безкоштовними, або ж мають мінімальні затрати на 
навчання. 

10

Текст: Ірина Сопільняк
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«МАЕСТРО»
ОПЕРАЦІЯ

Волонтерський рух допомоги українській армії  Операція «Маестро» досяг Миколаєва. В кінці 
липня голова нашої університетської профспілки Ігор Юденков та інші волонтери нашого міста 

доставляли гуманітарну допомогу нашим бійцям в зону АТО. 

Як розповідає сам Ігор: «Звичайно, страх був. 
Ми не могли не розуміти: ми їдемо на справжню 
війну. Нас усіх одягнули в бронежилети, всі були 
в касках. Як тільки ми виїхали від Маріуполя, нас 
попередили, щоб ми були дуже обережними, бо 
це райони досить неспокійні, не виключено, що в 
будь-який момент на нас могли скоїти напад».

Далі вони дістались польового госпіталю 
у районі Донецької області. Щоб розуміти: 
польовий госпіталь – це ніби станція між 
передовою і звичайною лікарнею. Поранених 
бійців на вертольотах евакуюють в такі польові 
госпіталі, де їм надають кваліфіковану і 
спеціалізовану медичну допомогу. Голова нашої 
профспілки ділиться своїми враженнями: «У 
цьому польовому госпіталі було дуже багато 
поранених. Бійці АТО були безмежно вдячні нам 
за те, що ми до них навідалися, що ми привезли 
їм продукти, медичні засоби, засоби особистої 
гігієни. Це теж саме, що ти візьмеш іграшки та 
солодощі і підеш до дитячого будинку». Особливо 
хлопцям подобається, коли їм привозять дитячі 
малюнки та листи, деякі малюнки клеять на 
бойових машинах, як талісман. Це надає їм 
наснаги. 

«Найголовніше – це увага. Хлопцям 
потрібно знати, що вони не самі, 

що є люди в  тилу, які про них 
пам’ятають і турбуються. Бо 
в нас йде війна на два  фронти: 

війна проти зовнішнього агресора 
та війна проти внутрішнього – з 

самим  собою». 

Вдруге наші волонтери їздили в зону АТО в 
кінці серпня. На цей раз вони були біля блокпосту 
Оленівка, який знаходився в 5-ти кілометрах від 
Донецька. Вони привезли туди 2 генератора, теплі 
речі, амуніцію, засоби особистої гігієни. Бійці там 
живуть у польових умовах, сплять на простих 
металевих каркасах лежаків під відкритим небом. 

На даний момент члени профспілки нашого 
університету збирають все необхідне для 
української армії, що знову поїхати в зону АТО 
для підтримки морального духу і забезпечення 
усім потрібним наших військових. 

«Це війна партизанська, немає чіткої лінії вогню. Місцями спалахують баталії».

«Хлопці тримаються, ніхто не скиглить, не 
просить додому. Бо всі розуміють, що є наказ 
і його треба виконували. Вони демонструють 

дуже високий бойовий дух».

Текст: зі слів Ігоря Юденкова 
Інтерв’юер: Марія Шарченко
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Кожен з нас живе своїм життям, обирає свій шлях, має свої таланти та свою унікальність. 
Але є те одне та єдине, що присутнє у кожного у серці – це  Україна! Ось що нас об’єднує. 

Ми народились тут, зросли та тут наше коріння. Не має значенння, з якої  ти області чи 
регіону, з якого університету та на кого вчишся, головне - твоє розуміння єдності.

Жахливі події на сході України примусили багатьох наших ровесників  змінити свій звичний 
образ життя. А також поставили перед вибором подальшого навчання. 
Наш університет один із перших хто із задоволенням надав можливість без проблем  довчитися 
та отримати вищу освіту. Окрім того, що в цьому році кількість першокурсників збільшилась 
вдвічі, ми з радістю відкрили двері для продовження навчання студентам із Криму, Луганська, 
Донецька. Я мала нагоду поспілкуватися із деякими  студентами, які  довірили своє майбутнє  
саме нашому ЧДУ імені Петра Могили.

Де раніше навчалась? 
- Я перевелась изДонНУ.
Чому обрала саме наш університет?
- Сьогоднішні обставини змусили 
обирати інший навчальний заклад.  Шукала 
університети в інтернеті. Зупинилась свій 
вибір на МНУ ім. В.О.Сухомлинського  та 
ЧДУ ім. Петра Могили. Останній сподобався 
більш всього за рекомендаціями та відгуками. 
На кого ти вчишся?
- Перекладач. 
Як тобі у нас? 
- В порівнянні - все дуже маленьке. 
Як твій моральний дух?
- Непогано але дуже хочеться додому . 
Маємо віру, що  найближчим часом матимеш 
таку нагоду. 

Степура Марія, 344 група, філологія
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- Я  отримую  другу  освіту, тому я впевнено можу сказати, що студентські роки  - 
це найпрекрасніша пора в житті. Це початок зародження взаємовідносин людини та 
суспільства, початок самореалізації.
Як вам атмосфера університету?
-  Дуже все подобається. Все за європейськими стандартами.
Як вам  наш викладацький склад? 
- Всі викладачі висококваліфіковані. Відчувається, що отримуєш знання, а не просто 
відсиджуєш пари. Провчившись місяць, для себе я зробила висновки, що тут викладаюсь 
професіонали своєї справи. 
Можливо є якісь побажання?
- Так. Хочеться побажати всім миру і добра. Студентам - знайти свій шлях та вдалих 
сесій, а викладачам - творчого натхнення та гарних студентів. 

Джулай Евгенія, 381 група, еколого-медичні науки 

Де ти раніше навчалась? 
- В Сімферополі, в Кримському-
інженерно-педагогічномууніверситеті.
Чому обрала саме наш університет?
- Мої друзі, які тут навчаються, сказали 
мені, що цей університет дає хороші знання, 
у нього досить висока репутація, а ситуація 
з Кримом вимагала саме цього. 
Що думаєш про наших викладачів? 
- Викладачі подобаються, вони 
спеціалісти своєї справи. Дають змістовні 
знання та багато чого можна підкреслити 
для подальшого. 
Чи присутній якийсь дискомфорт? 
- Ні, взагалі нічого такого. Мені тут 
дуже добре. Є друзі, які підтримують. 
Чи є бажання повернутися? 
- Чесно кажучи, ні. Мені тут дуже 
сподобалось. Наша група дуже дружна. А ще 
тут я вивчаю німецьку. Я дуже хотіла, щоб 
це була друга мова для вивчення. Тим паче 
Крим там зараз - не Україна.
Все налагодиться. За нами правда! Можливо 
є якісь побажання? 
- Найголовніше - це те, щоб були всі 
здорові, успіхів у навчанні! Бережіть себе і 
своїх рідних! І моліться за Україну!

Тетяна Данко, 242, філологія

Інтерв’юер: Аліна Архипенко
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У перекладі з японської Bu-Do-Kon - «Шлях 
духовного воїна». Автор методики – Камерон 
Шейн, особистість в Голлівуді відома - колишній 
охоронець Чарлі Шина і Шона Пена, постановник 
трюків у Джекі Чана. Будокон - це, як і йога, ціла 
філософія, власне, він і об'єднав в собі елементи 
йоги і східних бойових мистецтв - в першу 
чергу карате, джиу-джитсу і таеквондо. Заняття 
складаються з двох частин: перша - вправи, друга 
- медитація. 

Антигравітаційна йога, йога в повітрі, йога в 
гамаках або йога в коконах – можете уявити? 
Автор, американський танцюрист, хореограф і 
акробат Крістофер Харрісон, багато чого взяв з 
акробатики і гімнастики, асани виконуються в 
перевернутому положенні - в гамаках-коконах ви 
висите вниз головою. Мінімум навантаження на 
хребет і суглоби. Максимум розтяжки і гнучкості, 
плюс поліпшення кровотоку і лімфообігу. Та й 
взагалі, коли ще доросла людина, відправившись 
на фітнес, в своє задоволення повисить вниз 
головою?

14

Далеко не кожен може дозволити собі купити 
абонемент у фітнес-клуб. Тим, хто хоче тримати 
себе у формі в режимі жорсткої економії, підійде 
програма Workout. Вуличний фітнес - це система 
тренувань на снарядах, знайти які можна на будь 
дитячому майданчику: турніки, драбинки, гірки. У 
хід йдуть навіть паркани і каркаси недобудованих 
споруд. Офіційний відеогайд по ¥ugWorkout 
було записано з ініціативи співробітників 
американського музичного лейблу Ru¦ Ryders 
Entertainment, який займається просуванням реп 
і хіп-хоп виконавців. 
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Енергійне тренування, засноване на техніці 
самооборони ізраїльської армії. Крав-магу часто 
називають контактним боєм, адже вона містить 
елементи боксу, джиу-джитсу, спортивної 
боротьби і карате. На заняттях ви будете обігравати 
надзвичайні ситуації, наприклад, пограбування 
або захоплення заручників, і відпрацьовувати 
навички правильної поведінки в них. 

Музиканти кажуть, що живі виступи забирають 
багато сил, і за один концерт легко можна 
схуднути на кілька кілограмів. Глядачам у залі теж 
доводиться нелегко: дві години стрибків на одному 
місці вимотують не менше, аніж заняття степ-
аеробікою. Саме цей факт надихнув американок 
Хілкен Манчіні і Мору Джаспер на створення 
програми Punk Rock Aerobics, в основі якої лежить 
імітація поведінки людини на панк-рок-концерті. 
Учасникам тренувань пропонується трясти 
головами, грати на уявній гітарі, штовхатися, 
кричати, і все це - під музику ¥e Ramones, Sti¦ 
Little Fingers, ¥e Mis§ts. 

Слайд-аеробіка - своєрідне поєднання аеробних 
і силових вправ. Своєю назвою цей вид фітнесу 
зобов'язаний спеціальному килимку з ковзаючою 
поверхнею, і заснований на імітації рухів 
ковзанярів, фігуристів і лижників. Ви ні на мить 
не зупиняєтеся на доріжці, тим самим тренуючи 
серцево-судинну систему, спалюючи зайві калорії 
і одночасно відмінно зміцнюючи м'язи нижньої і 
верхньої частин тіла.

Текст: Оксана Троніна, Олена Позняк
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У наш час, напевне, всі знають, що таке SELFIE (селфі). Це слово перекладається від 
англійського «self» – «сам». Звідси і пішла назва цього, можна сказати, жанру фото, яке 

означає фотографувати самого себе. Зазвичай ці фотографії роблять на смартфон, а потім 
відправляють у різні соціальні мережі з однойменним тегом.

Останнім часом виникає питання, щоб 
виділити селфі як окрему гілку мистецтва. У 2013 
році Патриком Спекчио була навіть організована 
інтерактивна виставка. У музеї кожен відвідувач 
мав змогу скористатися встановленою камерою, 
щоб зняти себе в величезному дзеркалі.

Безумовно соціальні мережі і розвиток 
мобільних телефонів впливають на такий «бум» 
у розвитку популярності селфі, адже про нього 
знають усі, окрім бабусь, які сидять біля під’їзду, 
але і серед них є «продвинуті». 

Але історію цього явища знає далеко не кожний. Селфі - це не інновація, адже, уявіть собі, цей жанр 
фото з’явився ще у 19 столітті! Тодішні люди фотографували своє відображення у дзеркалі за допомогою 
камери, що була встановлена на штативі. Ще були знайдені фотографії зроблені «на витягнуту руку».

Так як же правильно робити селфі?
1.Використовуємо свій мобільний телефон з 
наявною у ньому фронтальною камерою.
2.Вимикаємо спалах. 
3.Потурбуйтесь про світло, воно не повинно 
падати прямо на обличчя. 
4.Оцініть фон, щоб на задньому плані не було 
зайвого.
5.Намагайтеся виглядати більш природньо, ви ж 
не у фото студії.
6.Не відкидайте голову назад, так ви спотворюєте 
підборіддя і овал обличчя.
7.Не витягуйте руку дуже далеко, вона може 
потрапити в кадр і буде виглядати довше, чим є 
насправді. 

Фотографуйтеся, діліться фотографіями з 
близькими і друзями, але пам'ятайте:

селфі у великих кількостях шкодить вашій 
психіці! 

Будьте здорові! 

Першою людиною, яка зробила автопортрет за 
допомогою фотокамери, став Роберт Корнеліус. 
Фотографія була створена в 1839 році.

Текст: Влад Спесивець
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 Сучасне суспільство представляє собою 
досить нестабільне соціальне явище, перед яким 
постало багато складних питань, відповідь на які 
знайти важче, ніж здається на перший погляд. 
Основою цього нестабільного суспільства є 
сучасна молодь, яка ставить перед собою найбільше 
таких складних питань. Отже, «що чекає Україну 
у майбутньому?», «хто такі сучасні студенти?» та  
«чи чого нам вимагати від себе, власне, як 
від свідомих громадян цієї країни?», на ці та  
інші запитання відповів декан факультету 
політичних наук, доктор політичних 
наук, професор Шевчук Олександр 
Володимирович.

А як ви ставитесь до інформаційної та 
культурної свободи сучасних студентів, чи 
пішла вона їм на користь? 
Я за натурою прихильник демократії. 
Наше покоління студентства відрізнялось 
від попереднього, нинішнє студентство 
відрізняється від мого покоління.  
І це нормально, цілком нормально. Навіть трохи 
заздрю можливостям сучасного студентства 
у плані зарубіжних відряджень, стажувань, 
можливості вивчення іноземних мов.

Якою ви бачите Україну через 30 років?
Україна вже є європейською країною, хоча 

б географічно, на даний момент, але, я думаю, 
через 20-30 років, зважаючи на сучасні тенденції, 
Україна буде розвинутою європейською 
країною і в економічному, і в політичному 
плані. Але відносини з Росією ігнорувати також 
не можна, вони також будуть і набудуть 
більш прагматичного характеру. Політична 
складова буде «витиснута» самою економікою і 
економічними відносинами. 

Ви взагалі вважаєте себе консервативною 
людиною, який у вас погляд на сучасне 
суспільство? 
Я би себе охарактеризував, як поміркованого 
ліберала. Я спокійно сприймаю всі сучасні 
тенденції,  без цього не було б розвитку, але 
як-то кажуть, все добре в міру. Якась межа все 
одно має бути. Мода приходить і відходить, але 
якісь одвічні цінності все одно залишаються. Я 
приймаю всі сучасні віяння у мистецтві, музиці, 
кіно, але в ході історичного процесу, все це зайве 
лушпиння, весь непотріб відпаде і в історію 
увійде, лише найкраще,  що було створено 
людиною у наш час. 

Як ви ставитесь до сучасної української 
культури?
Що стосується сучасної української культури, 
то зараз відбувається її відродження. І при умові 
об’єднання нового, сучасного покоління із тим 
досвідом, який вже набула українська культура, 
я гадаю, за виконання цієї умови, з’являться і 
нові «Тараси Шевченки», і «Лесі Українки». Але 
при цьому дуже важливу роль відіграють ще й 
правильно побудовані піар-компанії. Тому що 
у нас є багато дійсно талановитих людей, 
про яких, практично, ніхто не знає. Держава, 
звісно, також повинна підтримувати культуру, 
допомагати їй, або, в крайньому випадку, хоча б 
не заважати, але не спрямовувати її, тому що 
тоді це вже буде не демократична культура.      

Інтерв’юер: Артур Зайонц
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«Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…

От де, люде, наша слава,
Слава України!»

Т . Г. Шевченко

Доля відбила на нашому поколінні знаменну і прикметну печатку: йому випало жити 
у вимогливу й високу пору визначальних змін, працювати та самостверджуватися в 

час великих звершень. Кожен день цього відповідального періоду мимоволі набуває 
історичної ваги і значимості. Сьогодення для нас є не просто часом нинішнім, а й 

самою історією — пророчою й одухотвореною. Ми приречені вдивлятися не лише 
в минуле, а й у явища, у яких ми є творці і свідки; збирати все, викопуючи саму 

сутність історичного процесу.
2014 рік  оголошений в Україні роком Тараса 

Григоровича Шевченка.
(Указ Президента України № 257/2012 від 11 
квітня 2012 року «Про додаткові  заходи з 
підготовки та відзначення 200–річчя Тараса 
Григоровича Шевченка»).
2014 – рік видатного поета, письменника, 
художника, філософа та мислителя.
Художній талант Великого Кобзаря – 
титанічний, дух його творів – гуманістичний, 
сила його слова – безсмертна.

 Слово українського поета звучить нині 
у всіх куточках світу на різних мовах, його 
твори, видані багатомільйонними тиражами.

Особливо важливо, на думку поета, 
виховувати любов до рідного слова. Доки 
живе мова в устах народу, доти живий і народ.

18

Поет  закликає, щоб українці  не 
відчужувалися від своєї культури, рідної 
мови, а ставили її на вищий щабель і при 
цьому не сторонились навчатися кращому і в 
інших народів.

 Тарас Шевченко близький і рідний в 
кожному куточку земної  кулі, де чесні люди 
прагнуть свободи, свєї незалежності. 
Великий Кобзар був і залишається символом 
відродження рідного слова і української 
культури, символом становлення нашої 
незалежної  Української  держави.

Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,

Й свого не 
цурайтесь…

Текст: Яна  Кагерманова
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Това   е 
«Нарешті!..» - лунали думки у всіх 45 пасажирів 

комфортабельного автобуса «Одеса-Габрово», 
коли перед очима опинилась велика будівля з 
надписом «Студентско общежитие «СИРМАНИ».
Це було 9 серпня, коли студенти і викладачі 
ЧДУ ім. Петра Могили, проїхавши цілу добу, 
перетнувши кордони 4 країн, завітали до «серця 
Болгарії» - міста Габрово.

Країна з яскравою і героїчною історією, 
самобутньою культурою, надзвичайною 
природою. Країна гостинних і чуйних людей. 

Країна з перспективним майбутнім.

*Це - Болгарія

Здавалося б, цілих ДВА тижні закордоном - це 
так багато! На практиці вийло все навпаки. Часу 
катастрофічно не вистачало.

На візах у наших закорднонних паспортах 
у графі «примітка» для формальності у декого 
було вказано «Культурен обмен», а у когось - 
«Навчання», тому  кожний вже обрав свої 
приорітети, хоча мета у всіх була одна - практика 
болгарської мови та ознайомлення і вивчення 
культури цієї країни. Країни, у якій ми перебували 
протягом 2 тижнів.

Типовим для нас розкладом дня були: 
університет як і звикли - на 9:00), екскурсія, вільні 
години (під час яких ми спочатку «передивлялися 
сни», які вранці не встигли додивитись, а потім 
були в пошуках Wi-Fi, аби поділитись з рідними 
та друзями останніми новинами). Але частіше нам 
доводилось прокидатись о 5 або 6 годині ранку та 
вирушати на екускурсії до інших міст або селищ.

А ось далеко неповний список місць,  де ми 
встигли побувати: Софія - столиця Болгарії, 
м. Пловдів, м. Велико Тирново, м. Трявна, 
м. Севлієво, с. Боженці.. Окрім того, 20 серпня 
(дату варто запам’ятати, адже тоді відбувся 
цей подвиг) ми пройшли 1000 сходинок, аби 
дісталтися вершини гори Шипка та насолодитися 
неперевершеним видом (зверху) Балканських гір. 

Якщо ви будете в Болгарії, то запам’ятайте 
декілька порад від людини, що хоч трохи пізнала 
болгарську культуру:
1. Кивання головою у болгар означає навпаки - 
«Ні», а махи головою вліво-вправо - «Так».
2. Фраза «Извенете, не разбирам» («Вибачте, 
не розумію») завжди стане у нагоді, якщо ви 
не бажаєте поспілкуватись з наполегливими 
болгарами. А фраза «Интересно» здатна 
підтримати діалог ще принаймні на 5 хвилин.
3. Обов’язково спробуйте «Пилешка-супа» 
(курячий суп) та традиційну випічку - баницю.
4. Придбайте собі щось трояндове - чи то крем, 
чи то масло, чи то будь-який інший косметичний 
набір. Болгарія - країна троянд. (в Болгарії 
троянди, як в Україні - калина).
5. Питну воду можна не купувати, а набирати з 
фонтанчиків на вулицях міста мінеральну гірську.

Текст: Оксана Новікова

Шматочок Болгарії залишивлся назавжди у 
наших серцях.. А українські монетки - у фонтанах 
і річках по всій Болгарії ;)
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Текст: Олена Позняк

Повальне захоплення здоровим способом життя призвело до того, що важко знайти людину, у 
якої немає жодного фото в Інстаграмі у тренажерному залі чи перед дзеркалом, вихваляючись 

біцепсами або пласким животиком. Але як зробити себе гарним/-ою без шкоди для здоров’я, як 
змотивувати на нові спортивні досягнення та навіть бути «правильним» фаном? Звертаю вашу 
увагу на «спортивну» підбірку, після якої ви неодмінно побіжите робити присідання з вагою, 

одночасно перемикаючи футбольний матч.

Нік Хорнбі
 «Футбольна гарячка»

Незважаючи на назву, 
ця книга буде корисною 
не тільки палким 
футбольним фанам, а й 
будь-якій людині зі своїм 
захопленням. Ви зможете 
подивитись на себе 
збоку, очима чоловіка, 
одержимого футболом та 
улюбленою командою

«Арсенал». Що робить з нами хобі: звужує чи 
розширює наш персональний Всесвіт? Візуальні 
ефекти можна доповнити чудовим фільмом з 
Коліном Фертом у головній ролі. 

Денні Ебшір, Брайан 
Метцлер 

«Природний біг. Простий 
спосіб бігати без травм»

Доведено, що біг - один з 
найбільш травматичних 
видів спорту, який 
водночас є й найбільш 
популярним та «типовим 
студентським» варіантом: 
для того, аби займатися цим видом спорту, 
не потрібно ані грошей, ані приміщення, а 
тренування легко вписати у свій розклад. 
Автори книги навчать вас робити це з користю 
для самопочуття, правильно взуваючись та 
користуючись природним амортизаційними 
здібностями кісток та м’язів стопи.

Джо Фріл 
«Біблія велосипедиста»

У н і в е р с и т е т с ь к а 
велосипедна стоянка 
все рідше залишається 
порожньою. Найвідоміший 
тренер з велоспорту ділиться 
секретами далеко не тільки 
правильного розкручування 
педалей.
Після прочитання, якщо не візьмете участь у 
веломарафоні, - то однозначно проїдете свою 
першу сотку кілометрів.

Лука Кайолі
 «Мессі. Виняткова 

біографія»
Якщо вам потрібно дати 
копняка, змотивувати 
винятковою історією 
успіху, кращого приклада, 
аніж Ліонель Мессі, годі 
шукати. Автор – спортивний 
журналіст – блукає 
вуличками рідного міста

футболіста, спілкується з родичами, знайомими, 
тренерами, лікарями, намагаючись крізь безліч 
цікавих життєвих подробиць знайти секрет 
хлопчика з фізичною вадою, що став одним з 
найзнаменитіших зірок футболу.
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Кінематографічні зошити*

ПОРАДА: не зациклюйтеся 
на рейтингових оцінках на 

«Кинопоиск» та «IMDb». Не 
обмежуйте себе, дивіться як 

старі, так і нові фільми, звертайте 
особливу увагу на режисерів та 
сценаристів. Шукайте кіно, яке 
підходить саме вам, тому що 
«Хто шукає – той знаходить».

Науковці вважають, що епоха справжнього 
кіно проіснувала до 60-х років ХХст. Звісно, 
це дуже суб’єктивно, але насправді, найбільші 
відкриття у даній сфері відбувалися саме до цього 
часу.  Традиційно виділяють 4 основні напрямки 
у кінематографі (насправді їх набагато більше, це 
лише найвідоміші): 

• Епоха німого кіно
•Золоте століття Голлівуду
•Італійський неореалізм
•Французька нова хвиля

Естетична насолода ніколи не займала 
лідируючі позиції у ієрархії людських потреб, але 
все одно мала велике значення та могутній вплив 
на людську особистість. Мова йде про один з 
найвідоміших та найбільш обговорюваних видів 
мистецтва – кіно, і це не афіша з новинками чи 
біографіями відомих голлівудських зірок, а ніщо 
інше, як основа всього  – історія кінематографа. 
Історію кіно можна порівняти з історією будь-
якої країни, вона має той самий обсяг та багато в 
чому суперечлива. 

*переклад з фр. Les Cahiers du cinéma – один з найвідоміших французьких журналів про кіно.

Перші спроби та намагання створити кіно 
були ще на початку ІХ століття, але офіційно, 
роком народження кіно вважається 1895. 
Загальновідомо, що тоді кіно було німим і лише 
трохи різнилося від театральних вистав, і зараз 
його дуже складно і незвично переглядати, адже 
новий формат зовсім не схожий на те, з чого 
все починалося. До речі, у ті часи актори, які не 
мали успіху у театральній діяльності йшли у 
кіноіндустрію. Стати кіноактором було теж саме, 
що понизитися у посаді. 

Рухомі кінокадри з’явилися в першу чергу 
завдяки приладам Томаса Едісона та Уільяма 
Діксона, які згодом були вдосконалені братами 
Л’юмєр та лише після цього винесені на загал. 

Суттєвим переворотом стала поява звуку у 
кіно. Це змінило абсолютно все - як підхід до його 
створення, так і до сприйняття. 

Хоча різноманітні прилади, які могли внести 
звук у кіно з’явилися набагато раніше, офіційною 
датою вважається 1927 рік, саме тоді відбувся 
перший показ кіно зі звуком  – «Джазовий співак», 
який згодом отримав «Оскар» за революційний 
вклад у кінематограф. 

Текст: Марія Мікіртичева

Рекомендоване до перегляду: 
«Броненосець «Потьомкін», 1925, реж. Сергій 
Ейзенштейн.
«Вогні великого міста» (City Lights: A Comedy 
Romance in Pantomime, 1931), реж. Чарлі Чаплін.
«М» (M – Eine Stadtsuchteinen Mörder, 1931), реж. 
Фріц Ланг.

Корисні посилання:
http://www.theyshootpictures.com – список 1000 
найкращих фільмів за всю історію кінематографа.
http://www.arthouse.ru – свіжі огляди поточних 
кінофестивалів, кінорецензії.
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Безкоштовні 
курси української 

мови «Навчи 
друга розмовляти 

українською» (Коледж 
преси та телебачення)

Прем’єра спектакля 
«Деревья умирают 

стоя» (Миколаївський 
російський 

драматичний театр)

Організаційні збори 
для охочих вивчати 

болгарську мову 
(ЧДУ ім. Петра 

Могили, подробиці 
стор. 10)

Концерт «Пікніка» 
з програмою 

«Азбука Морзе» 
(Миколаївський 

російський 
драматичний театр)

 «Піккардійська 
терція» 

(Миколаївський 
Обласний палац 

культури)

Концерт гурту 
«Лісапетний 
батальйон» 

(концерт-хол  
«Юність»)

Прем’єра 
біографічної стрічки 

«Сен-Лоран» 
(біографія/ драма)

Прем’єра фільма 
«Зільс-Марія» 

(драма)

Другий тур ліги 
«Будильник» 
(концерт-хол 

«Юність»)

Прем’єра кінофільма 
«Лють» (драма / 

військовий / бойовик 
/ мелодрама )

Прем’єра фільма 
«З любов’ю, 

Розі» (комедия / 
мелодрама) 

Концерт органної 
музики «Шедеври 
світової класики» 

(Миколаївська 
обласна філамонія)

Всесвітній день 
архітектури

Кінематографічний 
фестиваль імені братів 

Люм'єр в Ліоні
Слідкуйте онлайн!

День українського 
козацтва

День визволення 
України від 

фашистських 
загарбників

Міжнародний день 
кухаря

Потіш рідних 
оригінальною  

стравою! 

День балакуна 
(поздоровте 

знайомих 
«ораторів»)
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Початок 8-го 
Фестиваля 

«HOMOLUDЕNS» 
(Миколаївський 

російський 
драматичний театр) 

Концерт Ярмака 
(концерт-хол 

«Юність») 

Останній день виставки 
Анатолія Шаповалова в 
галереії ЧДУ ім. Петра 

Могили. Встигніть 
насолодитися шедеврами!

КВК – одразу дві чверті 
фіналу (концерт-хол 

«Юність»)

Кінематографічний 
вечір (кав’ярня 

«Шпацер») 

Концерт Ніно 
Катамадзе 

(Миколаївський 
Обласний палац 

культури)

Сатирична музична 
фантазія «Инкогнито из…» 
(Миколаївський російський 

драматичний театр)

Комедія «Полоумный Журден» 
(Миколаївський російський 

драматичний театр) 

Сімфо-рок оркестр 
«Lords of the Sound» 

(Миколаївський 
Обласний палац 

культури)

Лекція жанр «Giallo» у 
європейському кіно 1960-
1970 років» (Reality Shiª 
cimena, Бібліотека ім. М. 

Кропивницького)

Фестиваль «Lviv Acoustic Fest»
Хедлайнери: Pianoбой, Viviene 

Mort
 (Палац культури 

ім. Г. Хоткевича, м. Львів)

Свято приємних 
несподіванок
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