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Ексклюзив! Орест Сушко: «У 
своїй роботі я повинен грати в 

Твістер щодня» – с.12

Боненкай, або Свято 
по-японськи - с. 3

Огляд миколаївських новин 
за січень - с. 4

Віват, Південний 
Гарварде!

У січні Чорноморський 
національний університет 
ім. Петра Могили 
відсвяткував свій 22 день 
народження. Детальніше про 
святковий концерт – на с. 2

• Як виглядатиме  
історія ЧНУ ім. Петра 
Могили у цифрах?
• Коли вийшов перший 
випуск «Ваганту»? 
• Як потрапити на Petro 
Mohyla TV? 
Про це - у спеціальному 
святковому розділі 
на с. 8 

Павло Григорович Маринін - ветеран 
гирьового спорту

Коли йому було 32 роки, 
він серйозно захворів, 
майже втративши здатність 
ходити й піднімати руки…
Продовження – на с. 6

Дім на Великій Морській
Центральні вулиці 

Миколаєва можуть 
похизуватися  своїми 
а р х і т е к т у р н и м и                                                  
спорудами. Однією 
з таких  пам’яток 
є будинок Грачова. 
Фоторепортаж  на с. 5

„Боткін“ в Україні
Останньою резонансною новиною для всієї 

України Епідемія «хвороби Боткіна», що є 
більш відомою як 
гепатит А. Дослідники 
стверджують, що 
до України вірус 
прийшов з Польщі.
 Перші прояви хвороби 
були зареєстровані 
у Волинській та 
З а к а р п а т с ь к і й 
областях. У кінці року вірус потрапив і 
до Миколаєва. Як попередити хворобу? 
Далі – на с. 6
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Анонс подій та заходів у 
ЧНУ імені Петра Могили на 

лютий 2018 року

• 4 лютого - День відкритих дверей
•14 лютого - квест, присвячений 

Дню закоханих
• конкурс "Містер Університет"

•Книжкові виставки "Бунтарі ду-
ховних барикад: шістдесятники", 
"Нові надходження", "Політична 
розвідка як діяльність, наука і мис-
тецтво"

Анонс подій у 
місті на лютий 2018 року

Саме 17 січня у 1996 році, Вче-
на рада Національного універ-
ситету «Києво-Могилянська 
академія» ухвалила концепцію, 
бізнес-план та Положення про Ми-
колаївську філію Національного 
університету «Києво-Могилян-
ська академія» (МФ НаУКМА).

Традиційно святковий концерт 
для студентів, викладачів і спів-
робітників підготували актори Мико-
лаївського академіч-
ного українського 
театру драми та 
музичної комедії. 
Актори саме цьо-
го театру щорічно 
вітають універ-
ситет від початку 
його існування.

Свято розпочав 
ректор університе-
ту доктор технічних 
наук, Заслужений 
діяч науки і техніки 
України, професор 
Леонід Клименко. 
Він подякував усім 
викладачам і співробітникам універ-
ситету за щоденну плідну роботу, 
а студентів – за гарне навчання та 
особисті досягнення. Також Леонід 
Павлович вручив грамоти виклада-
чам, які мають видатні досягнен-
ня в науково-дослідній діяльності.

В. о. директора Департаменту 
освіти і науки Миколаївської ОДА 
Олена Олександрівна Удовичен-

ко привітала університет з 22 днем 
народження і вручила почесні гра-
моти викладачам ЧНУ імені Петра 
Могили за внесок у розвиток науки 
та багаторічну плідну діяльність.

Директор Науково-методично-
го центру Управління освіти Ми-
колаївської міської ради Ольга 
Володимирівна Тарасова вручила 
грамоти викладачам за плідні на-
укові досягнення і внесок в науку.

Вітаємо студентів, викладачів і 
співробітників університету!

Прес-центр ЧНУ 
ім. Петра Могили

• Новини ЧНУ

• 9 лютого 16:00 - Літературний 
вечір "Так ніхто не кохав", НУК ім. 
адмірала Макарова

•2 лютого 17:00 - Вечір пам'яті 
Кузьми Скрябіна, Центральна бібліо-
тека ім. М. Л. Кропивницького

• 20 лютого 19:00 - Рок-опера "Мо-
царт", ОПК

Vivat, ЧНУ, Vivat!
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Новорічна вечірка по-японськи
У галереї мистецтв ЧНУ ім. 

П. Могили 20 грудня відбулося 
новорічне японське свято 
Боненкай. Злиття двох культур, 
української та японської, дефіле 
кімоно, декламування хоку, а також 
традиційне японське чаювання. 

Організатором заходу стала 
керівник Центру японської культури – 
Галина  Юріївна  Зинов'єва. На заході був  
присутній декан інституту філології 
Олександр Вікторович Пронкевич.

Учасники отримали подяки за 
активну участь у проектах та заходах 
Миколаївської спілки японської 
культури «Татікадзе». Серед них 
були наші студенти – студентка 1 
курсу факультету комп’ютерних 
наук Юлія Грунковська, яка 
нещодавно здобула чорний пояс з 

японських бойових мистецтв, та 
студентка 2 курсу факультету 
журналістики Єлизавета 
Безушко, хоку якої увійдуть до 
збірника японської поезії, що 
публікуватиме спілка «Татікадзе». 

Гостям розповіли про звичаї 
та традиції, притаманні цій країні 
на Новий рік. Так, наприклад, 
японці напередодні свята роблять 
генеральне прибирання та 
виганяють злих духів за допомогою 
гороху та інших бобових - як виявилося 
найбільше «нечисть» боїться саме 
їх. Присутні також мали змогу 
дізнатися особливості написання хоку 
та почути їх у виконанні Єлизавети 
Безушко та власне Галини Юріївни.

Родзинкою свята стало дефіле 
кімоно. Гостям було представлено 

шість нарядів, кожен з яких мав 
символічне значення. Галина 
Юріївна розповіла, що означає 
кожне представлене вбрання. 
Крім звичного кімоно, також 
продемонстрували одяг богині 
Кабукі, який відрізнявся 
незвичайністю та екстравагантністю.
Всіх охочих пригощали солодощами 
та чаєм з Японії. Кожен охочий 

мав змогу спробувати зелений чай 
з крихітками харчового золота та 
посмакувати японські цукерки.

Тож, оскільки 2017 рік був роком 
України в Японії, було надзвичайно 
цікаво і важливо дізнатися трохи 
більше про традиції народу, який 
далекий від нас територіально, 
але такий близький для багатьох 
з нас завдяки своїх унікальній 
й духовно багатій культурі. І в 
цьому нам допомогла традиційна 
японська вечірка Боненкай.

Юлія Авраменко, 
Спеціальність «Журналістика»

«CUBOMANIA» ДІСТАЛАСЯ ЛАС-ВЕГАСА!
Cтартап ЧНУ імені Петра Мо-

гили «Cubomania», який розро-
бляє інтерактивні розвивальні ди-
тячі кубики, було обрано з-поміж 
ТОП-12 стартапів для презентації 
ShowStoppers LaunchIt на спеціалі-
зованому виставковому майданчи-
ку Eureka Park під час International 
Consumer Electronics Show 2018 
(Міжнародна виставка споживчої 
електроніки, CES 2018) у Лас-Вегасі.

У ТОП-12 стартапів, відібраних 
серед 800 компаній, що подали заяв-
ки на участь у ShowStoppers LaunchIt, 
також увійшли такі компанії: Athom 
(Нідерланди) – розробник ядра “ро-
зумного будинку”; Big Boy Systems 
(Бельгія) – аудіовізуальна система для 
створення навчально-професійного 
контенту; Cardiomo Care (Нью-Йорк) 
– виробник технологій перенесення й 
аналітичної платформи для профілак-
тики захворювань серця; Cinema 
Snowglobes (Сан-Франциско) – “сніго-
ва куля” з ефектом відеовідтворення; 
Pebby (Каліфорнія) – робототехника.

Серед фіналістів також Picoo (Ні-

дерланди) – розробник кишеньково-
го комп’ютера для дітей; Robomart 
(Каліфорнія) – автор ідеї автономних 
магазинів для продуктових рітей-
лерів; SolarGaps (Каліфор-
нія) – розробник мережі 
розподілених енергетичних 
рішень для Smart Cities; 
Velco (Франція) – проекту-
вання і продаж рішень для 
міської мобільності, що пер-
соналізується; We.Stream 
(Нідерланди) – розробник 
безпечних мобільних точок 
доступу WiFi зі вбудованою 
технологією Cloud SIM, що 
дозволяє передавати необме-
жені дані у понад 100 країнах, 
і Zhor-Tech (Франція) – роз-
робник «розумного» взуття.

«Cubomania», згідно з 
повідомленням на веб-сайті стар-
тапу від 7 вересня 2017 року, вже 
виготовила і протестувала прото-
типи основних продуктів, отри-
мала грант у розмірі 800 тис. грн 
від ТОВ “Ноосфера”, уклала уго-

ду з виробником і розробником ПЗ. 
У компанії також повідомили про 

наявність попередніх домовленостей 
з дистриб’юторамив Німеччині, Італії, 

Іспанії, Туреччині, Польщі, Казах-
стані та Україні. У середньостроковій 
перспективі розглядається вихід на 
ринок Латиноамериканського регіо-
ну через іспанських партнерів через
його високу динаміку зростання.

• Новини ЧНУ 
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 «Cubomania» планує залучити не менше 127 500$ 
інвестицій на розробку/тестування/виведення на ри-
нок/реалізацію інтерактивних повчальних іграшок.

Загальна фінансова модель передбачає: власні засоби 
засновників проекту, грантове фінансування, неповорот-
ну фіндопомогу, внески бізнес-ангелів, краудфандинго-
ве фінансування (платформа KickStarter та інші), SAFE, 
EQUITY, IPO, а також боргове фінансування. На поточно-
му етапі стартап зумів залучити 28 % необхідних коштів.

Вітаємо команду Чорноморського національного 
університету імені Петра Могили «Cubomania» із тріум-
фом у США і бажаємо не зупинятися на досягнутому!

Прес-центр ЧНУ ім. Петра Могили

• Новини ЧНУ 

Чим дивував Миколаїв у січні?
Зима, як відомо, найдивовиж-

ніша пора року. Засніжені ву-
лички так і манять прогулятися. 
Люди готуються до свят. Всюди 
запах мандарин та хвої. І хоч сніг 
цього року вирішив, що Мико-
лаїв обійдеться без нього, наше 
місто знайшло чим порадувати 
й здивувати своїх мешканців. 

Почну, мабуть, з того, що го-
ловна ялинка міста визнана най-
дорожчою в Україні. Її вартість 
становить 2,8 мільйони гривень, а 
висота – 22 метри. Наприклад, но-
ворічне дерево в Дніпрі коштува-
ло 1,4 млн, а в Сумах – 1,54 млн 
гривень. Дерева штучні й дуже 
схожі, але, як бачимо, бюджет сут-
тєво різниться. Окрім того, для 
миколаївців було відкрито каток, 
атракціони та новорічний ярмарок. 
Святкування Нового року в Мико-
лаєві обійшлося міському бюдже-
ту майже в 8,5 мільйонів гривень.

Аби не втомлювати вас, читачі, 
цифрами, повідаю про найваж-
ливіше свято нашого університе-
ту – День народження. 17 січня 
Південному Гарварду виповнило-

ся 22 роки. Незважаючи на те, що 
університет наш ще молодий і зе-
лений, ми зуміли посісти 44 місце 
в цьогорічному «Топ-200 вишів 
України». Бажаємо альма-матер 
подальших успіхів та злетів. І не-
хай ніколи не буде болісних падінь.

Не можу оминути культуру, 
тому розкажу про виставку ми-
колаївського художника Кирила 
Ахтимовича, презентація якої від-
булася 19 січня. Називається вона 
«Біографія». Це перша персональ-
на виставка і як людина, яка була 
на відкритті, можу сказати, що 
роботи дуже класні, живі, справж-
ні. Це портрети звичайних людей, 
з якими пан Кирило зустрічався 
випадково на вулиці, будівель-
ному майданчику, в магазині. У 
представлених фотографіях не 
варто шукати надсюжетність чи 
надхудожність, метафору чи псев-
домету. Кожну фотографію варто 
сприймати виключно з точки зору 
того, кого чи що на ній зображено. 
Коротше кажучи, якщо ви не ба-
чили ці фото, ви багато втратили.

Ну і наостанок новина, яка 
мене здивувала і роз-
смішила. Думаю, вас 
також накриє хвиля 
сміху. У Миколаївсь-
кій міській раді від-
криття парадних две-
рей змушує витрачати 
зайві сили й енергію 
й ускладнює жителям 
міста життя. Про це 23 
січня на своїй сторінці 
у Facebook повідомив 

миколаївський активіст Денис 
Жело. До нього на прийом прий-
шла жінка й заявила, що двері 
міської ради дуже тяжко відкри-
ваються. Це заважає жінці жити! 
Окрім того, вона попросила до-
нести цю проблему до мера міста. 
Сподіваюся, таку прикрість ви-
правлять і всі будуть задоволені. 

Вже цікаво, що ж наступний 
місяць нам готує? Мені теж, тому 
читайте в наступному номері 
про події, які принаймні мені за-
пам’ятаються і я схочу поділи-
тися своїми враженнями з вами.

Колонку веде 
Наталія Засядько,

Спеціальність 
«Журналістика»

• Новини Миколаївщини 
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• Історична екскурсія 

Дім на Великій Морській
Центральні вулиці Миколаєва можуть похизува-

тись своїми архітектурними спорудами. Однією з та-
ких культурних пам’яток є будинок, розташований 
за адресою Велика Морська, 42. Споруда була зве-
дена у 1899 році. Господарем був Олександр Федо-
рович Грачов політичний діяч та статський радник.

За інформацією, яку надає історик Юрій Крючков у своїй 
книзі «Град Святого Миколая», цей дім було збудовано у 
кінці XIX століття архітектором Володимиром Андріївсь-
ким як приватний маєток, де проживав він особисто. До 
того ж, відомо, що з 1866 до 1885 року пан Володимир був 
міським архітек-
тором Миколаєва.

На сьогодніш-
ній день у будівлі 

розташовується державна установа – Управління капіталь-
ного будівництва Миколаївської облдержадміністрації. Це 

д в о п о в е р х о -
ва будівля, що 
споруджена з 
цегли. Пофар-
бований буди-
нок у ніжно-б-
лакитний колір, 
а на його фа-
саді розміщено 13 вікон, обрамлених декоративною 
ліпниною. До входу ведуть масивні сходи, які чудово 
доповнюють загальну композицію. Для того, щоб по-
бачити прекрасне, варто лише озирнутися довкола.

Юлія Спінчевська, 
Спеціальність «Журналістика»

 (Фото автора статті)

• Сторінка журналіста 
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Останньою резонансною новиною 
для всієї України стала епідемія «хво-
роби Боткіна», що є більш відомою 
як гепатит А. Дослідники стверджу-
ють, що до України вірус прийшов 
з Польщі. Перші прояви хвороби 
було зареєстровано у Волинській та 
Закарпатській областях. А в кінці 
року вірус потрапив і до Миколаєва.

За останніми даними, зараз 
в Миколаєві вірус виявлено у 60 
осіб. Вони знаходяться в лікар-
ні під постійним доглядом лікарів. 

Щоб краще зрозуміти з чим 
маємо справу, звернемося до тітки 
Вікіпедії. «Гепатит А – гостра інфек-
ційна хвороба з ураженням печінки, 
що передається через споживан-
ня заражених продуктів». Хвороба 
поширена в усіх країнах світу, але 
через наявність високоефективної 
вакцини у багатьох країнах розви-
неної медицини захворюваність 
зведена практично нанівець. Пе-
реважно у країнах третього світу 
хворіють діти та молоді люди.

Загалом, час між інфікуванням та 
виявленням симптомів може склада-
ти від 2 до 6 місяців. Основними сим-
птомами є підвищення температури 
протягом перших 3-х днів, слабкість, 
зниження апетиту, жовтяниця (жов-
те забарвлення білків очей), а також, 
можливе блювання та біль у животі.

Основною причиною захворю-
вання на гепатит А є потрапляння 
інфікованих випорожнень в організм 
людини під час вживання немитої 
їжі або пиття забрудненої води. За-
раження може бути спричинене і 
близьких спілкуванням з хворим. Для 
точного діагностування захворю-

вання потрібно зробити аналіз крові.
Перехворівши один раз гепатитом 

А, у людини на все життя виробляєть-
ся імунітет до цього захворювання. 

Найефективнішим способом попе-
редження хвороби є вакцинація. Також 
попереджувальними заходами є мит-
тя рук та продуктів харчування, пит-

тя кип’яченої або очищеної води.
Хвороба не є смертельною. 

Після місячної ізоляції в лікар-
ні, хворий повністю одужує, а 
печінка відновлює свої функції. 
Найгірше, що може чекати хво-
рого, це пересадка печінки, але 
і так операція не є смертельною. 

До того ж, Міністерство охо-
рони здоров’я України стверджує, 
що епідемії гепатиту А в країні 
немає, а всі захворювання спри-
чинені недотриманням профілак-
тичних норм та недбалим ставлен-
ням населення до свого здоров’я.

Тож, єдине, що можна ска-
зати, це будьте уважні до свого 
здоров’я, ретельно мийте про-
дукти, не забувайте про мило.

Анна Чулкова,
Спеціальність 

«Журналістика»

Знайомтеся, це 45-разовий 
чемпіон світу, герой спорту, вста-
новлювач рекордів Книги Гінне-
са Павло Григорович Маринін. 

Коли йому було 32 роки, він серй-
озно захворів, майже втративши здат-
ність ходити й піднімати руки. Лікарі 
радили молодому Павлові… вчити-
ся плести на спицях, аби в старості 
змогти донести ложку до рота. На 
запитання, чи можна йому займати-
ся фізкультурою, здивовано знизу-
вали плечима. Яка може бути фіз-
культура в людини з інвалідністю?

Майбутній чемпіон Маринін напо-
легливо, всупереч песимізмові еску-
лапів, почав робити тренувальні впра-
ви з гирями. За півроку він уже ходив 
по три кілометри, а ще за півроку 
отримав свою першу золоту медаль.

- Павле Григоровичу, коли 
Ви тільки починали займати-
ся спортом, Ви мали тренера, 
хтось допомагав Вам правиль-
но виконувати вправи з гирями?

Я ходив у спортивний зал і дивив-

ся, як піднімають гирі спортсме-
ни. Помічав, як правильно це ро-
бити. Скажімо, не можна основне 
навантаження робити на спину, 
треба, щоб точка опору припада-
ла на п’яти. Дивився як правиль-
но тримати гирю, щоб вона не пе-
ретискала пальці, не травмувала 
руки. Хребет підтримують м’язи, 
які треба зміцнювати, робити 
вправи. Інакше все навантажен-
ня припадає на хребет, і він зно-
шується. Тож, увесь час роблю 
вправи для підтримки хребта.

- Як  Ви прийшли в 
спорт?

Я захворів на поліартрит, зліг, 
набрав вагу. Лежу та й думаю 
собі: «Мені 32 роки, я ще моло-
дий. Треба щось робити». Пі-
шов до лікаря й кажу: «Можна, 
я буду гирями займатися?». Він 
каже: «Ти що, дурний? У тебе 
там уже суглоби стерлися. Учися 
на спицях плести, щоб у старості 
могти донести ложку до рота». А я ду-

• Бережіть себе! 

Боткін в Україні

• Наша гордість 

Чемпіон із Каховки

На фото: Павло Маринін



Vagant № 3 January '18 (166) 7

ВИДАННЯ ЧНУ  IМ. ПЕТРА МОГИЛИ

маю: ні, це не для мене, здавати-
ся не буду. І я почав ходити. Через 
біль. Розпочав тренування. Купив 
собі маленькі гирі по 8 кілограмів. 
Почав потроху підіймати руки. За 
рік я заробив перший спортивний 
розряд з гирями в 24 кілограми. Я 
став чемпіоном області в 33 роки. 

- Та про Вас можна 
кіно знімати. З людини з ін-
валідністю перетворитися на 
світового чемпіона! Скільки 
спортсменів Вашого рівня у світі?
Я не знаю. Я приїхав – і виграв. 

- Ну, от Ви 45-разовий чемпіон 
світу, а хто ще має стільки пере-
мог? Найближча до Вас цифра яка? 

Та я не рахую чужі перемо-
ги. Ну, 20-разові чемпіони є.

- Тобто Ви обганяє-
те суперників майже удвічі?

Виходить так. Я подивився прото-
коли: зазвичай спортсмени роблять по 
дві вправи. Я роблю по чотири. Хоча я 
можу й десять вправ зробити, просто 
не маю достатньо грошей. За участь 
у змаганнях треба платити. Є, напри-
клад, вільні способи піднімання гир. 
Я заповнюю заявку через Інтернет, 
завіряю документи в Херсоні, бо по-
трібні печатки, а потім описую вправи, 
що конкретно я буду робити, аби було 

зрозуміло, з якою програмою я їду.
- Чи допомагають Вам як чем-

піону матеріально? Каховська вла-
да чи Олімпійський комітет, може? 
Хоча гирьовий спорт не є олімпійсь-
ким видом, однак у Вас такі заслуги.

- Ніхто не допомагає. Я отримую 
пенсію півтори тисячі гривень, про-
живаю на знімній квартирі. Коли 
настає час їхати на змагання, зверта-

юся до меценатів. У Каховці є двоє 
бізнесменів, які дають мені певні 
суми, щоб я мав змогу доїхати на 
змагання. Спробував звернутися до 
мера Каховки, але в приймальні мені 
сказали, що в нього багато справ і 
немає часу на спілкування зі мною.

- Тобто, незважаю-
чи на такі непересічні здобут-
ки перед Україною, держава 
Вам фактично не допомагає?

Ні. Навіть не вітають із Днем 
фізкультурника. Час від часу про 
мене пишуть у місцевих газетах, ін-
коли беруть інтерв’ю. От і вся шана.

- А у світі всі знають 
українського спортсмена?

Знають. Коли з’являю-
ся на змаганнях, зазвичай віта-
ють: «О! Каховка приїхала!».

Тетяна Монахова,
завідувач кафедри 

журналістики 
ЧНУ ім. Петра Могили

• Спорт 
Матч зірок-2018

27 січня у спортивній 
школі «Надія» відбувся 
масштабний захід – Матч зірок- 
2018. Ця подія невипадково 
вважається найочікуванішою 
у баскетбольному світі, адже 
саме під час гри визначається 
переможець з двох команд 
найсильніших гравців України.

Це змагання проводили за 
прикладом Матчів усіх зірок НБА. 
Український Матч зірок зміг взяти 
у заокеанського аналога не тільки 
формат, але і наповнити стіни 
спорткомплексу «Надія» унікальною 
атмосферою і масштабністю.

У самому Матчі зірок збірна 
«Півдня» протистояла збірній 
«Півночі».  До складу команди 

«Півдня» Олексій Онуфрієв намагався 
діяти «в один дотик» - то в кільце 
м’яч відправить, то перехоплення 
зробить, то точну передачу віддасть. 

Сергій Попов показав суперникам 
із «Півночі», як треба йти в прохід 
і забивати зверху. Центровий 
Олександр Кушніров, мабуть, 
взяв приклад із зірки НБА Шакіла 
О’Ніла і декілька раз мало не 
вирвав кільце, коли забивав зверху. 
Денис Носков запам‘ятався серією 
точних дальніх кидків: він забивав 
і без опору, і з восьми метрів тощо.

Варто відзначити, що збірну 
«Півдня» тренував у дуеті з одеситом 
Олегом Юшкіним наставник МБК 
«Миколаїв» Володимир Полях. 
Миколаївські вболівальники 
як завжди довели, що вони 
найкращі вболівальники України.

Найкориснішим гравцем матчу 
(MVP) став Шахід Девіс. Якщо в 
конкурсі слем-данків цей легіонер 
вибув у півфіналі, то в Матчі зірок він 
буквально «літав» над майданчиком, 
забивши з десяток данків на будь-який 
смак. У підсумку за свої старання він 

отримав кришталеву нагороду і пару 
кросівок. Також кросівки дісталися 

і кращому гравцеві в складі команди 
«Півдня» Віталію Мальчевському. 

Підкреслимо, що повернення 
Матчу зірок в Миколаїв вдалося на 
всі 100 % (перший МВЗ у Миколаєві 
відбувся в 2009 році). Чудова 
організація, справжнє видовище і 
курйози повинні надовго запам‘ятатися 
миколаївцям, які живуть у по-
справжньому баскетбольному місті.

Олександра Супрун,
Керівник навчального 

медіацентру 
ЧНУ ім. Петра Могили
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Канал, дивлячись який 
розумієш, що в стінах 
ЧНУ ім. Петра Могили 
дійсно цікаво навчатись 
і самовдосконалюватись. 

 Історія цього каналу 
почалась ще в не надто далекому 
минулому, коли популярним 
був кіт-чарівник зі своїм 
«ВЖУХ» і цитата прем’єр-
міністра Російської Федерації 

Дмитра Медвєдєва – «Денег нет, 
но вы держитесь». Тобто його 
історія почалась в 2016-му році. 
На жаль, ви жодним чином не 
зможете знайти цей канал на 
телебаченні чи то це аналогове, 
чи супутникове – різниці немає. 
Поки що про нього знають лише 
користувачі соціальної мережі 
YouTube. А таких користувачів 180 
людей, саме така кількість людей

Живе собі мовник

• Віват, Південний Гарварде! 

Віват, ЧНУ ім. Петра Могили
 або  роки плідного університетського життя

До вашої уваги спеціальний розділ, де ви знайдете інфографіку з найважливішими 
досягненнями та етапами розвитку університету, а також дізнаєтесь трохи більше про історію 
"Ваганту" та активну діяльність "Petro Mohyla TV".
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Творчі люди – це завжди щось 
новаторське, щось свіже, тому ко-
жен номер «Ваганту» був та є кре-
ативним та наповненим життям. З 
початку заснування Чорноморсько-
го національного університету, було 
засноване університетське видан-
ня «Вагант». Студенти мали змогу 
дізнатися новини університету вже 
з 1997 року. Саме у червні вийшов 
перший номер студентської газети.

Головні редактори не бува-
ють колишніми. Це люди, які не 
можуть жити без активності, пу-
блічного життя та громадської 
діяльності. Ми знайшли головних 
редакторів «Ваганту» та дізналися, 
як це – бути головним редактором.

Євгенія Дулько
Керівництво: «Я була головним 

редактором з 2008 року до 2009 року. 
Спочатку я стала журналістом «Ва-
ганту» завдяки моїй подрузі Олені 
Горбатко, яка в той час була редак-
тором. Коли вона залишила пост 
головного редактора, то запропону-

вала мені очолити. Я погодилась».
Спогади: «Складнощі були з тим, 

що все це була волонтерська робота, 
на яку йшло багато часу. Але в цілому 
згадується тільки хороше. Пам'ятаю 
не події, а людей. Ось Андрій Лох-

матов, наприклад, був журналістом 
у «Ваганті» під час навчання».

Порада: «В цілому порада сту-
дентам: починайте займатися якоюсь 
активністю окрім навчання, якомо-
га раніше. Громадська діяльність, 
проекти, «Вагант» – це все дає до-
свід, відкриває нові можливості 
і робить ваше життя яскравіше».

Оксана Демченко
Керівництво: «Я потрапила в 

«Вагант» журналістом на самому по-
чатку навчання, на першому курсі – за 
компанію з друзями. Поступово втяг-

нулася, дуже сподобалося збирати 
інформацію і готувати матеріали. На 
другому курсі вже паралельно писала 
статті для кількох міських молодіж-
них газет. Тоді всі редактори "редак-
торствовалі" один рік, і попередній 
редактор у кінці навчального року за-
пропонувала мені її змінити. Я дуже 
здивувалася, але погодилася відра-
зу. Була редактором з 2010 по 2011».

Спогади: «Основні складності 
викликали логістика і бюрократія, 
пов'язані з друкуванням газети. Коли 
макет газети був зверстаний, я несла 
його в друкарню, передавала рахунку 
про сплату друку тиражу в універ-
ситет, підписувала Акти виконаних 
робіт. Це забирало багато часу. Бувало 
таке, що друкарня затримувала друк 
з якихось своїх причин. У підсумку 
вихід свіжого номера "в люди" часто 
відбувався пізніше, ніж передбача-

лося. Запам'ятався "вихід" газети зі 
стін університету на міський рівень – 
за рік «Вагант» кілька разів отримав 
акредитацію на фестивалі і концерти 
як офіційний медіа-партнер. Нас з 
редакцією запрошували на концерт 
Ніно Катамадзе, Сергія Бабкіна. Було 
дуже приємно, що з нами спілкують-
ся на такому ж рівні, як і з відомими 
міськими та обласними виданнями.

Порада: «Хочу побажати завжди 
вірити у свої сили, і пам'ятати про те, що 
меж для вас не існує. Кидайте і прий-
майте виклики, беріться за складні і 
серйозні матеріали, ставте під сумнів і 
перевіряйте ще навіть найочевидніше. 
Так ви швидко виробите свій стиль 
і досягнете неймовірних успіхів!»

Аннабєль Ліханова
Керівництво: «Я писала статті 

до Ваганта і коли попередній редак-
тор пішла з посади, то передала мені 
естафету. Була головним редактором 

з вересня 2012 по лютий 2013 року».
Спогади: «Передусім, це – не-

дофінансування, через яке ми мали 
серйозні технічні проблеми, зокрема, 
з верстанням газети. Нам катастро-
фічно бракувало людей, які зналися 
на верстці, бракувало також досвіду

підписались на цей YouTu-
be канал. (Та на вихід цього 
випуску кількість підписників 
може змінитись, тому це число 
може бути неточним). Цей 
канал працює в категорії «Люди 
та блоги» і намагається якомога 
швидше висвітлювати ті чи 
інші події в Чорноморському 
національному університеті 
імені Петра Могили. І 
це – Petro Mohyla TV. 
Канал, який не боїться 
експериментувати зі стилем 
подачі інформації, на якому 
кожен охочий студент Могилянки 
може спробувати свої сили в 
телебаченні, і хоча б трішки 

наблизитись до «позакамерного» 
світу телестудії. Петро Могила 
ТБ постійно розвивається в 
технічному плані. Періодично 
телестудія отримує нове технічне 
забезпечення для кращої роботи 

оператора чи монтажера. 
До речі, якщо вам є 

що сказати, чи ви б хотіли 
чимось поділитись із 
суспільством, то можете 
приходити на студію Петро 
Могили ТБ, яка знаходиться 
на першому поверсі другого 
корпусу і запропонувати 
щось своє. Редакція завжди 
буде рада свіжим ідеям.

Сергій Король,
редактор Петро Могила 

ТБ, 
Спеціальність 

«Журналістика»

З маленькою, але цікавою історією: життя студентської газети
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і часу. Хотілося встигнути з дедлай-
ном, номери, які ми вважали за готові 
до друку, треба було переробляти по 
декілька разів. Це було справжнє ви-
пробування. Пам’ятаю, в переддень 
відправлення мейла до видавництва 
з остаточним варіантом випуску га-
зети, ми з командою просиділи до 
п’ятої ранку, аби встигнути з кінце-
вим терміном - не хотіло ся розпо-
чинати свою діяльність з провалу. 
Ми дуже старалися і дуже нервува-
ли, коли наш перший номер було 
надруковано. Це був один із най-
більш емоційних і, попри все, один 
з найбільш позитивних моментів». 

Порада: «Вірте в себе і у свої сили. 
Займайтеся професійним і особистим 
розвитком. Відвідуйте курси, просіть 
колег із досвідом поділитися думкою 
і, звичайно, вчіться сприймати кри-
тику. Відсутність адекватної реакції 
на конструктивні зауваження заважає 
працювати над помилками і, відповід-
но, розвиватися. Це важко, але треба 
також вміти справлятися зі стресом 
і мислити позитивно, брати якнай-
більше корисного з власних поми-
лок і не зациклюватися на поразках».

 Марина Шабелюк
Керівництво: «Чесно кажучи, вже 

і не дуже пам'ятаю як я стала редак-
тором. Просто запропонували, бо у 
мене був хороший досвід і я подумала, 
а чому б і ні. Була головним редакто-
ром з березня 2012 по грудень 2013».

Спогади: «У мене була неймовір-
но класна та сильна команда талано-
витих людей, тому супертруднощів 
і не згадаю. Одне знаю точно, ми 
вирішили змінити повністю «Вагант», 
щоб зробити його у форматі журналу, 
і нас дуже підтримало керівництво. 
Загалом, нам всі йшли на зустріч і 
дуже підтримували. Насправді, надз-
вичайну роботу робила мій літератур-
ний редактор – Олена Позняк, перед 
нею постійно стояло завдання дове-
сти текст до такого рівня, щоб всім 
було цікаво його читати, а наш дизай-
нер - Тимофій Гажий - робив просто 
магічні речі з версткою матеріалу. 
Звісно цього б не було без таланови-
тих та надзвичайно працьовитих жур-
налістів: це і Артур Зайонц, Оксана 
Новікова, Яна Алімова, і багато інших. 
Дуже пам'ятаю наші зустрічі перед 
плануванням нового випуску. Ми зби-

рались у кабінеті, де ще студколегія 
сиділа і до пізнього вечора займались 
прототипуванням нового випуску, га-
ряче обговорювали теми та розміщен-
ня в газеті. Одного разу мої колеги на-
віть запропонували мені намалювати 
обкладинку до газети, та ілюстрації 
до статей. Я тоді дуже хвилювалась, 
щоб їх не розчарувати. Це був чудо-
вий період викликів та звершень». 

Поради: «Ви маєте ставити собі 
найвищі цілі і з шаленим запалом 
та наполегливою роботою до них 
йти. Не бійтесь помилятись, адже 
успіх неможливий без помилок. Вір-
те в неможливе, і ви зміните багато».

Оксана Новікова
Керівництво: «Я стала редакто-

ром дуже несподівано. Коли дізнала-
ся, що наш 
попередній 
головний ре-
дактор Мари-
на припиняє 
свою діяль-
ність, довго 
не вагалася 
і запропо-
нувала свою 
кандидатуру. 
На яку, до 
речі, відразу 
охоче пого-
дилися інші 

журналісти в нашій команді. І з но-
вого навчального року ми почали 
свою кропітку роботу над журна-
лом (тоді «Вагант» був саме жур-
налом) на чолі зі мною. Була голов-
ним редактором у 2014-2015 роках».

Спогади: «Спочатку було дуже 
важко ВСЕ (хоча здавалось би: сиди 
собі за ноутом та командуй). Від ор-
ганізацій та пошуку нових обличь (у 
всіх свої справи та навчання, яке у 
Могилянці зовсім нелегке) до вер-
стки та бюрократії із друком. Але, 
саме завдяки цим перепонам і досвіду, 
стаєш і сам більш організованим та 
стресостійким. Гадаю, що любов до 
справи та мої завжди «палаючі очі», 
коли я бачила новенький-свіжень-
кий «Вагант», створений нашою ко-
мандою, не давали розслаблятись та 
бадьорили мене кожного разу.Звичай-
но, перший випуск, який став цілою 
пригодою з фотосесіями по місту ве-
лосипедом (на якому, до речі, на той 
момент я не вміла кататись) для об-
кладинки та першим «блиномкомом».

Порада: «Перш за все, бажаю 
терпіння як журналістам, так і го-
ловному редактору. Завжди варто 
відстоювати свою думку (звичай-
но перед цим 3.. ні 5 разів переко-
найтесь, що ця думка – не дурня) до 
останнього. Шукайте правду, де її, 
на перший погляд, немає; будьте 
завжди гіпер-активними, а також н-і-
к-о-л-и не бійтесь пізнавати нове».

 Анастасія Суворова
Керівництво: «Це була найбільш 

несподівана новина на початку дру-
гого курсу. Без задньої думки я вліт-
ку бігала в університет, писала стат-
ті про вступну компанію і готувала 
«Вагант» після друкарні. На той час 
відповідальними за випуск газети 
були Катерина Сильман і Інга Хор-
жевська, які у вересні і запропонува-
ли мені посаду головного редактора. 
Тоді було цікаво шукати і дивитися 
ранні випуски, простежити тенден-
цію розвитку газети і зробити щось 
нове, своє. Тижнем пізніше була 
зібрана редакційна колегія і ми по-
чали роботу. Працювала головним 
редактором з вересня 2016 до 2017».

Спогади: «Насправді існує одна 
складність, з якою стикається кожен 
головний редактор – своєчасність ви-
пуску газети. Прострочені дедлайни, 
актуальність статей, ночі безперерв-
но з Анею Маковійчук за версткою. 
Важко було і утримувати навчальний 
процес, але ми справлялися з цим 
завдяки роботі колегії. Пам'ятаю як 
ми працювали під час сесії. Тоді був 
важливий іспит у Сергія Сергійо-
вича і одночасно в університеті був 
волонтерський поїзд "Труханівська 
січ". Пам'ятаю ми і на зустріч бігали, 
ще й важкий іспит складали. Самий 
насичений день, встигали дійсно як 
могли, але про нас дізналися багато».

Порада: «Завжди розвивайте-
ся, вивчайте нове. Журналістика не 
стоїть на місці, але і вимоги до жур-
налістів підвищуються. Потрібно 
бути різнобічним, шукати нові мож-
ливості розвитку газети або журна-
лу, а ще бачити красиве. Для цього 
потрібно оточувати себе гарними і 
якісними фільмами, читати цікаві 
тексти, дивитися і вчитися у кращих. 
Історія газети продовжується. Ми не 
знаємо, що буде завтра, але ми точно 
знаємо, що новини будуть завжди».

Від себе, автора статті, додам 
лише те, що будьте собою. Будьте щи-
рими. Завжди дивіться вгору – там 
завжди все найкраще. Нехай фор-
туна завжди буде на вашому боці.

Лариса Амбарцумян,
Спеціальність «Журналістика»
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• Наші колеги 

Цигани світу
Ходімо зі мною, цигани світу, 

Відкриті циганські дороги биті!
Час прийшов циганам піднятися,

Якщо будемо діяти – висот 
дістатися!

 (Опоетизований переклад
 «Циганського гімна» автором 

статті)
У Київському державному 

академічному циганському 
музично-драматичному театрі 
«Романс» відбувся концерт-
презентація (21 грудня 2017 
р.) першого в історії України 
«Українсько-циганського словника. 
Діалект Середнього Подніпров’я».

Його було підготовлено і видано 
ГО «Черкаське земляцтво «Шевченків 
край» у м. Київ»(голова земляцтва 
Шилюк П. С.). Словник вийшов у 
світ завдяки фінансовій підтримці 
«Ромської програмної ініціативи» 
Міжнародного Фонду «Відродження».

Таке видання є важливим кроком 
до ренесансу циганської прадавньої 
мови, яка є кров’ю будь-якого 
народу чи етноспільноти. За деякою 
статистикою, лише 40 % циган у 
містах вважають циганську мову 
рідною, у селах – 35 %; решта за рідну 
мову вважає українську, російську 
та румунську мови. «Українсько-
циганський словник» уперше 
зафіксував лексику циганської 
мови Середнього Подніпров’я. 

Подано 3000 статей, підготовлених 
за академічними вимогами. Важливо 
також, що у вступі пояснено артиклі 
циганської мови, наприклад: ”Те“ 
вимовляється і пишеться перед 
дієсловами минулого часу однини для 
надання їм ознак майбутності; ”О“ є 
передіменниковим і пишеться спереду 
іменників чоловічого роду однини для 
надання їм ознак називного відмінку 
та заодно як підтвердження ознаки 
чоловічого роду; передіменникові 
”Е“ і ”Ло“ надають прикметникам 
та їхнім іменникам у множині 

ознаки називного відмінку.
Звісно, що наявність такого 

словника сприятиме поліпшенню 
мовної ситуації. Мова ллється через 
спілкування, пісню, поезію, театр, але 
потребує завжди постійного свойого 
збереження і розвитку. Циганські 
мотиви мали вплив на музику, 
кінематограф й літературу, зокрема, 
вони поширені в творчості славетних 
українських письменників Тараса 
Шевченка, Івана Франка, Миколи 
Гоголя, Михайла Старицького, 
Степана Руданського та інших. До 
речі, словарна частина відкривається 
фотокопією відомого малюнка 
Т.Г. Шевченка «Циган» (1851 р.), а 
також вміщено репродукцію його 
малюнка «Циганка-ворожка», 1841 
р. (За цю картину Т.Г.Шевченка 
було нагороджено срібною 
медаллю ІІ ступеня Петербурзької 
академії мистецтв, де він навчався). 

Україна є батьківщиною світового 
циганського кінематографу: 
«Останній табір», 1935 р., м. Остер 
на Чернігівщні – визнаний шедевр. 
До світового фільмофонду увійшли 
улюблені багатомільйонною 
аудиторією кінострічки «Циган», 
«Будулай», «Табор уходит в небо», 
«Циганка Аза», «Кармеліта», «Єсенія». 

Циганська культура і мистецтво 
є складником багатонаціональної 
української культури. Тому вихід 
першого в країні «Українсько-
циганського словника» – вагома і 
знакова подія в культурному житті 
нашої держави, один із проявів 
солідарності громадянського 
суспільства у захисті, відтворенні та 
поширенні культурних надбань кожної 
етнонаціональної спільноти України. 

Над упорядкуванням словника 
працювали в Черкаському 
земляцтві «Шевченків край» у м. 
Києві Олена Матвійчук, Світлана 
Іванова, лекторка «Ромських 
студій» Києво-Могилянської 
академії Раїса Набаранчук, історик-
дослідник ромів Олексій Данілкин.

Поважні рецензенти високо 
оцінили словник. Зокрема, 
доктор філософських наук, 
професор Національного 
педуніверситету ім. 
М.П.Драгоманова Віктор 
Жадько зазначив, що «вихід 
у світ першого «Українсько-
циганського словника» 
посприяє подальшим науковим 
дослідженням циганської 
мови, її збереженню та 
побутуванню не тільки в 
циганському середовищі, й 
іще раз підтверджує, що нині 
в Україні немає місця будь-якій 
ксенофоії, міжнаціональній 

ворожнечі, а створюються 
гідні умови для задоволення 

духовних, освітніх, культурних 
потреб усіх етнічних спільнот».

Подяку і шану, каравай і привітання 
передала від Черкаського земляцтва 
заступник голови Люмила Холодняк 
– директору і художньому керівнику 
Київського державного академічного 
циганського музично-драматичного 
театру «Романс», Народному 
артисту України Ігорю Крикунову 
за вагоме сприяння у створенні 
українсько-циганського словника.

У концерті-презентації словника 
взяли участь відомі діячі української 
і циганської культур: член 
Національної спілки письменників 
України Анатолій Самойленко, член 
НСЖУ Олександра Виноградова, 
носій циганської мови та нащадок 
старовинного роду артистів Сліченків 
Микола Сліченко, президент 
Української академії оригінальних 
ідей Іван Шуляк, вчені і педагоги, 
представники Українського козацтва, 
члени і гості Черкаського земляцтва.

Перед учасниками зібрання 
виступили Народні артисти України 
Ігор Крикунов, Олег Дзюба, Світлана 
Мирвода, Заслужені артисти України 
Петро Чорний, Руслана Лоцман, 
Заслужені артистки естрадного 
мистецтва України Наталя Полтавець 
і Зоя Макарчук, поетеса-піснярка 
і ведуча Світлана Кас’яненко, 
трубач Костянтин Олійник, артисти 
Київського державного академічного 
циганського музично-драматичного 
театру «Романс» та інші. 

Прозвучали романси 
(прем’єрно «Грони акації» 
укрмовою перекладом автора цих 
рядків), циганські та українські 
пісні, авторські твори, зустрінуті 
щирим аплодування людей у залі.

8 квітня у 60-ти країнах світу 
відзначається Міжнародний 
день циган, започаткований на 
Конгресі ромів усього світу в 
Лондоні, який відбувся цього ж дня.

Народ, який має свою рідну мову, 
відзначає національні свята, має 
літературу, кінематограф, театри, пісні 
та укладає словники, увічнює в історії 
свої давні традиції та культуру, і тим 
самим провіщає своє велике майбутнє. 

Валентин Бугрим, 
академік Української академії 

оригінальних ідей, 
доктор філософії, член НСЖУ, 

Посол миру
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• Інтерв'ю 

Орест Сушко: "У своїй роботі я повинен грати в Твістер щодня"
Існувала легенда про те, що одного разу Мікеланджело запитали, як йому вдалося створити сво-

го «Давида». «Все просто, - відповів Мікеланджело, - я просто позбавляюся в камені від усього, що не схо-
же на Давида». Цього принципу дотримується і Орест Сушко - відомий канадський фахівець із переза-
пису звуку, звукорежисер і режисер документального кіно, який вирішив відвідати осінній Миколаїв.

У нашому місті Орест Сушко опинився завдяки програмі освітніх грантів Фулбрайт. Уже багато років він пра-
цює звукорежисером у найбільших голлівудських кінокомпаніях і викладає курси режисури і медіа в Хамбер-ко-
леджі в Торонто. Прослухати його експрес-курс «Звук в медіа продакшн» пощастило і миколаївським студентам. З 
3 до 5 жовтня звукорежисер читав лекції для студентів Інституту філології Чорноморського національного універ-
ситету ім. Петра Могили. «Vagant» вирішив дізнатися в пана Сушка, яке його перше враження від Миколаєва, як 
розвинути в собі здатність не тільки слухати, а й чути, і що він вважає найбільш захоплюючим в своїй роботі.

- Пане Сушко, як Ви знаходите Миколаїв? Яке Ваше перше враження від нашого міста?
- Ну, я тут лише три дні, тому бачив ще не так багато. Дуже приємно бути частиною місцевого повсякденного життя. 

Тут в мене є комфортне відчуття місця і людей. Усі були дуже приємні та гостинні, особливо тут, в університеті. І, як я вже 
згадував раніше, я мав можливість прогулятися трохи в центрі міста та на набережній, щоб побачити іншу частину міста, 

яку ще не бачив. Так, я з нетерпінням чекаю повернення.
- Чи відчуваєте Ви якусь близь-

кість з Україною та взагалі усім українсь-
ким? Українською культурою, історією тощо.

- Я виріс на українській культурі в Канаді. Тому тут для 
мене просто осередок цієї культури. Але я бачу це певним 
чином інакше. Може бути, це через те, що я належу до по-
коління, яке народилося за межами Батьківщини, але я бачу, 
що Україна зросла і розвивалася іншими шляхами, ніж це 
робила Канада. Етнічність та культура українців у діас-
порі розвиваються по-іншому, ніж в України. Але приєм-
но бачити спільність обох та тісний взаємозв’язок між 
ними. І мова, і деякі звичаї, і церкви, і багато чого іншого.

- Розкажіть нам трохи більше про Вашу 
роботу з перезапису звуку, будь ласка

- Життя - це почуття. Кіно – це почуття. Моя ро-
бота полягає в тому, щоб балансувати не тільки між 
«гучно» та «тихо», але й обирати звуки, які зму-

шують Вас щось відчути. Найважливіше, що потрібно зрозуміти про творчий процес, це те, що це спільна робота. 
Ви працюєте з іншими людьми. Це не тільки я і те, що я роблю. Це стосується групи людей, які працюють разом. 
Тому, коли я працюю з режисером, я є «провідником» його ідей. Я працюю, щоб покращити його бачення. І я до-
дам свій стиль і своє бачення до його стилю та бачення. Ми об'єднаємо їх разом і отримаємо остаточний результат.

- Який досвід у своїй роботі на сьогоднішній день Ви вважаєте найцікавішим?
-  Я  думаю,  що   найбільш  захоплюючим  досвідом   на сьогоднішній день для 

мене є люди. Навіть за межами роботи це фактично навіть не якийсь зміст  нашої 
роботи, а досвід створення чогось з ними. Ось що справді весело. І ось де я 
отримую відчуття самореалізації.

- Робота спеціаліста з перезапису звуку надзвичайно клопіт-
ка, чи не так? Ви, мабуть, володієте надзвичайним терпінням?

- Варто бути дуже терплячим, але також просто бути готовим експериментувати. 
Оскільки ми часто маємо власне уявлення про те, як щось повинно виглядати або зву-
чати. У нас є свої власні ідеї, але я вважаю, що не менш важливо мати можливість роз-
лучитися з власними ідеями та спробувати чужі ідеї. Саме це і робить спільний процес 
створення фільмів, телевізійних програм, створення медіа продукту набагато більш 
захоплюючим і надає набагато більше можливостей. Тому що, якщо ви дозволите ко-
мусь іншому вивести вас на геть новий рівень виконання тієї чи іншої роботи, яку ви, 
можливо, навіть раніше не уявляли, ви отримаєте в результаті щось набагато краще. 

- У яких проектах Вам подобається працювати? Чи є жанри, яким Ви від-
даєте перевагу?

- Мені дуже подобається документальна форма, тому що я думаю, що вона допома-
гає відобразити саму сутність життя, і це дозволяє речі розкриватися певним речам у 
фільмі більш природньо. Особливо коли документальні фільми знімаються довгими 
дублями про людей, які переживають щось надзвичайне і отримують надзвичайно 
цікавий досвід. Ви справді краще розумієте їх. Мені подобається фактична форма пред-
ставлення. Тому що, знову ж таки, вона також близька до журналістики та можливості 
спілкуватися з іншими людьми та розповідати їхні історії більш реалістичним способом. 

- Ви сказали: "У своїй роботі я повинен грати в Twister щодня". Чому саме Twister? Чому саме ця гра?
- Я думаю, я використовував це як аналогію. Це означає, що ви повинні бути дуже гнучкими, і ви повинні бути в 

змозі рухатися в одному напрямку, а потім рухатися в іншому напрямку. А іноді ви навіть повинні бути в змозі рухати-
ся в два або три різні напрямки одночасно.

- Який Ваш улюблений звук? І які звуки взагалі Ви вважаєте приємними?
- Це чудове питання. Я багато працював у звукозаписувальних студіях, і мені дуже подобалася музична сто-

рона цієї роботи. Тому, коли я записував оркестр, це було дуже зворушливо для мене. Неможливо ні з чим порів-
няти це відчуття, коли ви сидите напроти сорока музичних інструментів, які грають, і ніби вбираєте в себе цей 

згадував раніше, я мав можливість прогулятися трохи в центрі міста та на набережній, щоб побачити іншу частину міста, 

На фото: Орест Сушко та 
інтерв’юєр
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Подорожувати в іншу країну - це завжди весе-
ло і цікаво, але перш, ніж на радощах із блискавич-
ною швидкістю зібрати валізи і залишити стіни рід-
ного дому, нам варто зробити одну дуже важливу 
річ. «Що ж це?» - запитаєте ви. Перевірити, яка по-
года? Подивитися, як дістатися до потрібного нам 
місця або які ж місця відвідати в першу чергу? 

Без сумніву, перше, з чим нам потрібно ознайомитися, 
це ніщо інше, як традиції і культура країни, яку ми зби-
раємося відвідати. Банально, скажете ви, але не все так 
просто. Якщо подорожуючи в Грецію, незнайомець запро-
понує вам свою допомогу, а ви, у свою чергу, витягнете 
долоню вперед, ніби кажучи, що ви і самі впораєтеся, то 
ви сильно його обурите. Ні, не своєю відмовою від за-
пропонованої вам допомоги, а тим, що витягнули доло-
ню вперед! Адже цим жестом ви щойно образили люди-
ну, натякаючи їй, у якому напрямку їй необхідно рухатися. 

Аби подібних казусів з нами не сталося, про-
понуємо вам ознайомитися з деякими жеста-
ми і їхніми значеннями в різних країнах світу.

1. Жест «Великий палець вгору». Всім нам знайомий 
жест, коли ми намагаємося висловити свої емоції і почут-
тя, таким чином, показуючи що «все добре», «супер!», 
«здорово!». У більшості країн він означає те саме, що і у 

нас, але є і виключення. У 
вище згаданій нами Греції 
такий знак означатиме грубу 
форму замовкнути, а в Сау-
дівській Аравії та Ірані буде 
зводитися до великої образи, 
що буде означати грубе «йди 
звідси» і навіть прирівнюва-
тися до середнього пальця.

2. Жест «Вікторія». Ві-
домий жест, який ми часто 
використовуємо, коли ро-
бимо фотографії, в багатьох 
країнах означає перемогу 

або світ. Здавалося б, що такого може ще означати цей 
V-подібний жест, який ми 
показуємо за допомогою 
вказівного і середнього 
пальця руки? Так ось, в 
таких країнах, як Вели-
кобританія, Ірландія і Ав-
стралія це може означити 
грубу відмову, на подобі 
нашого «відвали!». Тіль-
ки тут є невеликий нюанс, 
це буде вважатися лише 
в тому випадку, якщо до-
лоня співрозмовника буде 
повернута до лиця його 
партнера. Але, навіть не 
дивлячись на це, краще 
обережно використовувати цей жест. Боронь Боже, забудете!

3. Жест «Усе Окей». Значення даного жесту настіль-
ки різноманітне, що запам'ятати всі його трактування 

навряд чи можна. Знаме-
нитий нам «о'кей» з'явив-
ся в Сполучених Штатах 
Америки і використовував-
ся в твердженнях того, що 
«все добре», проте в інших 
країнах цей, на перший по-
гляд нешкідливий жест, має 
й інші значення. Наприклад, 
в Туреччині і вже згаданій 
раніше Греції подібний знак 
вважається дуже вульгар-

ним і в прямому сенсі натякає на гомосексуальність лю-
дини. У Сирії подібний знак прирівнюється до витягну-
тої долоні в Греції. А ось вже в таких країнах, як Японія 
і Туніс – навпаки. У першому випадку жест символізує 
гроші, а в другому говорить про те, що людина вас любить.

4. Жест «Дуля». Відомий нам як «фіга». Якщо в ко-
лишніх країнах СНД такий жест вважається зовсім не 
культурним і неприйнятним для багатьох людей, то бра-
зильці за допомогою цього знака бажають один одно-
му успіхів. А ось в азіатських країнах, таких як Таїланд 
і Японія подібний жест сприймуть вже негативно.

5. Жест «Коза». Для любителів року, це – рідний знак, 
символ об'єднання і єдності, який використовують для 
того, аби показати свою любов до чогось. Однак при зу-
стрічі з іспанцем, італійцем чи македонцем намагайтеся 
не використовувати подіб-
ний символ, так як він, вреш-
ті-решт, натякає на невірність 
дружини своєму чоловікові. 
Саме тому його і називають 
«рогоносець», натякаючи 
на те, що чоловіка з рогами.

І це лише мала части-
на. Мова жестів різних країн 
надзвичайно різноманіт-
на, проте, не дивлячись на 
те, що деякі з них повні-
стю схожі на наші, їх зна-
чення може цілком і повністю відрізнятися від вже 
давно знайомих нам. Тому, перш ніж почати збирати 
валізи, слід застерегти себе, аби зайвий раз не отрима-
ти наганяй, здавалось би, за звичайну витягнуту долоню. 

Олександра Бережна,
Спеціальність «Журналістика»

• 

Чи розмовляєте ви мовою жестів?

або світ. Здавалося б, що такого може ще означати цей 

магічний звук. Для мене це найпотужніша форма вираження музики. Ось чому для мене це найприємніші звуки.
- Що ви думаєте про наш університет та наших українських студентів?
- Я думаю, що студенти прекрасні. Я думаю, що всі вони дуже сприйнятливі. Я не був впевнений, як сту-

денти сприйматимуть конкретну тему, яку я представляю, тому що немає певної підготовки та повної про-
грами з медіа, яка б включала в себе творчі та технічні аспекти, але, звичайно, дуже приємно було зроби-
ти для вас своєрідне введення у цю тему. І пан Пронкевич висловив зацікавленість у тому, щоб, можливо ми 
могли розробляти певні проекти, безпосередньо пов’язані з моєю спеціальністю, тому я буду тільки рад допомогти. 

- Чудово! Пане Сушко, дуже дякуємо Вам за інтерв’ю!
- Дякую Вам!

Інтерв’ю вела Єлизавета Безушко,
Спеціальність «Журналістика»

• А чи знаєте ви? 
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Диво
Розпочалася ця історія в провінційному містечку, що знаходиться у долині серед величних гір-

ських масивів. Незважаючи на віддаленість від інших населених пунктів, містечко процвітало та 
розросталося з кожним роком. Двоповерхові будиночки рядами розходилися від центральної площі, 
і з часом місто все більше нагадувало сонце з висоти пташиного польоту. 

"Забагато дорослих на вулиці", – подумав хлопець, вимальовуючи пензлем жовте коло з промін-
нячками. І справді, якщо дивитися у вікно в час сходу сонця, можна помітити великий потік людей: 
десятки офісних робітників, ще більше робітники нижчого класу, і врешті-решт два поважних пана, 
які, певно, ведуть важливу бесіду, неквапливо просуваючись скрізь натовп. Кожен поспішає на робо-
ту, тому не звертає уваги на зміни міста. Проте крамниці, зранку прикрашені дощиком, все ж не за-
лишили деяких перехожих байдужими. Ті хоч на мить затрималися перед красою, і знову поринули 
у буденний світ. Можливо, святковий настрій так і залишився би забутим, якби не один фактор: діти. 
Діти найбільше полюбляють свята. Вони бігали вулицями, метушилися під ногами, через що не раз 
чули сварливі слова у свою сторону, але їм хай би що. Гамір, радісні обличчя, вони дарували сірому 
місту ознаки життя, щасливого і безтурботного. 

З початком зимових канікул Марко разом з друзями також щодня бешкетував на площі, зазирав до 
крамниць і щоразу радів тій мелодії, яку співали дзвіночки, коли хтось відчиняв двері. Їх відлуння 
розливалося по всьому місту, та потрапляючи у найпотаємніші куточки, досягало віддалених бу-
динків. Ні відсутність снігу, ані зелена трава не могли вкрасти розуміння зими, як чогось чарівного. 
Вечір за вечором Марко чекав на час, який відбивав старий годинник і з трепетом відривав листки 
календаря. Новорічна ніч ставала ближчою. 

Той день нічим не відрізнявся від інших. Семирічний хлопчик грався у сніжки, ховаючись за 
деревами від пролітаючих поряд "снарядів". Він потроху відступав по вулиці, адже наступ продов-
жувався, а переможець мав змогу обрати будь-який смаколик із найближчої крамниці. Це була битва 
не лише за честь. 

– Вони там!
– Біжимо, – кричав хтось з юрби. 
– Алекс вже поранений, шукайте, де сховався Марко. 
Хлопець крок за кроком відходив назад. Голоси були надто близько та швидко наближалися. Мар-

ко притиснувся до кам'яної стіни та затамував подих. Повз пройшли троє із іншої команди та не-
вдовзі зникли з поля зору. Він відійшов ще трохи, аж поки не впевнився, що йому вдалося врятува-
тися. Хлопець крокував спиною: за стільки років він напам'ять вивчив кожну вулицю свого містечка. 
Раптом він знову почув ті самі голоси, перечепився через металевий тазок, який стояв на сходинах 
і той з відповідним лязганням почав котитися вниз. Жінка почала кричати, звинувачуючи хлопця в 
необережності: 

– І нащо тобі взагалі очі, якщо нічого не бачиш! 
Це привернуло увагу і троє хлопців вибіжали з-за повороту. Вони глянули на жінку, на Марко: 
– Наздоганяй його. 
Марко кинувся тікати. Якщо він зараз зверне наліво, то добігши до широкої вулиці він зможе 
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* * *
Так мало дней дано нам на прощанье 
Пред тем, как разорвёт нас дальний 
путь. 
Увы, не пережить мне расставанья: 
Во мне горит единое желанье – 
Наперекор судьбе тебя вернуть...

Валентина Гладченко, 
Спеціальність «Журналістика»

* * *
Я жду, когда же ты ответишь мне, 
Что ты скрываешь в каждом многоточье
И разжигаешь страсть мою вдвойне... 
Встретимся во сне, 
Спокойной ночи.

Валентина Гладченко,
Спеціальність «Журналістика»

"Прощання"
Жорж Барб'є

 потрапити на площу. Хлопчик відчував як за ним гналися, бачив, як пролітали сніжки. Він 
біг вперед, минаючи квартали один за одним, аби скоріше зустрітися зі своїми. Ще трохи, 

один будинок, інший, перехожі, валізи, кіт, собаки, перехожі. І десь зачепившись за коріння дере-
ва хлопець не втримав рівновагу і впав. 

Він відкрив очі. Стемніло. Невже стільки пролежав. Марко стояв посеред безлюдної пло-
щі поряд із замерзлим фонтаном, який обрамляли чудернацькі статуї. Самі вони були ди-
вацькими та ще й світло від ліхтаря грало тіньми, розкидавши їх по стінам будинків, змі-
шавши разом з примарами від гілля дерев. Тишу перервав шепіт. Серце малого йокнуло. 
Озирнувся навкруги – нікого. І знову тиша. Зліва впала гілка на кам'яну дорогу. Тиша. Шепіт. 

– Він не може чути нас, – пролунало позаду, перед тим як Марко повернувся до них обличчям.
Далі буде…

Наталія Савінова,
Спеціальність «Журналістика»

Поезія
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