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Позаду 2009 рік. Рік злетів і падінь як на індивідуальному, так і на 
глобальному рівнях...

Практично кожен із нас покладає на поточний рік велику кількість 
завдань, які потрібно виконати, мрій, які хотілося б реалізувати, та очі-
кувань, за результатами здійснення яких було б приємно спостерігати. 

Наразі маємо другий тур президентських  виборів. Тому 2010-ий, у 
будь-якому випадку, можна буде назвати особливим, а зміни в політич-
ній, економічній та соціальній сферах – неминучі. Матимемо чудову 
можливість не тільки відстежити результати таких трансформацій по 
телебаченню, а й відчути їх на власній «шкірі». 

Щодо очікувань на індивідуальному рівні, то вони, як завжди, бага-
тогранні. Однак, просто бажань, слів та обіцянок недостатньо, потрібна 
готовність діяти, рішучість у вчинках, вміння знаходити компроміс та 
найголовніше – розуміння світу, в якому живеш. Лише тоді реалізація 
власних очікувань буде цілком закономірним кроком на шляху здій-
снення мрій.

Залишається лише сподіватись і вірити, що попереду на нас чатує 
якісно новий, теплий та продуктивний «тигРік».

- Не знаю чого очі-
кувати, але хочу по-
їхати за кордон, по-
бувати в Німеччині та 
США, придбати авто і 
на ньому ж приїхати до 
академії.

Марія Євтушенко, 
факультет 

міжнародних відносин

СВОЇМИ Ж ОЧІКУВАННЯМИ 
ВІД НОВОГО 2010 РОКУ ПОДІЛЯТЬСЯ 

НАШІ СТУДЕНТИ ТА ВИКЛАДАЧІ:

- Підвищеної стипендії, участі в канадській чи поль-
ській обмінній програмі, хороших викладачів, а во ни в 
нас і так хороші. Хотілося б, щоб цей рік не був почат-
ком кінця, як багато хто каже, а став початком по чатку 
або хорошим продовженням попереднього ро ку.☺

Олена Камінник, Алла Семенчук, Оля Кушнар, 
гуманітарний факультет

- Від нового 2010 
року очікую вступу на 
магістратуру (хотіло-
ся б, щоб на 5-ий курс 
брали всіх наших ба-
калаврів); щоб життя 
складалось якнайкра-
ще і після закінчення 
навчання я знайшла 
гарну роботу.

Тетяна Томчук, прав-
ничий факультет

- Очікую від нового 
ро   ку багато успіху та здо -
ро в’я, здійснення мрі й і 
всього запланова но  го. 
Заповітна мрія: аби я на-
решті прийшов до вла ди і 
зробив так, щоб всі укра-
їнці зажили кла с  но ☺.

Олексій Сидорець, 
факультет політико-

інформаційного 
менеджменту

- Складне питання, 
адже я багато чого очі-
кую. Позитивних змін в 
першу чергу, але во ни 
навряд чи настануть 
☺. Хочу в 2010 ро ці 
піти на індплан і, на-
решті, стати вільним.

Максим Кобєлєв, еко-
номічний факультет

Треба подумати… 
Спо  діваюся, що в новому 
ро  ці пройду попередній 
за  хист своєї кандидатсь-
кої роботи, і думаю, що 
вже через рік захищусь. 
Очі   кую, що в нашій держа-
ві все-таки настане стабі-
льність, мине криза, по-
кра щиться рівень жи  т тя 
всього українського на ро-
ду. Отож, чекаю ті ль  ки на 
хо  роше!

Андрій Семенович, викладач

Ми захоплюємося Біллом Гейт-
сом, який створив операційну систему 
«Windows» і став одним із найбагатших 
людей світу. Віддаємо левову частку свого 
часу для того, щоб дізнатися більше про 
тимчасових знаменитостей, і дуже пова-
жаємо Опру Уінфрі. Ми нагороджуємо їх 
медалями, купуємо для них зірки на небі, 
їхніми ж іменами називаємо своїх дітей. 
Але така акцентація на тимчасовому су-
часному відвертає нашу увагу від минуло-
го, яке є підгрунтям для існування нації.

Острозька академія не раз наголо-
шувала на надзвичайно вагомому внеску 
князів Острозьких у розвиток української 
нації. Не буде надмірним сказати, що без 

цих людей могло бути поставлене під сумнів взагалі саме існування 
нації, тим більше у сучасному її вигляді. Професорсько-викладацький 
склад університету вже звертався до Екс-Президента України Вікто-
ра Ющенка з проханням підписати указ, який би проголосив 2008 рік 
Роком князя Василя-Костянтина Острозького, та допомогти у створенні 
науково-дослідного інституту острозьких просвітників. З канцелярії Пре-
зидента надійшла відповідь на зразок: «Ми не проти» (але й не «за») та 
«Ця постать ще недостатньо вивчена» ( досліджуйте мовляв самі). Який 
висновок з цього можна зробити? Українська влада не цінує своїх героїв 
чи, можливо, у неї є більш важливі та нагальні справи?

Білоруси, яких ми часто критикуємо за тоталітаризм, для яких 
Василь-Костянтин Острозький у порівнянні зробив набагато менше, ніж 
для нас, українців, проголосили 2008 рік Роком цього князя у Білорусі 
та випустили марку з його зображенням. А ми? Краще проголосимо рік 
України в Україні, ніби наша держава для нас є якоюсь екзотикою.

Зараз ми маємо ще один шанс вшанувати пам’ять тих, хто справ-
ді є яскравою сторінкою у нашій історії. Цього року виповнюється 550 
років з Дня народження ще одного великого князя Костянтина Іванови-
ча Острозького, батька Василя-Костянтина. Костянтин Іванович виграв 
велику кількість битв, деякі з яких мали міжнародне значення. Завдяки 
його діянням Центрально-Східна Європа має європейське, а не азіат-
ське обличчя. Він сприяв утвердженню в Україні магдебурзького права 
й ренесансної культури. При цьому намагався зберігати традиції, що іс-
нували на українських землях. Зокрема зробив чимало для збереження 
й розвитку тут православ’я, водночас пристосовуючи його до умов ран-
ньомодерних часів. Костянтин Іванович сприймався сучасниками майже 
як суверенний правитель. Діяння князя об’єктивно сприяли утверджен-
ню ідеї, що Русь-Україна є землею, якою правлять свої суверени. На 
самому ж надгробку Костянтина Івановича, що знаходився в Успенсько-
му соборі Києво-Печерської лаври, князя було зображено з короною.

Незважаючи на те, що про Костянтина Івановича багато писали і 
його сучасники, і «ближні потомки» в ХVІ — ХVІІ ст., ім’я цього видатно-
го діяча з часом «забулося». Це було пов’язано з різними чинниками. 
Зокрема російська історіографія намагалася не звертати увагу на цього 
діяча. Адже він розгромив багатотисячну російську армію під Оршею, 
врятувавши Велике князівство Литовське від російської окупації.

Окрім військових справ, Костянтин Іванович велику увагу приді-
ляв справам церковним та культурним. Завдяки його сприянням були 
значно зміцнені позиції православної церкви у Великому князівстві Ли-
товському, фундовано чимало православних храмів та монастирів.

Анна Козаченко, Вікторія Скуба

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

«ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» 
СПІЛЬНО З ГАЗЕТОЮ 

«ДЕНЬ» ОГОЛОСИЛИ 
2010 РІК 

РОКОМ КОСТЯНТИНА
 ІВАНОВИЧА 

ОСТРОЗЬКОГО

Усі люди діляться на знаки зодіаку, а 
в Острозькій академії усі студенти ді-
ляться ще й на спеціальності. Цікаво, чим 
відрізняється закоханий політолог від 
релігієзнавця, і яким віршо-
вим розміром зізнаються в 
коханні літературні творці? 
Читайте на стор. 4 

анонсанонс

А ти вже чув наших студентів у ра-
діоефірі в режимі он-лайн? Більше про 
«Ост.радіо» та тих, хто його створює, 
читайте на стор. 2 

Сучасні книги, картини, фільми – це 
мистецтво чи немистецтво? Відповідь 
на стор. 4 

Ідея студентської ініціативи: читайте 
про сучасне телебачення у нашій га зе ті та 
діліться своїми думками, а найці кавіші ми 
публікуватимемо. Матеріал на стор. 5 

Всі так чи інакше чули прізвисько 
«Кабу». Хто під ним ховається – читай-
те на 5 стор. 
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«ОСТ.РАДІО»: БАТЕРФЛЯЄМ У МУЗИКУ, 
АБО СЕКРЕТНИЙ КОМПЛЕКС ВПРАВ ДЛЯ ПАТРІОТИЧНИХ ВУХ
У нас різні захоплення та інформаційні 

уподобання, колір очей і спосіб мислення, 
ми кожен по-своєму обираємо і діємо, вчи-
мося і помиляємося, однак усіх нас незмінно 
єднає Острозька академія – її аура і спосіб 
життя, інтелектуальний рівень та емоційна 
прив’язаність до всього того, що гідне пиль-
ного погляду патріотичного, самодостатньо-
го, упевненого у собі й у майбутньому укра-
їнця. Саме на таких студентів орієнтований 
Інтернет-проект «Ост.радіо».

«Ост.радіо» – швидше продовження 
ініціатив студентів Острозької академії 
на підтримку українського, студентського 
і творчого, аніж виняток, хоча у деякому 
сенсі – це справді «вибухове явище».

По-перше, не всі університети мають 
власне Інтернет-радіо. Сьогодні функці-
онує повноцінно лише «Молоде радіо» 
Києво-Могилянської академії.

По-друге, україновмовний формат орі-
єнтований на тих, хто справді розумієть-
ся на яскравих думках та акордах музики, 
спраглий інформаційно і мисленнєво віль-
ний, адже саме таким є студент Острозької 
академії.

По-третє, Острозька академія пропонує 
лише найкраще і спрощує доступ до влас-
них набутків через мережу. Сучасний світ 
вже мало чим здивуєш, однак бути першим 
– ніхто не забороняв :- ). Інтернет-радіо в 
категорії «студентське» сьогодні справді 
претендує на першість у Західній Україні та 
й в усій Україні. Жодна з соціальних мереж 
Інтернет-простору ще не знає про студент-
ське Інтернет-радіо україномовного форма-
ту, як окрему категорію, тож досі ніша є віль-
ною для розвитку радіомовлення.

І насамкінець – студенти, як показала 
практика, потребують активного спілку-
вання не лише всередині власного універ-
ситету, а й на міжуніверситетському рівні. 
Власне, такий студентський засіб спілкуван-
ня докорінно змінює механізми обговорен-
ня та дозволяє за максимально короткий 
термін проінформувати як внутрішню ауди-
торію університету, так і зовнішню громад-
ськість. У кінцевому результаті ми плануємо 
перетворити Інтернет-ресурс на такий собі 
інформаційний центр для студентів, який 
би акумулював інформацію  різного спряму-
вання та жанру. Приємно, що проект викли-
кає зацікавлення та ініціативні пропозиції до 
співпраці у випускників Національного уні-
верситету «Острозька академія».

Для чого існує Інтернет-радіо? Насам-
перед для:

1) популяризації та актуалізації духо-
вної та історичної спадщини університету;

2) сприяння розвитку зв’язків з громад-
ськістю Національного університету «Ост-
розька академія»;

3) створення умов для повноцінного 

культурного, соціального та ду-
ховного розвитку творчого ко-
лективу і всіх тих, хто впливає 
на нього, і тих, хто впливає на 
тих, хто впливає на нас :- ).

Окрім зазначеного, ми праг-
немо популяризувати:

студентську проектну іні-
ціативу;

україномовний формат 
радіомовлення;

хороший настрій та опти-
мізм;

батерфляй-спосіб зану-
рення у музику;

інтеракцію та медіаініціа-
тиву студе н т ства;

ще один проект, який зробить наш 
світ на крихітку яскравішим і добрішим.

Ведучі радіо пропонують своїм слуха-
чам програми на різну тематику. Це:

«Трошки драйву спозаранку» – усіля-
кі ляпсуси студжиття, спонтанні ідеї та як з 
ними боротися спозаранку.

«НестандART» – програма для тих, хто 
шукає геніальність у всьому, неповтрність у 
кожному і ховає у шафі гарну палітру ідей.

«Артеріальний пульс» – програма про 
щоденний перебіг подій безпосередньо в 
Острозькій академії.

«Аналітична дзиґа» – для тих, кому 
спокою не дають власні розумові здібності.

«Потяг у душу» – такі собі глибоко 
психологічні посиденьки, упродовж яких ви 
отримаєте безліч корисних і вчасних порад, 
почуєте про справжні причини емоцій, що 
досі лишалися для вас загадкою.

«Смарагдовий вечір» – справді коштов-
ний вечір для тих, хто хоче говорити і бути 
почутим, вечір вітань та обговорення, тут ви 
можете сказати кохаю, люблю, цілую, об-
німаю, сумую, і то не біда, що та людина – 
далеко. Головне, що ця людина – в он-лайн!

«Цяцьки-бряцьки» – програма про ін-
новації та освіту, мультимедійні технології 
(від тетріса до сучасності).

«Фаворити» – програма про відомих, 
геніальних осіб, що пов’язані з Острозькою 
академією, та її гостей.

«Стильна розвідка» – екскурси від 
біографії легендарного Курта Кобейна до 
елегантної і спокусливої Нори Джонс... і ще 
багато-багато і всього для вас.

«Неідеальний світ» – цікаві розмови на 
незаплановані теми з людьми, що відвіду-
ють Острозьку академію, і з тими, хто власне 
є її суттю – студентами та викладачами.

«Мікрохвильові закони» – унікальний 
проект, що покликаний заповнити прога-
лини у наших знаннях про захист власних 
прав у мережі, повсякденності та допомог-
ти кожному користувачеві відчувати себе 
впевнено за клавіатурою.

«Сонна мокка» – колиханочки та філо-
софські замальовки перед сном.

Про те, яким є «Ост.радіо» на смак і 
дотик, як усе починалося і що перченого 
відбувається поза ефіром, добросовісно 
розмалюють самі учасники проекту.

Сергій Устимчук, магістр релігієзнав-
ства ( звуковий редактор Ост.радіо):

– Від «Ост.радіо» я отримую колосаль-
ну порцію знань та ні з чим не порівнюва-
ний досвід. Практично з нуля я опановував 
нюанси звукомонтажу, насторожено знайо-
мився з технікою і якістю, вивчав специфіку 
роботи інших мережевих проектів, і без пе-
рестанку гуглив, гуглив, гуглив, що зрештою 
дало свій результат. До нас почали звертати-
ся люди, писати критичні та хвалебні листи. 
Найцікавіше працювати з музичними гурта-
ми. Щодня відкриваєш собі когось нового і 
диву даєшся, скільки талановитих брендів є 
в Україні, яким так бракує дзвінкого рупора 
для розвитку і трохи підтримки збоку ауди-
торії. Сьогодні «Ост.радіо» уже співпрацює 
з гуртами: «Карна», «Кораллі», «Стелсі», 
«Гра втемну» (Миколаїв), «Marvel», «Good 
life», «Prime time», «Трутні» (Київ), «Ескіз», 
«Фіолет» (Луцьк), «Факультет», «Kofein», 
«Інші» (Володимир-Волинський), «Akris», 
«Остання хвилина», «Довга ніч» (Нетішин), 
які дарують свої пісні, унікальні привітання 
з унікальними голосовими презентами спе-
ціально для студентів Острозької академії. 
Але найцікавіше – це люди, це наша кон-
цептуальна команда. Безкінечний потік по-
зитиву та ініціативи :- ).

Тетяна Федорончук, спеціальність 
«Англійська мова та література», автор 
і ведуча програми «Трошки драйву спо-
заранку»:

– Для мене «Ост.радіо» – щось на 
зразок способу вивільнити свою надмір-
ну енергію та потенціал, окрім того, що ви-
трачається на навчальний процес. «Ост.
радіо» – це моє добровільне зізнання у 
балакучості :- ). Скільки себе пам’ятаю, 
завжди страждала від зауважень вчите-
лів, які мені докоряли за те, що я розмов-

ляю на уроках. Я вирішила пе-
ретворити свою балакучість та 
нестримністьу цьому нелегкому 
ділі на основу для професійного 
волонтерства! А ще дуже класно 
просто казати: «Ха! А я працюю 
на радіо!», або розуміти, що 
тебе уже впізнають не за зовніш-
ністю, а за голосом. І хто знає, 
може, це – моє покликання…

Анастасія Клімчук, спеці-
альність «Літературна твор-
чість», ведуча інтерактивно-
розважальної програми «Сма-
рагдовий вечір»:

– Завдяки «Ост.радіо» 
я відчула смак культурно-

мистецького життя в Острозькій академії. 
Працюючи на Інтернет-радіо, я отримую 
цінну практику, розвиваю свої здібності, 
ламаю стереотипи і будую нові, врешті – 
отримую цінну практику…практику спілку-
вання он-лайн і в команді, доводячи ще раз 
собі та навколишнім, що спільна діяльність 
– це завжди нові враження, подих успіху та 
відчуття самореалізації.

Михайло Поліщук, спеціальність 
«Історія», ведучий програми «Потяг у 
душу»:

– «Ост.радіо» – чудовий колектив, пре-
красна команда ентузіастів. Саме наша 
взаємодія, продуктивна співпраця і зла-
годжена організація процесу підготовки 
ефірів є запорукою існування цієї яскравої 
музичної та програмної суміші для слухачів 
і для  самої команди Ост.радіо.

Максим Шевчук, спеціальність «По-
літологія», ведучий програми «Аналі-
тична дзиґа»:

– Робота на «Ост.радіо» – це не гонитва 
за славою чи успіхом. Це просто цікаво аж 
до тієї міри, коли це стає першою думкою 
вранці і ще досі крутиться в голові, коли ти 
вже ледве рухаєшся увечері. Цікаво щодня 
приходити у радіорубку, записувати про-
грами, бачити вже нових друзів і просто 
зростати… психологічно та інтелектуально.

На теперішньому етапі команда «Ост.
радіо» наполегливо і старанно працює над 
контентом, розшукує з лупою нові ідеї та 
цікаві пропозиції щодо авторства (звертай-
тесь), і приймає компліменти, коментарі, 
зауваження, поради від усіх тих студентів 
університету, хто підтримує нас своєю при-
сутністю он-лайн у соціальних мережах.  

Тож найкраще і найцікавіше – попереду. 
Не відставайте від ритму. Живіть у режимі 
он-лайн! Кохайте в режимі нон-стоп. Слу-
хайте «Ост.радіо»!

До почуття!

Катерина Талашук, 
керівник проекту «Ост.радіо»

21 лютого відзначається Між-
народний день рідної мови. Це 
відносно молоде свято – до кален-
дарів усього світу воно ввійшло 

тільки у 1999 році, проте святку-
вання його стало уже доброю тра-
дицією.

В Острозькій академії також 

відбулося тематичне дійство до 
Дня рідної мови, а саме – конкурс 
читців. Це свято організував гу-
манітарний факультет Острозької 
академії, проте серед учасників-
декламаторів були як і студенти 
Острозької академії, так і школярі 
старших класів. На святі декламу-
вали поезії класиків українського 
письменства і сучасні вірші. Дехто 
зі студентів читав власні авторські 
поезії. Цього року перше місце і 
титул найкращого читця виборо-
ла першокурсниця спеціальнос-
ті «Українська філологія» Ірина 
Масюк за декламування вірша 
Ліни Костенко «Життя іде і все без 
коректур».

За організацію такого дійства 
хочеться подякувати Любові Ан-
дріївні Черусі, адже ця людина до-
клала титанічних зусиль та любові 
в організацію конкурсу. Загалом, 

цей захід став свідченням того, що 
українська мова не забута. Вона 
жива і має багато молодих і тала-
новитих шанувальників.

КОМЕНТАРІ
Інна Романюк, спеціальнсть 

«Релігієзнавство»:
- Мене дуже вразило читання 

студентами власних віршів. Також 
було приємно бачити, що у святі 
взяли участь студенти різних фа-
культетів та спеціальностей. У 
залі панувала атмосфера поваги, 
доброти та любові до рідого 
слова. Судячи з того, як студен-
ти підготувалися до поставленої 
мети, можна вважати, що дух 
патріотизму ще не втрачений у 
нашої молоді.

Максим Кочубей, спеціаль-
ність «Міжнародні відносини»:

- Вперше у стінах нашого уні-
верситету було проведено такий 

конкурс. І як показала практи-
ка, молодим людям це потрібно, 
адже допомагає розкрити нові та-
ланти у спудеїв Острозької акаде-
мії. На мою думку, свято-конкурс 
– саме той спосіб, який допомагає 
пополяризувати українські мову, 
пісню та літературу.

Віктор Гоменюк, спеціаль-
ність «Країнознавство:

- Конкурсанти своїми висту-
пами змусили присутніх замис-
литися над словами відомих 
представників когорти вітчизня-
них письменників, адже ці слова 
залишаються актуальними і сьо-
годні. Пролунали у залі і вірші, 
написані самими учасниками, 
що свідчить про високий творчий 
рівень майбутньої української 
еліти.

Відділ зв’язків з громадськістю

ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ ДОЛУЧИЛАСЯ ДО СВЯТКУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО 
ДНЯ МОВИ – СТУДЕНТИ ДЕКЛАМУВАЛИ ВІРШІ РІДНОЮ УКРАЇНСЬКОЮ
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У ДИТИНСТВІ У МЕНЕ БУВ КОНСТРУКТОР, 
А ТЕПЕР Я РЕКОНСТРУКТОР

Ви ніколи не помічали хлопців у рицарському обладунку: в кольчузі, з мечем і щитом, або дівчат у довгих сукнях простого крою? 
Це можуть бути актори якогось театру... або реконструктори. 

Познайомитися з цими людьми можна на фестивалях 
середньовічної історії, знайти інформацію про них в Інтер-
неті або почути від знайомих. Зазвичай реконструктори 
відтворюють життя певного історичного періоду якогось 
народу або країни. Так, наприклад, у Рівному діє Центр 
живої історії «Лодь», учасники якого займаються рекон-
струкцією ІХ-ХІ століть Правобережних земель по Дніпру 
Київської Русі та скандинавських найманців, що перебува-
ли на цій території у той час.

З розмови з керівником Центру, студентом Острозької 
академії Віталієм Щепанським я дізналася про становлен-
ня самого клубу та реконструкцію як таку.

– Що тебе привело в реконструкцію? 
– По-перше, це зацікавлення Скандинавією, її істо-

рією, традиціями, культурою, до того ж культурою ар-
хаїчною, яка ще не зовсім «зіпсувалась» цивілізацією. 
По-друге, бажання навчитися фехтувати. Колись у школі 
№ 27 міста Рівного діяв гурток фехтування, який я від-
відував. Пізніше приєднався до клубу «Русичі», який за-
ймався історичним фехтуванням, але на мечах, ще пізні-
ше зробив собі кольчугу та щит. Хотів поїхати на якийсь 
турнір, але тоді не вийшло. Випадково до рук потрапила 
книга про Заріченську школу фехтування в Росії – це 
спортивне фехтування на історичних мечах. Самому за-
хотілося спробувати, тому виникло бажання створити 
власний клуб. Так виник спочатку Клуб історичної ре-
конструкції, а згодом і Центр живої історії «Лодь». Тепер 
«Лодь» об’єднує три міста України: Рівне, Київ та Львів і 

відповідно учасників із цих міст. У Рівному нас можна кож-
ного року зустріти на Музейних гостинах або знайти у всес-
вітній мережі.

– ХХI століття не може не впливати на життя людей, 
а як персонаж із ІХ століття бореться з цивілізацією ?

– Це одна з важливих проблем реконструкції. Важливо, 
щоб усі елементи одягу, зброї, житла тощо відповідали тій 
епосі. З житлом важче, не будемо ж ми на кожному фес-
тивалі будувати хатину, тому обходимося палаткою. Це не 
звичайна брезентова палатка, вона із натурального льону, а 
ще провощена, для захисту від дощу. Спимо ми не у спаль-
никах, це було б дуже просто і нецікаво, для цього є солома 

(якщо про це потурбувались організатори), а також ліжники 
або шкури. Намагаємося знайти давні рецепти випікання 
хліба, варіння меду і втілити їх у життя. Не завжди все ви-
ходить, але для цього ми й вчимося. Намагаємося на фес-
тивалях не користуватися телефонами та іншими здобут-
ками останніх століть, наприклад, дзеркалами, металевими 
ложками, виделками, милом. Перелік можна продовжувати.

– Як багато часу потрібно на створення костюма та 
озброєння?

– Спершу потрібно визначитися з історичним періодом, 
територією, а потім вже думати про базовий комплект. Те, 
що можемо зробити самі, то виготовляємо вдома, дещо 

замовляємо, купуємо. Свою кольчугу я робив три місяці, 
не дуже, здавалось би, довго, але важко. При потребі 
можна пошити собі одяг за тиждень.

– На фестивалях часто трапляються цікаві ситуа-
ції, що ти можеш зараз пригадати?

– Дуже часто запитують, чи ми тут живемо (мається 
на увазі той замок чи територія, на якій проводиться фес-
тиваль), чи спимо в одязі? Дехто з туристів може позагля-
дати в палатки, подивитись, як жили «древні люди». Іноді 
переходять межу, йдеш ти, наприклад, а тебе смикає 
якась тіточка і тягне в кадр, бо хоче сфотографуватись з 
«древньою людиною». Пам’ятаю, як маленький хлопчик 
запитав у мами, чи ми живі. Вона, не довго думаючи, ска-
зала, що воїни не живі, вони залізні .

Розмову вела Ольга Бєлявцева

ЗБІРНА ОСТРОГА – 
У ЧВЕРТЬФІНАЛІ 

ПОДІЛЬСЬКОЇ ЛІГИ КВК
20 лютого у залі обласної філармонії 

Хмельницького відбулась чвертьфіналь-
на гра Подільської ліги КВК. У ній взяло 
участь 9 найвеселіших команд: «Валера» 
м. Хмельницький, «VIP» м. Тернопіль, «Голый 
четверг» м. Київ, «Збірна Драгоманова» 
м. Київ, «Збірна Острога» м. Острог, «Ка-
тастрофа» м. Тернопіль, «Нет значит да» 
м. Тернопіль, «Тенесі» м. Тернопіль та 
«Wiesbaden» м. Чернівці.

Гра традиційно розпочалася з розмин-
ки. Глядачі переважно не надають великої 
переваги цій частині, але саме під час неї 
можна по-справжньому оцінити винахід-
ливість та кмітливість учасників. Острозь-
ка збірна зіграла розминку впевнено і зі 
стовідсотковими попаданнями, що одразу 
вивело її до лідируючих команд.

Наступним конкурсом було представ-
лення, на якому нашій команді випала 
честь виступати першими. І хоча зал ще 
не був розігрітим для того, щоб сприймати 
жарти, та чітко організований, невимуше-
ний і динамічний виступ завоював прихиль-
ність глядачів і, головне, – суддів. Завдяки 
цьому «Збірна Острога» отримала досить 
високі бали та увійшла до фаворитних 
команд.

Завершальним конкурсом було домашнє 
завдання, на якому команди мали можли-
вість продемонструвати свою особливість. 
Чим, власне, і скористалась «Острозька 
збірна». Виступаючи знову-таки першими, 
вони показали глядачам номери, які стали 
родзинкою гри: «Літературні мініатюри», 
«Гопи у День Валентина» та «Вечір літера-
турної творчості у дитсадку».

Хоча до жюрі конкурсу входили лише 
хмельниччани, що спричинило деяку 
суб’єктивність, наша команда увійшла до 
півфіналу Подільської ліги КВК, з чим її і ві-
таємо.

Хотілося б також окремо подякувати 
студентам-уболівальникам, завдяки яким 
острозька збірна залучилась найбільшою 
підтримкою серед усіх команд, а також ого-
лосити на широкий загал імена учасників 
«Острозької збірної» – це Микола Чижик, 
Андрій Цюзік, Анатолій Тащук, Тарас Феле-
нюк, Олександр Антонюк, Тарас Бендарев-
ський, Ігор Штельмах, Дмитро Нечипорук, 
Маргарита Аришина, Анастасія Маринен-
ко, Олександр Харчук.

Чекаємо від вас перемог у півфіналі!

Оленка Боклінка

Іноземні філологи надзвичайно активні 
та ініціативні. Цього року вони організували 
феєрверк нових подій під час святкування 
тижня «рідного» факультету. З першого дня 
урочистостей спудеї романо-германської 
філології відзначилися своїми винятко-
вими кулінарними здібностями: готували 
страви романомовних і германомовних 
країн. Кожен студент Острозької акаде-
мії міг покуштувати класичний німецький 
салат «Kartoffelsalat» та італійську піцу.

Крім приготування різної смакоти, було 
організовано чимало цікавих і різноманіт-
них у своїх проявах заходів. У віторок усі 
бажаючі мали унікальну можливість побу-
вати у старовинному Відні на справжньому 
балу. Кавалери в елегантних костюмах, ча-
рівні дами у вишуканих сукнях танцювали 
вальс під чарівну музику оркестру. Органі-
затори балу доклали чимало зусиль, щоб 
він відбувся на такому високому рівні.

У середу відбулося вже традиційне 
дійство, без якого академія не уявляє 
святкування тижня факультету романо-
германських мов, – «change image day». 
Студенти другого курсу вирішили зробити 
телепередачу «Світське життя з Катери-
ною Осадчою-Острозькою». Переодягнені 
у співаків та акторів, студенти гуляли цілий 
день  коридорами академії у супроводі «те-
леведучої». А на п’ятому курсі студентки 
перевтілилися у гейш – дівчата у краси-

вих кімоно провели увесь день у бесідах 
про гілку сакури. Викладачі ж факультету 
романо-германських мов теж відзначили-
ся креативністю, їх можна було побачити 
у цей день в образі античних римських та 
грецьких богів.

Кожного дня студенти-філологи демон-
стрували свою ініціативу і знання інозем-
них мов під час поетичних вечорів. Спудеї 
декламували вірші, співали пісні, готували 
постановки мовами оригіналу. Святкова ат-
мосфера допомогла глядачам відчути себе 
у Франції, Німеччині, Польщі.

Новинкою свята стала гра «Secret 
Friend», зміст якої полягав у тому, щоб да-
рувати маленькі подаруночки своєму другу, 
але обов’язково таємно. Результат гри був 
просто фантастичний: студенти отримали 
багато позитивних емоцій і вражень.

І звичайно підсумком святкувань став 
мюзикл «Everything is possible», у поста-
новці якого студенти та викладачі прояви-
ли особливу майстерність та креативність. 
Мюзикл проходив англійською мовою. На 
сцені тривала суперечка між силами добра 
та зла: білий і чорний ангели боролися за 
можливість існування кохання на землі. 
Цікаво представлена тема, хороша гра ак-
торів, насиченість танцювальними номера-
ми завоювала симпатії глядачів.

Мирослава Огей

ФІЛОЛОГИ ВІДСВЯТКУВАЛИ 
ТИЖДЕНЬ СВОГО ФАКУЛЬТЕТУ
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Оминути тему Дня свято-
го Валентина наша газета 
просто не могла собі до-
зволити. Постало питання: 
«Як обіграти цю тему?». А 
ось так… Пропонуємо Вашій 
увазі гороскоп, але не зви-
чайний, а чарівний. Усі люди 
діляться на знаки зодіаку, 
а в Острозькій академії усі 
студенти діляться ще й на 
спеціальності. Цікаво, чим 
відрізняється закоханий по-
літолог від релігієзнавця, 
і яким віршовим розміром 
зізнаються в коханні літера-
турні творці? Читайте!

Українські філологи. Це 
справжні цінителі прекрасного як 
у літературі, так і в протилежній 
статі. У любовних справах відда-
ють перевагу таким же замріяним 
любителям читати та аналізувати 
поезію і прозу. Солодкі парочки 
філологів часто можна побачити 
у парках на лавочках. Вони за-
хоплено читають одну книжку на 
двох та цитують найяскравіші зі-
знання у коханні.

Літературні творці. Хіба тут 
можуть виникати запитання? Зро-
зуміло, що ці студенти римують 
свої зізнання у коханні, додають 
туди безліч епітетів, метафор, 
гіпербол (як без них?) та інших 
художніх засобів. Спілкуються за-
кохані творці, здебільшого, ямбом 
та хореєм. Дуже рідко – амфібра-
хієм. Проза у них теж особлива, 
наповнена цікавими словесними 
конструкціями та зворотами. 

Релігієзнавці. Для них зовсім  
не проблема досягти стану нірва-
ни у стосунках. Віддають перева-
гу спільному відпочинку у найви-
значніших паломницьких місцях 
світу. Родини релігієзнавців, за-
звичай, найміцніші, оскільки вони 
досконало знають усі світові кон-
фесії та особливості створення 
сімей у них, тому для себе обира-
ють лише краще з кращого.

Культурологи. Як знавці сві-
тової культури, своїх обранців 
завжди порівнюють з кращими її 
зразками. Дівчата – прекрасні, мов 
скульптура Афродіти, а хлопці 
– чарівні Аполони. Знають усі ви-
значні місця Сходу, Греції, Італії 
та інших країн світу, тому питання: 
«Куди поїхати у весільну подо-
рож?» – для них не проблема.

Документознавці та інфор-
маційні діячі. Ці студенти лю-
блять, щоб стосунки були заде-
кларовані у документі. Обранець 
або обраниця повинні розумітись 
на рекламі та мати гарний імідж, 
інакше документознавець профе-
сійно підійде до цього питання та 
виправить усі недоліки. 

Політологи. Союзи політо-
логів, зазвичай, утворюються у 
межах одних партій чи політор-
ганізацій. Зізнаючись у коханні, 
користуються, переважно, профе-
сійною лексикою, не прикрашаю-
чи її зайвими художніми засоба-
ми. Це зовсім не тому, що мають 
слабку фантазію. Ні! Це тому, що 

звикли вивчати конкретні речі, і ця 
звичка перенеслась у життя.

Психологи. Хто ж, як не пси-
холог, краще всіх розуміється у 
людських стосунках? А у своїх, 
то й годі говорити. Вони розвива-
ють кохання за вченням Зиґмунда 
Фрейда, завжди урівноважені та 
легко згладжують конфлікти. Пси-
хологи з аналітичного боку підхо-
дять до вибору супутника життя, 
тому рідко у ньому помиляються.

Іноземні філологи. Вивчають 
англійську, німецьку, французьку, 
іспанську та ще багато мов, тому 
можуть зізнаватись у коханні будь-
якою. Їх кохання таке сильне, що 
навіть на Change Image Day вони 
легко упізнають один одного. Як 
пише поет: «Усмішка твоя єдина, 
очі твої – одні».

Правники. Юридично фіксу-
ють усі зміни у стосунках. Кри-
міналісти легко знайдуть сліди 
зради, якщо така відбудеться, і 
придумають покарання, а цивіль-
ники знають усі особливості укла-
дання шлюбного контракту, щоб у 
разі чого не лишитися ні з чим.

Фінансисти. У них завжди 
підрахована кількість поцілун-
ків та обіймів, якими вони ощас-
ливлюватимуть свою половинку 
кожного дня. Рідко перевищують 
ліміт, щоб не допустити розвиток 
інфляції.  

Економічні кібернетики. 
Їм нічого не коштує прописати 
на С# програму своїх стосунків. 
Зазвичай, освідчуються у ко-
ханні такими мовами як «Java», 
«Ruby», «Assembler», «С++». 
Епогеєм своїх стосунків вважають 
знаходження помилок у програм-
них кодах один одного. 

Історики. Знаючи усі світові 
найвідоміші історії кохання, вони 
змогли відібрати для себе краще 
і ніколи не повторять помилок 
старшого покоління. Вони полю-
бляють прогулянки старовинни-
ми вуличками та ходити удвох на 
розкопки.

Країнознавці. Кохають 
по-французьки, цілуються по-
іспанськи, обіймаються по-
італійськи. Хлопці-країнознавці 
віддають перевагу витонченим 
француженкам, а дівчата полю-
бляють практичних німців. 

Міжнародні відносини. Відріз-
няються дипломатичністю та сер-
йозністю у стосунках. Рідко поми-
ляються у виборі своєї половинки, 
адже добре розуміються на відно-
синах (не тільки міжнародних). 

Ось такими можуть бути зако-
хані студенти Острозької акаде-
мії. І неважливо, хто Ви – еконо-
міст, правник, філолог чи історик, 
ми зичимо Вам кохати і знати, що 
таке оте кохання, про яке хтось 
уже сотні років пише, а хтось 
читає романи. 

P.S. Автор статті просить ви-
бачення, якщо випадково образив 
якусь спеціальність. Усе це слід 
сприймати як жарт – нічого сер-
йозного… 

Аліса Гордійчук

А ЯК НАСПРАВДІ?
Жарти жартами, але задля 

ці ка вості, дослідницька група 
гумані тар ного факультету прове-
ла невеличке соціологічне опиту-
вання як серед дівчат, так і серед 
хлопців. Студентам Острозької 
академії вони поставили декілька 
запитань, щоб дізнатись, на скіль-
ки відрізняються думки представ-
ників різ них спеціальностей та 
статей про ро мантичні стосунки у 
їх житті. Ві домо, що кожен факуль-
тет – це ок рема «цікавинка», яка 
містить у со бі щось індивідуальне, 
не таке, як в інших.

На запитання: «Для Вас хло-
пець – це...», дівчата правничо-
го факультету відповіли, що це 
щось незрозуміле. А хлопці цього 
ж факультету вважають, що дівчи-
на – це та, кого потрібно любити. 
Студентки факультету романо-
германських мов взагалі притри-
муються думки, що хлопець – це 
лише протилежна стать. Це по-
вністю заперечує думку хлопців 
цього ж факультету, які вважають, 
що дівчина – це та, котру треба ро-
зуміти, приділяти їй увагу, завжди 
робити якісь сюрпризи, подарунки.

Натомість, як у дівчат, так і у 
хлопців гуманітарного та еконо-
мічного факультетів, ПІМу та фа-
культету міжнародних відносин 
збіглись думки, що їхню половинку 
потрібно кохати, що це та людина, 
яка потребує ласки, ніжності, тепла.

На запитання: «Чи легко Вам 
зробити перший крок?», дівча-
та майже усіх факультетів в один 
голос промовили: «Так, у цьому 
немає нічого поганого!». Лише 
сором’язливі красуні гуманітарного 
зізналися, що усе-таки це зробити 
не так уже й просто. Вони розумі-
ють, що «сірі мишки» далеко не за-
йдуть, але нічого не можуть із цим 
вдіяти і вірять, що «на все воля 
Божа», щиро сподіваються, що час 
поставить усе на свої місця.

Зовсім інша картина склала-
ся у сильної половини людства: 
якщо хлопці усіх факультетів до-
тримуються думки, що перший 
крок до дівчини зробити легко, 
адже так правильно, так і має бути, 
то хлопці факультету політико-
інформаційного менеджменту з 
цим не погоджуються. Їм часто до-
водиться докладати багато зусиль, 
аби підійти до дівчини, познайо-
митися з нею, запросити на по-
бачення. І це зовсім не тому, що у 
грудях грають струни гордості. Уся 
проблема в тому, що їм просто не 
вистачає рішучості. Так, вони десь 
глибоко в душі кохають, але не по-
казують своїх почуттів, намагають-
ся нічого не робити такого, аби ді-
вчина зрозуміла, що щось тут не те.

На запитання: «Де б Ви хотіли 
зустріти свою любов?», у всіх 
пролунала одна відповідь: «Не-
важливо!». Як хлопці, так і дівчата 
різних факультетів вважають, що 
кохання може виникнути будь-де, 
у будь-якому місці і будь-коли. 

Дослідження проводила 
Олена Ліснича

КОХАННЯ – 
ЦЕ ПЕРЕМОГА УЯВИ 

НАД РОЗУМОМ... 
ЯК ДУМАЄШ, 

ЦЕ ПРАВДА?

Що ми називаємо мистецтвом? У нас не виникає питань, що таке 
кінь або корова, не виникає питання щодо багатьох інших речей. Чи 
настає з «кінцем історії» кінець мистецтва? А якщо так, то що далі, у 
який момент суспільство і митець зрозуміють це?

В одній зі своїх лекцій Борис Гройс, даючи відповідь на питання, що ж 
таке сучасне мистецтво, говорить, що мистецтво – це інсценізація власної 
смерті. Але не смерті художника, глядача, взагалі не людини, бо людина для 
мистецтва не цікава, і її життя чи смерть теж не цікаві. З цим твердженням 
можна було б не погодитися, але не можна не погодитися з тим, що Людина 
є цінною лише для масової культури. З приходом постмодерну зміщуються 
акценти у дихотомії профанне/сакральне і вимальовується дещо інша ка-
тегорія високого (елітарного)/масового. Масовий читач (глядач, слухач) не 
бачить іронії, прихованих текстів, посилань, він сприймає текст (будь-який, не 
обов’язково надрукований, це може бути картина, кіно, дерево) з позицій тра-
диції, яка вже давно деконструйована, він намагається прочитати текст, ви-
користовуючи підходи минулого, тому апріорі таке прочитання буде хибним.

Згаданий уже Борис Гройс вважає єдиним традиційним критерієм мис-
тецтва його створеність. Саме цей критерій був порушений Марселем Дю-
шаном у 1917 році, коли він на одній з незалежних виставок у Нью-Йорку 
виставив перевернутий пісуар, підписавши його і жодним чином не змінив-
ши його зовнішнього вигляду. Цю ситуацію Гройс називає нульовою худож-
ньою операцією, яка проблематизувала сферу мистецтва.

Переосмислення традиційних цінностей – повільний механізм, запущений 
задовго до ХХI століття, змінює канон того, що вважати мистецтвом. Митці 
переходять межі, яких насправді уже немає. Скандал супроводжує мистецькі 
заходи і стає їх основною характеристикою. У 1984 році у Великобританії за-
сновується премія Тьорнера. Як повідомляє Інтернет-джерело, свою славу 
премія отримала, насамперед, тому, що її лауреатами у різні роки ставали 
художники-провокатори сучасного британського мистецтва. Славнозвісний 
Деміен Херст у 1995 році отримав премію Тьорнера за інсталяцію з розрі-
заних навпіл туш корови і теляти у формальдегіді. Негативними наслідками 
такої політики премії, на думку Говарда Ходжкіна, який отримав цю премію у 
1985 році є те, що молоді художники починають бачити перед собою лише 
одну перспективу – сенсаційний неоконцептуалізм, результатом якого є вели-
чезна кількість посередніх робіт, які претендують на статус шедеврів.

Розмиті межі мистецтва не могли оминути літературу, яка, безумовно, теж 
є однією з видів «прекрасного». З отриманням статусу незалежності в Україні 
і зокрема у її літературі почали відбуватись трансформації та зміни, на яких 
не будемо зупинятися. Важливим є те, що твори, які почали з’являтися уже 
після  здобуття незалежності, викликали у суспільстві лише осуд. Згадати 
хоча б резонанс, який виник після виходу на сторінках «Сучасності» Андру-
ховичевих «Рекреацій». Більшість читачів досі не сприймають «Польових 
досліджень» Оксани Забужко, а ті, хто прочитує, стандартно задумується 
над тим, як таке могла написати жінка. Сучасні технології ми сприймаємо 
нормально, але поява у поетичних творах лайки – рівномірна вибуху бомби. 
Свою оцінку суспільству свого часу дав той-таки Андрухович: «Яке таке сус-
пільство? Чи не те часом, у якому 90% не читає зовсім, а з тих, що все-таки 
читають, 90%  не читають українською, а з тих; що все-таки читають укра-
їнською, 90% не читають поезію. Спробувати епатувати таке суспільство – 
наважився б хіба божевільний». Саме тому, мабуть, сучасних письменників 
більшість, що не читає, вважає божевільними, або трохи не при собі.

Студентів нашої академії хотілося б вважати тими, які читають та ро-
зуміють, але не все так просто. Критикуємо твори бубабістів, прозу Винни-
чука та ігри Дереша, забуваючи, що десь за вікном уже постмодерність, 
сучасність і схожі випадки у літературі вже були, їх уже пережив захід, а ми 
й досі критикуємо. Що ж, можна й словники нецензурної лексики Лесі Ста-
вицької заборонити, але що це змінить у суспільстві, яке й не знає про їхнє 
існування? І ще одна зустріч, цього разу з Юрком Іздриком. Критики було 
багато, але здебільшого – шок від побаченого і почутого, аніж нарікання 
на погану підготовленість до виступу. У храмі науки таке робити можна, бо 
це, власне, ще одна межа, яку нам врешті потрібно перейти і (не)сприй-
няте (не)мистецтво критикувати не через те, що ми його не розуміємо, а 
навпаки, тому що ми його розуміємо, але таким не приймаємо. Більшість 
студентів, навіть філологів, яким гріх не знати, не знають, хто такий Іздрик, 
тим більше Грицько Семенчук. Тому, думається, аудиторія була не підго-
товлена до того, що побачила і почула. Традиційна зустріч у форматі: пись-
менники розказують вірші (читають прозу), ми слухаємо, ставимо питання і 
задоволені йдемо додому, була порушена. За задумом Іздрика та Грицька 
Семенчука проект «Black&Wight», презентований в академії, мав би бути 
побудованим навколо поняття «психоактиву», можливо, самі «артисти» 
занадто увійшли у цей стан і тому «провалили» виступ, але це не повинно 
заважати нам сприймати сучасне мистецтво з усіма його відхиленнями і 
знову-таки знати і розуміти промахи та вдалі ходи.

Якщо традиційні основи мистецтва художнього та скульптурного були 
змінені, то чому не можна задати нову парадигму для словесних мис-
тецтв? Вибір за вами.

Vagabond

(НЕ)СПРИЙНЯТТЯ 
(НЕ)МИСТЕЦТВА
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Після важкого навчального тижня 
в Острозі хочеться відпочити, абстра-
гуватись від проблем і хоча б якось 
змінити атмосферу. Тоді береш і ви-
рушаєш переповненими маршрутка-
ми додому. Тут, на порозі, радісними 
обіймами зустрічають батьки, а на 
столі уже давно чекає на втомлено-
го студента смачна мамина вечеря… 
Далі за сценарієм середньостатис-
тична українська сім’я вмикає телеві-
зор, щоб з останніх уст дізнатись, що 
відбувається у світі. І що ж там  можна 
побачити? У новинах спочатку йдуть 
сюжети про криваві аварії, повені, 
землетруси, бійки народних обранців 
чи чергові звістки про те, як у країні 
все погано з гривнею. Після новин на 
українців чекають найбільш очікувані 
за весь тиждень майже «циркові» шоу, 
де політики наввипередки намагають-
ся облити брудом опонента і показати 
себе глядачам у найкращому світлі. 
Паралельно у цей час на інших двох 
телеканалах транслюються мильні 
опери російського виробництва. Му-
зичний канал не припиняє годувати 
українську молодь неякісною попсою 
та аморальними програмами, у яких 
наша музична «еліта» все більше 
дивує своєю бездарністю та неосвіче-
ністю. Чесно кажучи, з огляду на той 
інтелектуальний матеріал, який про-
понує сьогоднішнє телебачення, як 
мінімум, – за вечерею зникає апетит, 
як максимум, – хочеться викинути 
телевізор. З’являються запитання: 
«Яким виросте покоління, виховане 

на дешевих серіалах та низькопроб-
ній вульгарній попсі? Чому жоден 
загальнонаціональний канал не ви-
ховує інтелектуальну націю? Чому в 
Україні досі відсутнє таке явище, як 
громадське телебачення? 

По-суті, прообразом громадського 
телебачення у нас є Перший Націо-
нальний – «канал платників податків». 
Але рейтинги у цього каналу залиша-
ють бажати кращого – він і близько 
не входить до п’ятірки успішних теле-
каналів. НТКУ практично заробляє 
кошти не з реклами, а з важливих 
спортивних трансляцій та офіційних 
новин. Непродумана управлінська та 
інформаційна політика робить канал 
неефективним і непопулярним. НТКУ 
фінансується державою, а отже, по-
вністю підконтрольний владній вер-
хівці та виконує її замовлення. Тут і 
виникає конфлікт, адже люди хочуть 
«споживати» об’єктивну і незаанга-
жовану інформацію, що перед тим не 
проходить комусь вигідний політично-
ідеологічний фільтр. Та водночас, чи 
готові українці віддавати власні кошти 
для того, щоб дивитись якісне теле-
бачення?»

Якщо ж на хвилинку уявимо, що 
громадське телебачення в Україні все 
ж могло б створюватися і на основі 
Першого Національного, то яким би 
мав бути його зміст? Перш за все, 
глядача треба зацікавити дивитись 
саме цей канал. Мотивація може 
стати такою: «Це я зможу побачити 
тільки на каналі громадського теле-

бачення». Але після зацікавлення по-
трібно ще й утримати інтерес людей.

Специфікою такого каналу по-
винна бути його орієнтованість на 
національні цінності, що сприяло б 
популяризації саме якісного укра-
їнського продукту. Громадяни сьо-
годні потребують інформації різного 
змісту – у новинах хотілося б бачити 
не лише статистику смертності та на-
слідків кризи, а більше позитивних 
сюжетів про перспективну та освіче-
ну молодь (зокрема і студентів Ост-
розької академії), українські багат-
ства культури та історії, досягнення 
в науці і техніці, а також інші новини, 
після яких справді хочеться далі жити 
і працювати. Культурно-освітні пере-
дачі не обов’язково повинні бути нуд-
ними (як у багатьох уже склався сте-
реотип), вони можуть бути цікавими 
та пізнавальними.

Поки що мрії про якісне теле-
бачення залишаються мріями. Але 
я пропоную вам ідею студентської 
ініціативи. Ті, хто має цікаві думки 
стосовно того, що повинні показу-
вати на національному каналі, щоб 
зробити його цікавим, можуть діли-
тися ними на шпальтах «Острозької 
Академії». А через кілька номерів 
ми відберемо найцікавіші ідеї та у 
формі студентської ініціативи спро-
буємо опублікувати їх у загально-
національних ЗМІ, наприклад, у 
«Дні» чи на сайті «Телекритики».

Леся Бендюк

ДО ПОБАЧЕННЯ, ТЕЛЕБАЧЕННЯ!

ХТО ВІН, 
ДОВГОВОЛОСИЙ ІНТЕЛІГЕНТ? 

ЗНАЙОМТЕСЬ – ПАН КАБУ
Усі ми звикли до того, що навчаємося у справ-
ді елітному закладі,  де не лише наші викладачі є 
зразком інтелігентності, але й значна кількість сту-
дентів усвідомлює, яку позицію займають у цьому 
руслі. Проте не завжди «костюмний» вигляд та ро-
зумні слова є свідченням інтелігентної особистос-
ті. Досить часто серед першокурсників, та й тих, 
хто тут навчається не перший рік, можна почути за-
питання: «О, а хто це?» – «Не знаю, Кабу якийсь…»

– Отож, пане Кабу, хто ж насправді криється за цим 
ніком?

– (Сміється) Пелипенко Андрій Олексійович.
– Знаєш, Андрію, відразу хочеться запитати, звід-

ки з’явилось ось це «Кабу», серед студентів побутує 
стільки версій, що можна написати якийсь довідник-
версійник?

– Ну, якщо вже казати про передісторію цього ніку, то 
все почалося з 1984 року коли я народився у місті Гавана 
відомої усім країни Куби. Друзі не обійшли це увагою, спо-
чатку був я «Андрєєм», а вже згодом з’явився і цей нік.

– Ого, аж у Гавані! А як так трапилось, що ти на-
родився десь аж на іншій стороні планети, а живеш та 
працюєш тут в Україні?

– Мій батько, Олексій Антонович, на той час працював 
у топографічному товаристві і мав кількарічне відряджен-
ня. До речі, й мама, Ольга Олександрівна, на той час була 
з ним на Кубі. Відрядження скінчилось і в 1990 р. ми по-
вернулися до України.

– Тобто ти провів своє раннє дитинство там, де 
сонце, небо «острова свободи», пальми, мабуть, і в 
школу десь там ходив?

– Так-так, звісно, було там досить тепло, і пальми теж 
бачив, живі, як на картинках. А стосовно школи, то першу 
свою грамоту я отримав не українською мовою, ходив до 
початкової школи міста Гавани, було цікаво, проте спекотно. 
Цікаво було ходити до школи, розмовляти іспанською, зна-
ючи, що через кілька років ти поїдеш до іншої країни, яку ти 
бачив лише на відео, чув про неї з розповідей та бачив на 
картинках, і саме вона є рідною.

– Я аж замріявся…То ти ще й іспанською розмов-
ляєш?

– За тих кілька років, що вже вмів говорити, трохи 
й цієї підучив. Правда, проблем з українською після 
переїзду особливих теж не виникало, адже у сім’ї 
завжди розмовляли українською, хіба що граматика 
була цікавою, але й те було дрібницею.

– А як складалось подальше життя в Україні, 
шкільні роки?

– Після переїзду мої батьки проживали у Шепе-
тівці, там я й ходив до загальноосвітньої школи 

№ 1, її і закінчив. Шкільні роки були досить 
цікаві. Неважко зрозуміти, що поки адаптація за-
кінчилася, ти вже не зовсім малий хлопчак, щось 
потроху розумієш, порівнюєш, та й, маючи таке ці-
каве дитинство, трішки привертаєш увагу. Десь у 
той час почала формуватися та частина  мого «я», 
яку нині більшість помічають завдяки зачісці.

– Тобто ти хочеш сказати, що між твоїм одя-
гом і внутрішнім світом особливого з’язку нема? 

– Провокація? Одяг та зачіска – це частина мене, 
цього не відбереш. Прикладу ні для кого я не подаю, по-
перше, та й кожен вправі обирати, яким та як бути.

– Знаю, що ти ще зі шкільних ро ків непогано воло-
дів англійською мовою, чому при виборі університету 
зупинив свій вибір на академії?

– Знаю, знаю, можна було податися до Києва, але 
трохи наполегливості батьків, і я вступив на фа культет 
романо-германських мов. 

– Неодноразово помічав, що, як особистість, ти ве-
селий та цікавий, такі риси сформувало студентство, 
напевно?

– Звісно студентські роки не були сумними, все ж таки 
люди ми були молоді, на місті не сиділось і… далі певно й 
кожен сам знає, як і що це таке.

– Для багатьох ти відомий ще й тим, що є учасни-
ком музичного гурту «Aкріс», а з чого взагалі розпоча-
лась твоя музична кар’єра?

– Як вже й казав, музика почала відігравати у моєму 
житті більшу роль ще у шкільних роках. Тоді й освоїв струни 
та акорди. З початком студентських років почав грати, хоча 
певний час був басистом. А коли всі мої компаньйони за-
кінчили освіту в академії й поїхали з Острога, я залишився 
тут, звісно, продовжував грати. Проте наступний серйозний 

проект втілився у життя з 2007-го року, коли був створений 
гурт «Winter», але за певних обставин і подій всі учасники 
почали грати під іншою назвою, яку знають як «Акріс».

– Віриш у забобони?
– Та ні, але після низки певних невдач, розумієш, що 

щось таки потрібно змінювати.
– А як щодо твого майбутнього, яким ти його уяв-

ляєш, чи може, навіть поділишся з нами певними пла-
нами?

– Так, звісна річ, є певний план та задуми стосовно ближ-
чого майбутнього, і навіть розказав би частину, але…

– Ну гаразд, крім музиканта й хорошої людини ти 
ще й,  бачу, замовчати щось можеш, певно, це з області 
особистого життя, Андрію?

–  
– А як щодо твого майбутнього, яким ти його уяв-

ляєш, чи може, навіть поділишся з нами певними пла-
нами?

– Так, звісна річ, є певний план та задуми стосовно ближ-
чого майбутнього, і навіть розказав би частину, але…

– Ну гаразд, крім музиканта й хорошої людини ти 
ще й,  бачу, замовчати щось можеш, певно, це з області 
особистого життя, Андрію?

Розмовляв Михайло Поліщук
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Щодня ми стикаємось із сотнями людей: ве-
селих і стурбораних, щасливих і нещасних. А ви 
ніколи не замислювалися, як багато «монстрів ін-
телекту» серед нас. Так-от: пам’ятаєте неорди-
нарного Михайла Діжу? Він уже – кандидат у май-
стри спорту з шахів!

А славна шахова гра й надалі розвивається в 
Острозькій академії. Зараз у нас ефективно функ-
ціонує спеціальний гурток під керівництвом Ген-
надія Володимировича Стаднікова. 

Хоча секції підвищеної спортивної майстер-
ності з шахів лише чотири роки, в неї є вже 
чимало здобутків. Дуже високі результати пока-
зують учасники гуртка на різноманітних змаган-
нях. Скажімо, у 2008-му році вони зайняли перше 
місце, а у 2009-му – друге у Спартакіаді з шахів 
серед вищих навчальних закладів Рівненщи-
ни. Весною минулого року наша команда брала 
участь у першості України у Харкові і зайняла у 
командному заліку високе десяте місце. А ось 
найактивніший шахіст Острозької академії Віта-
лій Смик, посів в особистому заліку шосте місце. 
Також дуже високі місця зайняли наші шахісти у 
Турнірі пам’яті Аршинова в Остозі.

У планах членів гуртка проведення змагань на 
першість академії серед факультетів та поїздка у 
квітні поточного року на першість України у Євпа-
торію.

Тренер команди Геннадій Стадніков говорить: 
«У нашій академії студенти мають можливість 
займатися будь-яким видом спорту на власний 
розсуд. Цьому всіляко сприяє адміністрація уні-
верситету та Братство спудеїв. Усі види фізичної 
активності є досить корисними та цікавими. Однак 
шахи не лише сприяють гармонійному фізичному 
розвитку, але й покращують мислення особистос-
ті, «тренують» її інтелект».

Найперспективнішими сьогоднішніми члена-
ми гуртка є Віталій Смик та Андрій Кучер. Хлопці 
згадують слова великого перського царя Дарія ІІ: 
«Я володію всім світом від заходу до сходу, однак 
не можу керувати 32 фігурами на шаховій дошці».  
Вони також висловлюють пропозицію, що варто 
було б залучити спонсорів, які б змогли допомог-

ти з придбанням нового устаткування для гри, 
оскільки, попри допомогу Братства спудеїв, деякі 
проблеми з інвентарем все ж існують.

Активно і цілеспрямовано покращують свої 
знання і вміння у грі Любов Гриб, Роман Шарий, 
Ігор Свирида.

Острозька академія гордиться всіма, хто її 
прославляє. І досить позитивним є створення 
секції шахів та її успішна діяльність. Сподіваємо-
ся, що колись із наших шахістів вийдуть світові 
знаменитості))))

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Вважається, що зародилася шахова гра 

ще понад 2000 років тому в Індії і називала-
ся тоді «чатуранга» (чотири роди військ із 
чотирма пологами зброї: колісниці, слони, 
кіннота, піхота).

Довгою і цікавою була історія шахів. 
Стрім ко вони поширилися серед арабів з VIІ 
століття. У ту далеку епоху правила шахової 
гри багато в чому відрізнялися від теперіш-
ніх. Араби розвинули і дещо удоско налили 
цю гру.  Однак із Х до ХV століття вона втра-
тила свою популярність, навіть була заборо-
нена католицькою церквою. Сучасні правила 
у шахах склалися в епоху Відродження. 

Найталановитішими  шахістами всіх ча сів 
та народів є Вільгельм Стейніц, Емануїл 
Ласькер, Олександр Алехін, Макс Ейве, Ми-
хайло Ботвінник, Михайло Таль, Роберт Фі-
шер, Анатолій Карпов та багато-багато інших.

Марина Глущук

ДУМАЄТЕ, ТАЛАНОВИТІ 
ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ 

ЗА ТРИДЕВ’ЯТЬ ЗЕМЕЛЬ?
ПОМИЛЯЄТЕСЯ!СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ 

ПРЯНОЩІВ, ЗБУДНИКІВ 
ТА ДУРМАНІВ

Соціальний статус уже 
давно не визначають за кількіс-
тю поданих гостям спецій. Чай, 
кава, шоколад та перець стали 
звичним наповненням для ку-
хонних шафок. Проте цьому пе-
редувала довга і складна історія 
приходу прянощів до Європи зі 
Сходу і Півдня у середньовіччі, 
коли звичайна сіль на столі вва-
жалась ознакою заможності гос-
подаря дому. Поява кави, чаю 
та тютюну вплинули не лише 
на розвиток інституцій охорони 
здоров’я, а й, насамперед, мала 
вплив на історію. 

Вольфганг Шивельбуш 
назвав ці спеції «Genussmittel» 
(дослівний переклад з німець-
кої – «засоби насолоди») і напи-
сав книгу про соціальну історію 

прянощів, збудників та дурма-
нів, об’єднавши все під назвою 
«Смаки раю». Середньовіч-
ні гравюри, уривки із тракта-
тів вчених та лікарів прове-
дуть мандрівця до раю смаків: 
солі, перцю, чаю, кави. Окре-
мий розділ присвячено шокола-
ду: способам його приготуван-
ня, подавання та обов’язковим 
вимогам до ритуалу пиття. Далі 
автор описує перехід від пива 
до високопроцентних перегін-
них напоїв (вино, горілка) та за-
вершує книгу історією наркоти-
ків. Акцентуючи на соціальній 
ролі «Genussmittel», Шивель-
буш показує зміну у суспіль-
стві: від аристократичних сало-
нів читач спускається до чорних 
пивниць та вулиць міста. Каву 

та шоколад тепер може дозво-
лити собі кожен, а без солі ми 
уже не уявляємо свого життя.

Юрко Прохасько, перекла-
дач цієї книги українською, 
вважає, що найбільша цінність 
«Смаків раю» у тому, що істо-
рія «Genussmittel» набагато 
більше говорить нам про нас 
самих, про стан нашого сус-
пільства, про те, що відбува-
ється у наших головах, аніж про 
природу цих речей. Ідеться про 
те, яку привабу і небезпеку ми 
бачимо у тих чи інших засобах 
насолоди. Ці наші потреби і ба-
жання страшенно тонко поєд-
нані з цілими соціальними па-
радигмами.

Ольга Бєлявцева

БУДЬ ЛАСКА, ЗНАЙОМТЕСЯ

Привіт! І знову вітаю вас на сторінках нашої постійної рубрики «Будь 
ласка, знайомтеся». Тут ми вже зустрічалися з багатьма цікавими 
особистостями різних професій з різних міст України, яких об’єднує 
єдина риса – вони всі є випускниками Острозької академії. А цього 
разу я хочу познайомити вас з людьми, які зовсім поруч. Багато та-
лановитих випускників нашої альма-матер так і не змогли попроща-
тися з нею і залишилися в рідних стінах. Щоправда, вони вже не від-
почивають в академічному парку під час перерв, насолоджуючись 
музикою студрадіо, не відвідують лекції і не здають практичні, бо 
самі навчають студентів... і не тільки. Більшість з вас знає їх в об-
личчя, а дізнатися більше про тих, кого по праву називають гордіс-
тю академії, ніколи не завадить. Отож, будь ласка, знайомтеся з: 

Михайлом Якубовичем
А ВИ ЧИТАЛИ КОРАН 
УКРАЇНСЬКОЮ?
Ну хто не чув про нашого Михайла 

Якубовича та його досягнення у регілієз-
навстві, філософії, перекладі? Він тільки-
тільки закінчив академію, а про нього вже 
знає чи не вся Україна. Ідея перекласти 
Коран з’явилася ще у студентські роки. 
Він розумів, що може це зробити, оскіль-
ки арабську вивчив ще у школі, а особис-
ті естетичні переконання, власне, й стали 
поштовхом до такої серйозної роботи. 
Зараз Михайло викладач ОА: «Важко 
сказати, чому сталося саме так. Інколи я 
ставив собі якісь завдання і наполегливо йшов до їх реалізації. Але коли 
апогею було досягнуто, відчував себе якось дискомфортно, приходив до ви-
сновку, що це не моє. У кожної людини є своє покликання. Так чи інакше, 
вона прямує саме до нього. Наприклад, зараз ми спостерігаємо величезну 
агітацію економіки, права та інших престижних дисциплін. Але все ж продо-
вжують максимально заповнюватись спеціальності культурології, філософії 
і т. ін. Що стосується моєї роботи, то  я ніколи не буду викладати тих предме-
тів, до яких у мене не лежить душа. Я люблю свою професію. Проте, хотіло-
ся б повернути в аудиторії силу живого слова. Таке враження, що на сучас-
ному етапі студенти не здатні обійтися без комп’ютерів, Інтернету, конспек-
тів та тому подібного. Філософія цього просто не терпить. А де ж поділися 
власні думки?  Тобто, комунікація є досі актуальною. Інколи мені її просто 
не вистачає». 

 Студентам академії Михайло Михайлович радить не лише працювати: 
«Правильно організований відпочинок – це теж свого роду важке завдання. 
У мене є ще багато захоплень – спорт, подорожі, іноземні мови. А працюва-
ти, працювати, працювати – ні, вибачте, це не для мене». У майбутньому Ми-
хайло хоче продовжити наукову роботу, можливо, відкрити себе з інших сторін. 
Нашим студентам бажає вірити в себе і прислухатися до себе: «Будьте завжди 
на своєму місці. Можливо, нестаранні студенти подякували б за своє відраху-
вання. Тоді вони змогли б знайти себе в чомусь іншому -  більш рідному, цікаво-
му.  Не слухайте чужих порад. Ви і тільки ви можете знайти своє місце в житті».

Світланою Муравською (Дарчик)
РОЗКАЖУ ПРО АКАДЕМІЮ УСЕ…

Світлана Муравська чи не першою зу-
стрічає усіх гостей академії.  Вона закін-
чила історичний факультет, нещодавно 
успішно захистила кандидатську  дисерта-
цію. Зараз працює в нашому музеї, вивчає 
спадщину академії: «Моя робота дуже від-
повідальна. Саме від мене залежить вра-
ження про академію. Часто я бачу негатив-
но налаштованих людей, які очевидно чи 
то з заздрості, чи то з інших причин злісно 
дивляться на наш університет. Але після 
ознайомлення з експозиціями та незрів-
нянним минулим академії стереотипи ла-

маються, негативи розвіюються і на обличчях з’являються усмішки. Думаю, 
це найбільша радість у моїй роботі». Робота в Світлани справді дуже цікава. 
Адже це в першу чергу живе спілкування. Будучи ще студенткою, Світлана 
працювала волонтером у музеї. Але тоді вона не ставила собі за мету займа-
тися науковою діяльністю: «Все частіше переконуюсь, що у житті не буває 
випадкових речей. Після отримання диплому мені запропонували залишити-
ся в академії. Я відмовилася, але через деякий час чи то за велінням влас-
ної душі, чи за велінням з верху повернулася і тепер просто щаслива, що все 
так сталося». Нашим студентам Світлана Василівна бажає не боятися життя 
та його випробування: «Сміливо йдіть вперед. Ной був аматором – збудував 
ковчег, професіонали будували Титанік. Зробіть висновки».  

У нашій академії навчаються кращі. А залишитися тут вдається 
кращим із кращих. Тож все можливе. Головне – бажання. До нових зна-
йомств!

Юлія Яручик

ОСТРОЗЬКА ШАХІВНИЦЯ
А ВИ НЕ ПІДОЗРЮВАЛИ, 

ЩО НАШІ  ШАХІСТИ 
ОДНІ З НАЙКРАЩИХ В УКРАЇНІ?

Книжкова поличка Книжкова поличка
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ХОЧЕТЕ ПЕРЕСВІДЧИ-
ТИСЯ, ЩО ІСТОРІЯ 

БУВАЄ ВИТОНЧЕНОЮ 
І ПРЕКРАСНОЮ?

ЇДЬТЕ В ХЕРСОНЕС...
Мабуть, немає такої людини, а тим 

більше студента, яка не любить подоро-
жувати, адже жага до нових вражень та 
незабутніх відчуттів властива кожному з 
нас. Мандрівка – це чудова нагода з при-
ємністю та користю провести вільний час, 
знайти для себе щось нове, щось зрозу-
міти, усвідомити, зрештою просто розви-
ватися.

Усіх вабить чарівність незвіданих 
земель за кордоном. Однак пересічний сту-
дент не завжди має змогу здійснити таку 
подорож. Але, звертаючи свій погляд на 
«чужі землі», ми чомусь часто не поміча-
ємо, скільки прекрасного є у нас в Украї-
ні. Поруч із нами – захоплюючі місця, яким 
ми не приділяємо належної уваги. Тому у 
цій рубриці ми хочемо показати вам, куди 
можна поїхати влітку чи просто на вихідні й 
отримати безліч приємних вражень.

З ностальгією за літом дізнаємося 
більше про край, де сплелись воєдино ан-
тичність та сучасність, культура та духо-
вність. Вражаючі краєвиди та  морське 
узбережжя роблять цей райський куточок 
найкращим місцем для проведення літньої 
відпустки.

Маємо на увазі Херсонес Таврійський, 
який входить до переліку семи чудес Укра-
їни, водночас посідаючи чільне місце у сві-
товому туризмі. Заповідник, що знаходить-
ся на крайньому півдні Криму, входить до 
переліку держав-колоній, заснованих еллі-
нами понад 2000 років тому. Історія цього 
міста – це невід’ємна частина історії Дав-
ньої Греції, Давнього Риму та Візантії. За-
лишки цієї грецької мікродержави досі по-
вністю не розкриті, таємничі, незвідані. 
Тому допитливий студент, особливо істо-
рик, відвідавши Херсонес, має безліч мож-
ливостей поспостерігати за безперервною 
роботою археологів та безпосередньо до-

лучитися до цієї роботи, відчути себе від-
кривачем таємниць історії.

Херсонес є осередком культу-
ри на Кримському півострові та цен-
тром розповсюдження християнства на 
східнослов’янських землях. Невипадко-
во місто Севастополь називають колис-
кою православ’я. З метою одухотворення 
та отримання Божої благодаті місто відвід-
ують як українські, так і російські високопо-
важні особи, глави держав. На території за-
повідника розташований Святоволодимир-
ський собор, залишений нам у спадок дав-
німи греками та реконструйований вже у 
сьогоденні.

Комплекс пам’яток, що входять до 
складу заповідника «Херсонес Таврій-
ський», має міжнародне значення. До його 
складу входять 5 археологічних структур-
них систем: городище Херсонесу Таврій-
ського, некрополь в Карантинній, фортеця 
Чемболо, фортеця Комалліта, античні зе-
мельні наділи та садиби. Значна частина 
міста досі знаходиться у глибинах Чорного 
моря. Цікавим об’єктом для туристів та від-
почиваючих є Туманний дзвін, розміщений 
неподалік Уваровської базиліки. Колись він 
належав одній із севастопольських церков, 
однак, окрім релігійного значення, дзвін ви-
конував ще одну вагому функцію, даючи у 
туманну погоду сигнали морським суднам 
(звідси й назва).

Подорож до Херсонеса обов’язково 
пролягатиме через Севастополь. Це нео-
днозначне місто є осередком не лише ро-
сійської культури, як це могло б здатися на 
перший погляд. Воно ховає у собі багато 
штрихів української історії, варто лише 
вміти їх знаходити, щоб потім розповідати 
про це решті України та всьому світові.

Ліна Тимощук

Здоров’я – стан організ-
му з нормальним функціо-
нуванням усіх його органів. 
Таке визначення дає «Су-
часний тлумачний словник 
української мови». Так от, 
саме оце здоров’я ми і по-
винні берегти, як зіницю 
ока, адже народна мудрість 
каже: «Буде здоров’я – буде 
і все решта». Довгоочікува-
ний прихід весни не дає під-
став ризикувати здоров’ям, 
адже тепло ще нестабільне 
та досить підступне. Нам же 
нічого не лишається, окрім 
того, як берегтися та ліку-
ватися, щоб не дати застуді 
та підлому вірусу зруйнува-
ти наші плани. Ось декілька 
найдієвіших порад – прислу-
хайтесь і не пошкодуєте.   

Першим кроком до того, 
щоб зберегти себе і своє 
здоров’ячко від застуди і 
грипу  є укріплення імунітету, 
адже це наш головний поміч-
ник у боротьбі з хворобами. 
А він повинен бути міцним 
ще з дитинства. Ні для кого 
не секрет, що найпоширені-
ший та найдоступніший віта-
мін, який потрібен у боротьбі 
з грипом, – вітамін С. Лікарі 
радять приймати по 500 мг 
чотири - шість разів на день. 

У сезон застуд приймай-
те щоденно по 20-30 кра-
пель настойки ехінацеї на 
півсклянки води. Не бійтеся, 
що від цього почне трішки 
німіти язик. Приймайте три 
тижні підряд, потім зробіть 
тижневу перерву і знову роз-
починайте цикл.

Частіше мийте руки 
теплою водою з милом. 
Обов’язково робіть це після 
того, як знаходились в 
одному приміщенні з хворою 
людиною. Не торкайтеся не-
митими руками обличчя.

Більше відпочивайте. За-
студа та грип зазвичай під-
кошують втомлених людей, 
тож намагайтеся вдосталь 
спати, навіть під час навчан-
ня. Лікарі кажуть, що навіть 
маленьке недосипання різко 
знижує можливості організ-
му боротися з інфекціями.

Ширше коло спілкуван-
ня. Дослідження більше 200 
чоловіків та жінок показало, 
що люди з міцними дружні-
ми зв’язками  застуджуються 
набагато рідше.

Взимку надворі краще 
нічого не пити. Після  чаю чи 
кави слизова оболонка розі-
грівається, а потім ви вди-
хаєте сире холодне повітря. 
Після чашки гарячого напою 
десять хвилин треба побути 
у приміщенні.

Щодо лікування горіл-
кою з перцем… Цей метод 
дієвий при кишкових інфек-
ціях, коли щось не те з’їли. 
А при застуді  часто підви-
щується температура — це 
і без горілки величезне на-
вантаження. Серцебиття 
пришвидшується на 10–15 
ударів. Тому краще лікувати-
ся делікатними засобами, а 

не «добивати» організм.
 Якими засобами захища-

ти носоглотку? Оксолінова 
мазь — старий і перевірений 
спосіб. Вона на 99 відсотків 
захищає від вірусів. Якщо ж 
у вас уже «тече» з носа, його 
треба промити соляним роз-
чином. Трохи менше чайної 
ложки солі розвести у склян-
ці теплої води. Лише після 
цієї процедури ніс можна за-
капувати, обробляти маззю. 

Щовесни наше самопо-
чуття відчутно змінюється і, 
на жаль, не в кращий бік — 
відчувається постійна втома, 
сонливість, схильність до 
депресій, у найгірших ви-
падках спостерігається ви-
падання волосся, тріщинки 
на губах та розшарування 
нігтів. Подібні весняні мета-
морфози організму найчас-
тіше пов’язують з авітаміно-
зом. Заради справедливості 
варто зазначити, що ставити 
собі діагноз авітаміноз — не 
зовсім правильно. Адже, 
насправді, авітаміноз — це 
практично повна відсутність 
вітамінів в організмі, й зу-
стрічається подібне сумне 
явище дуже рідко, найчас-
тіше серед народів Далекої 
Півночі. Ті ж симптоми, що 
заважають нам жити навес-
ні, свідчать про гіповітаміноз 
— нестачу одного чи декіль-
кох вітамінів.

Лікарі кажуть, що гіпові-
таміноз давно перестав бути 
сезонним явищем — нині 
нестача вітамінів у більшос-
ті людей спостерігається 
впродовж усього року. Осно-
вними причинами цього є 
незбалансоване харчуван-
ня, споживання неякісних 
та консервованих продуктів, 
погана екологія, шкідливі 
звички, наприклад, потреби 
курців у вітаміні С у п’ять 
разів вищі, ніж у тих, хто не 
палить. Однак найсуттєвіша 
причина нестачі вітамінів 
полягає у тому, що сучасна 
людина фізично не може 
отримати всі потрібні вітамі-
ни з їжею. Наші предки за-
ймалися тяжкою фізичною 
працею й відповідно більше 
їли — їхні енергозатрати 
становили в середньому 
4000 кілокалорій на добу. 
Науково-технічний прогрес 
звільнив більшість із нас від 
обов’язку важко працювати, 
відповідно й енергозатрати 
організму знизилися вдвічі — 
нині для повноцінного життя 
людині, котра не займається 
тяжкою фізичною працею, 
потрібно в середньому 2000-
2500 ккал. А, наприклад, для 
того, щоб отримати необхід-
ну кількість вітаміну С, по-
трібно випивати не менше 
25 склянок чистого яблучно-
го або 4 склянки апельсино-
вого чи персикового соку на 
день. Щоб наситити себе ві-
таміном В1, щоденно потріб-
но з’їдати кілограм чорного 
хліба чи півкілограма нежир-
ного м’яса, а для отримання 

потрібної кількості кальцію 
- випивати щодня 1,5 літра 
молока чи з’їдати 300 г сиру. 
Звичайно, якщо харчуватися 
подібним чином, то незаба-
ром постане інша проблема 
— термінового схуднення, 
до того ж на подібний раціон 
ще потрібно заробити. Саме 
тому не варто відкидати 
можливість вживання віта-
мінних комплексів.

Де шукати вітаміни? Щоб 
мати уявлення про те, які 
вітаміни в яких продуктах 
шукати, ось перелік осно-
вних вітамінів та їх джерел.

Вітамін А міститься у 
м’ясі, рибі, риб’ячій ікрі, 
риб’ячому жирі, молочних 
продуктах, у жовтку яйця, 
соєвому борошні, абрико-
сах, мандаринах, гороби-
ні, моркві, зеленій цибулі, 
шпинаті, щавлі, помідорах, 
перці, зеленому горошку, 
салаті, петрушці та шипшині.

Вітамін В1 міститься у 
зла кових і бобових культу-
рах, хлібобулочних виробах, 
вів сяних, гречаних кашах, 
пе чінці, пивних дріжджах і 
карто плі.

Вітамін Е міститься у 
вершковому маслі та всіх 
рослинних оліях, а також у 
смаженій рибі.

Вітамін РР можна отри-
мати із м’яса курки, риби, 
сушених грибів, арахісу, кар-
топлі, молока та зеленого 
горошку.

Найбільше вітаміну С 
міститься у свіжих овочах і 
фруктах: цитрусових, солод-
кому перці, шипшині, чорній 
смородині, петрушці та ка-
пусті.

Джерелом вітаміну D є 
риб’ячий жир, а також мор-
ська риба (сардина, лосось, 
скумбрія, оселедець), курячі 
яйця та молочні продукти.

Вітамін К є в капусті, 
моркві, картоплі, зеленому 
горошку, телятині, баранині 
та свинині.

Але все ж головним спо    -
собом профілактики бу-
дь-якого захворювання є 
хороший настрій, посмі-
ш к а і поменше стресів, 
дру  зі! Більше спілкуйте-
ся і пам’ятайте – запорука 
Вашого здоров’я – позитив у 
всьому, і тоді ніякі віруси (ні 
пташині, ні свинячі, ні заячі, ні 
наші звичайні українські) не 
доберуться до студентів Ост-
розької академії та їх родин.

Аліса Гордійчук

ЩОБ НЕ КАШЛЯЛОСЬ, 
НЕ ЧХАЛОСЬ ТА УСЕ В 
ЖИТТІ ВДАВАЛОСЬ)))

МАНДРУЄМО УКРАЇНОЮ РАЗОМ
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ШУКАЮ ДІВЧИНУ
«Острозька Академія», що є «га-

зетою студентів, для студентів і про 
студентів», вирішила зайнятися 
справами «сердечними». Втратив-
ши надію розпізнати серед прекрас-
них студенток Острозької академії 
«ту єдину», один зі спудеїв звер-
нувся до нас з проханням допомог-
ти йому знайти дівчину. Не будемо 
приховувати, що таке прохання нас 
здивувало, проте, зваживши на ста-
новище молодого хлопця, пропону-
ємо прекрасній половинці звернути 
увагу на подану нижче анкету.

«Молодий симпатичний брюнет, середньо-
го зросту, єврейської зовнішності, без шкідливих 
звичок, машини і квартири. У перспективі з двома 
вищими освітами і гарантованою допомогою з без-
робіття. Занудством і вітрянкою перехворів у ди-
тинстві. Заслуговую на повагу і подарунок до Дня 
Збройних сил України. Познайомлюся з дівчиною, а 
там буде видно. Дзвоніть, пишіть повідомлення! 
В ігнорі не залишу нікого».
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Наклад 500 примірників

День святого Валентина (або День за-
коханих) не так вже давно відомий в Україні, 
проте це свято наполегливо прокладає свій 
шлях у свідомість та побут українців, набува-
ючи при цьому досить химерних форм. Мало 
хто усвідомлює, що святий мученик Вален-
тин Римський (страчений 269 року), пам’ять 
якого католицька церква вшановує 14 лютого, 
не мав нічого спільного з тими дійствами, що 
відбуваються у день згадки про його муче-
ництво за віру. Мабуть, святий зазнав би не-
стерпних душевних мук, якби знав, що його 
ім’ям освячується антихристиянське за своїм 
моральним змістом свято... 

Кому і коли спало на думку пов’язати ім’я 
Валентина з коханням (до того ж коханням у 
його найнижчому прояві), сказати важко. Дивує 
та обурює сам підхід до високого за змістом і 
суттю слова «кохання», адже святкування Дня 
закоханих вже кілька років поспіль супрово-
джується... безкоштовною роздачею презер-
вативів. Це що, новий символ того прекрас-
ного почуття, яке вклав Бог у людське єство? 
Чи, можливо, це ознака тієї духовної дегра-
дації і того низького рівня моралі, до якого 
все далі опускається наше суспільство? А як 
оцінити факт роздачі цих засобів контрацеп-
ції студентам прямо під стінами Острозької 
академії, адже більшість з них не є одруже-
ними? Отже, фахівці-медики, що чинили це 
«святкове дійство», не просто виражали цим 
схвальне ставлення до позашлюбних стате-
вих стосунків, а й провокували тим самим мо-
лодих людей до «безпечного сексу».

Звісно, акція проходила під гаслом «Разом 
до здоров’я» і мала на меті запобігання поши-
рення СНІДу та венеричних хвороб, проте чи 
правильний це підхід? Адже виходить, що ста-
теве життя до шлюбу і поза шлюбом – цілком 
«нормальне» явище, фізіологічна потреба, яку 
слід задовольняти, як і всі інші потреби орга-
нізму. Тож головне – робити це «безпечно» 
для тіла. А як же душа? Чи не спотворюється 
вона і чи не вироджується кохання розумін-
ням, перш за все, як фізіологічної потреби? 
Чи не тут корінь того трагічного стану, до якого 
прийшла сім’я в Україні? Задумайтеся лише: 
тільки за 2009 рік у нашій країні розпалося 
134 226 шлюбів! А скільки жінок потерпає від 
насильства своїх чоловіків! Щодня в Україні 
реєструється 35-40 спроб самогубства, а що-
річно – близько чотирнадцяти тисяч, більшість 
з яких трапляється серед молоді та людей се-
реднього віку. Чи не тому це трапляється, що у 
молодих людей виховали ставлення до кохан-
ня лише як статевого потягу, сплеску почуттів? 

Християнське розуміння (маємо повне 
право про нього говорити, оскільки свято 
на честь християнського святого!) кохання 
інше: це, перш за все, жертовна любов, у якій 
люди посвячують себе одне одному, і водно-

час – Богу. Це любов, що здатна терпіти, під-
тримувати, збудовувати особистість, бо вона 
«не шукає тільки свого», егоїстичного (1 Кор. 
13:5). Зразком стосунків чоловіка та жінки у 
шлюбі є стосунки Христа та церкви: «Чолові-
ки – любіть своїх дружин, як і Христос полю-
бив Церкву, і віддав за неї Себе» (Єф. 5:25). 
Людина – найпрекрасніше з Божих творінь, 
що поєднує в собі «дух, душу та тіло» (1 Сол. 
5:23), і кохання у шлюбі охоплює всі ці три 
сфери природи людини. Чому ж сьогоднішній 
світ зосереджується лише на одній, тілесній 
стороні, забуваючи про духовну та душевну 
складові любові? Чому сучасне телебачення 
активно пропагує «пікантні» деталі особисто-
го життя «зірок» шоу-бізнесу: бурхливі швид-
коплинні «романи», що закінчуються душев-
ними травмами близьких людей «закоханих» 
та їх власною внутрішньою пустотою? Невже 
це взірець для молоді? Хіба саме за таким 
зразком варто будувати власне життя? 

Святе Письмо вчить нас, що статеві сто-
сунки між чоловіком та жінкою можливі лише 
в сім’ї, бо лише у цьому священному союзі 
людські емоції поєднуються з почуттями 
більш високого рівня – вірністю, обов’язком, 
відповідальністю, жертовністю, самовідда-
ністю. Тільки сімейні стосунки можна назвати 
любов’ю, все інше розцінюєтся як блуд, тобто 
егоїстичний, безцільний і пустий пошук нових 
«вражень», що веде до деградації людини 
як образу Божого. Всевишній Творець, який 
створив людину за Своїм образом і подобою, 
знає наше єство до найменшої клітини, до 
найдрібнішого атома. Отже, коли Він щось за-
бороняє робити людині, то зовсім не тому, що 
це лише Його примха: як Будівничий нашого 
тіла і душі Він достеменно знає, що нам на 
користь, а що на шкоду.

Хотілося б звернути увагу молоді на ту 
реальність, що сьогодні на першому плані в 
житті більшості людей стає матеріальне зба-
гачення. Тому не дивно, що засоби масової  
інформації, торгівля, інші структури активно 
підтримують і пропагують подібні «свята», 
мають неабиякий зиск. Для цього можна ви-
користати  будь-які засоби, в тому числі і 
християнські символи та цінності. Ми вже пе-
режили ту епоху, коли мети можна було до-
сягати будь-яким способом, ігноруючи духо-
вність, замінюючи істину брехнею. Мільйони 
людей стали жертвами у ту страшу добу. Не  
даваймо себе обманювати сьогодні знову. 

Тож, завершуючи наші роздуми, хотіли 
би порадити організаторам акції «Разом до 

здоров’я» вирішувати проблему не розпо-
всюдженням презервативів серед молоді, 
а пропагуванням християнської моралі та 
роз’ясненням справжніх сімейних цінностей. 
Молодість – це весняна пора життя, вона 
минає дуже швидко, і ті цінності, які людина 
посіяла у своїй душі навесні, пожинатиме у 
добу зрілості. Не хотілося б, щоб ці плоди 
були гіркими. До того ж, для кожного з нас 
колись приходить час збирати врожай для ві-
чності, про це не варто забувати: «що тільки 
людина посіє, те саме й пожне» (Гал. 6:7).

Підготував викладач Олександр Кравець

На підтримку поглядів, викладених у 
статті, підписалися ректор Острозької академії
І. Д. Пасічник, викладачі Острозької академії: 
О. П. Кравець, Д. В. Цолін, В. М. Жуковський, 
А. О. Худолій, Л. В. Загребельна, В. В. Загре-
бельний, А. О. Філіп’єв; працівники університету: 
А. О. Вознюк, А. В. Марченко; студенти уні ве р-
ситету: Ніна Огнівчук, Іванна Кунець, Надія Ко-
зицька, Ліна Гуріна, Алла Гуріна, Тамара Літ він, 
Юлія Мещерякова, Андрій Глівінський, Пе тро 
Юрко, Елла Лукавська, Олег Цимбалістий.

КОМЕНТАРІ
Анжеліка Гай, спеціальність  «Докумен-

тознавство та інформаційна діяльність»:
- З частиною думок, викладених у мате-

ріалі, не можливо не погодитися: як з тим, 
що кохання не може і не повинне зводитися 
до статевих стосунків, так і з тим, що спосіб 
життя, який пропагується сучасним шоу-
бізом, далеко не взірець для наслідування.

Але водночас хочеться запитати: «Олексан-
дре Петровичу, чому Ви такої низької думки про 
студентів Острозької академії, що зараховуєте 
їх до загальної молодіжної маси? І невже кохан-
ня – це те почуття, де можливе узагальнення, 
зведення всіх до одного стандарту, хіба воно не 
є унікальним у різноманітності своїх проявів?»

На мою думку, таке почуття – це справа 
тільки двох закоханих, їх самовіддача один 
одному, де немає місця ні іншим людям, ні 
батькам, ні Богу, ні церкві. Кохання – це кож-
ного разу окрема, унікальна ситуація, яку 
можна розглядати тільки у своїй ідентичнос-
ті. Її не можливо підводити під якісь загальні 
канони: чи то брутальні тілесні, чи то вищі ду-
ховні. І ще хочеться подискутувати стосовно 
думки: «тільки сімейні стосунки можна назвати 
любов’ю». А одружуються люди як, з розрахун-
ку, не люблячи один одного? Якщо тільки сі-
мейні союзи священні, то чому стільки людей, 

які дають обітницю в церкві, зраджують, роз-
лучаються, не підтримують, обманюють? Зна-
чить, має бути вища обітниця, самому собі, на 
рівні самоусвідомлення, яка може даватися 
не тільки під час вінчання, а раніше, можливо, 
при перших щирих словах «я тебе люблю».

І насамкінець хочеться навести ще одну 
статистику. Зі всієї кількості розлучень, які 
відбуваються, 70% – через те, що люди фі-
зично не підходять один одному. Над цим теж 
варто задуматися. Цими словами я не про-
пагую дошлюбні статеві стосунки. Я насампе-
ред хочу сказати, що нищівна критика якогось 
прояву почуттів, що не передбачає розуміння 
кожної окремої ситуації, – це така ж неувага 
до кохання, як і задоволення власних фізич-
них інстинктів. А варто дивитися глибше.

Олена Момоток, спеціальність «Доку ме-
н тознавство та інформаційна діяльність»:

- Український народ має дивовижну здат-
ність забувати власну історію та свої помилки. 
На початку ХХ століття радянське керівництво 
вирішило зробити жінку надбанням пролетаріа-
ту. Інститут сім’ї оголошувався абсолютною ні-
сенітницею, а жінки отримували державну до-
помогу у розмірі 200 рублів за те, що приноси-
ли радість радянському чоловікові. Зростання 
рівня розпусти, кількості абортів та дітей-сиріт, 
підвищення кількості венеричних захворювань 
призвело до того, що Сталін у директивному 
порядку рятував державу від виродження.

Сучасна молодь схожа на маленьку 
дитину, що дісталася до банки зі згущеним 
молоком, об’їлася, і тепер не взмозі поворух-
нутися. Молодь так радіє та насолоджується 
дарами демократії, що забуває: у тій бажаній 
Європі давно уже не модно роздаровувати 
себе кожному бажаючому.

Ганна Охріменко, викладач кафедри 
документознавства та інформаційної ді-
яльності:

- Цікавий підхід, але занадто радикальний 
та дещо «емоційно неврівноважений». Бла-
годійна акція «Разом до здоров’я» з нагоди 
Дня святого Валентина на території Острозь-
кої акдаемії не є агітацією дошлюбного сексу. 
З таким самим успіхом можна говорити: якщо 
не використовувати засоби контрацепції, це 
спричинить небажану вагітність, низку абортів 
та залишених немовлят у пологових будин-
ках. Тому робити трагедію з роздачі презер-
вативів не варто. Людина як поєднання «духа-
душі-тіла» має однаковою мірою турбувати-
ся про гармонійне співіснування трьох проя-
вів кохання: чуттєвого кохання (ерос), любові 
до ближнього, наприклад, до друга (сторге) 
та любові-прощення (агапе). А День святого 
Валентина – це лише ще один день, коли за-
коханні люди більш яскраво проявляють всю 
свою турботу та увагу один до одного. Думаю, 
мученик-Валентин був би не проти!

ЗНОВУ ПРО КОХАННЯ
АБО ДЕНЬ НЕСВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

усі види перукарсь-
ких по с луг;
манікюр, педикюр;
гелеве нарощування 

та ко рекцію нігтів;
макіяж;
послуги косметолога;
оформлення брів.

Тривалість подорожі – 3 дні, упродовж яких ви ма-
тимете змогу:

• відвідати курот «Буковель», покататися на ви-
тягах та лижах;

• побувати у перлині гуцульського краю – місті 
Коломиї, відвідати Музей писанки та Музей ет-
нографії Гуцульщини і Покуття;

• здійснити візит до живописної Яремчі, відвіда-
ти музей та ринок сувенірів.

Вартість подорожі 240-270 гривень. У зазначену 
суму входить проїзд, проживання у готелі, страху-
вання, супровід, колиба, сніданки.

Звертайтеся в Острозьке бюро подорожей!

САЛОН-ПЕРУКАРНЯ 

«Софія» «Софія»
пропонує 
студентам 
Острозької 
академії:

САЛОН-ПЕРУКАРНЯ 
«СОФІЯ» 
знаходиться 
за адресою: 
м. Острог, 

вул. Чорновола 
(Папаніна), 2;

тел. (03654) 3-18-76.

До уваги студент³в!

Острозьке бюро подорожей 
запрошує у подорож

«Зустрінь весну в Карпатах».  в Карпатах».
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