
– Моя шалена 
мрія – поїхати в 
Канаду та відкри-
ти там український 
ресторан. Навпроти 
входу там висіти-
ме портрет Тараса 
Шевченка. Кожен 
відвідувач повинен 
буде при вході про-
декламувати рядки 
із Шевченкового «За-

повіту». Навколо буде затишна атмосфе-
ра, дерев’яний розмальований посуд та 
вишиті занавіски. 

Надія Шевчук, 
гуманітарний факультет

– Я завж ди хотіла 
по  бувати на Ніагар-
ському водоспаді. Це 
моя найзаповітніша 
мрія із самого дитин-
ства. Це надзвичай-
но красиве місце із 
незбагненно мальов-
ничою природою. 
Також я дуже люблю 
воду, ад же вона мене 
заспокоює. 

Юлія Реп’юк, факультет романо-
германських мов

– Моєю надзви-
чайною мрією є ви-
найдення власного 
стилю письма. Я 
би хотіла, щоб це 
був авторський лі-
тературний стиль, в 
якому я б змогла роз-
крити свій потенціал. 

Ольга Свиріпа, 
факультет політи-
ко-інформаційного 

менеджменту

– Найбільшою 
мо єю мрією є отри-
мати право на влас-
ність будь-якого або 
зруйнованого, або 
в аварійному стані 
замку. Хотілося б від-
будувати його, від-
реставрувати і зро-
бити з цього місця 
туристичний центр 
або готель. Таким 

чином я би популяризував визначні місця 
України на карті міжнародного туризму. 

Максим Жуковський, 
факультет міжнародних відносин

– Моя мрія може 
здатися банальною. 
Але я завжди хотів 
знайти свою кохану 
другу половинку і 
прожити з нею все 
своє життя у щасті, 
мирі та злагоді. 

Артем Бумбу, 
факультет політи-
ко-інформаційного 

менеджменту

– Моя мрія не 
така рожева, як моя 
куртка Вона реа-
лістична, тому я на-
зиваю її ціллю. Я 
хочу реалізуватись у 
цьому житті і купити 
собі спортивний мо-
тоцикл. На ньому я 
б хотіла здійснити 
навколосвітню подо-
рож. Найяскравішою 

зупинкою був би Тібет, де я б хотіла позна-
йомитись із монахами та їхньою культурою. 

Ольга Хмуровська, 
гуманітарний факультет

– Я завжди хотіла 
написати книгу, яка б 
стала бестселером. 
Це би було щось на 
зразок книги «Запис-
ки українського сама-
шедшого» Ліни Кос-
тенко або щось схоже 
на книжки інших су-
часних ук раїнсь ких ав-
торів, се ред чиїх робіт 
мож на знайти твори і 

прозові, і наукового ха рактеру, і поезію. 
Катерина Піщук, 

факультет міжнародних відносин

– Вже давно моєю 
мрією є навчання за 
кор доном. Я вважаю 
це прекрасним шан-
сом для мене, аби 
реа лізувати макси-
мально свій потен ціал 
та розкрити всі свої 
можливості. Та кож це 
дозволить різнобічно 
розвиватися та по-

бачити світ. Окрім цього, є бажання зробити 
щось абсолютно неймовірне та неможливе 
для інших. Наприклад, коли всі думають, що 
я не зможу зробити те чи інше, бо це нере-
ально, то я би хотіла все-таки добитись того 
і довести, що я досягла неможливого. 

Ірина Самчук, факультет романо-
германських мов

– Я хочу власний 
острів із Фарерсько-
го архіпелагу. Чому? 
Бо він дуже далеко 
від цивілізації, там 
немає людей і можна 
робити все, що за-
вгодно.  

Віталій Щепансь-
кий, гуманітарний 

факультет
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Підготувала Ірина БРОХ

З НАМИ ТИ ЗАВЖДИ НА КРОК ПОПЕРЕДУ1515
Студентське життя це завжди пошук 

оригінального та творчого. Хто ж, як не ми, 
вносить у цей світ новизну? Свіжі ідеї, без-
стереотипний погляд і розумна аналітика – 
те, що сучасна людина з вищою освітою 
виносить зі стін свого університету. За 
п’ять років перманентних занять, читан-
ня книжок, переписування конспектів та 
традиційного передіспитового вивчання 
всього курсу дисципліни за останню ніч 
майже кожен студент знаходить натхнен-
ня взяти участь у справах, від навчання 
віддалених.

Реалізувати себе як здібного органі-
затора, мистецьку особистість, інформа-
ційного аналітика та людину, яка просто 
прагне здобути досвід, в Острозькій ака-
демії майже від початку її відродження 
допомагають два студентські проекти-
організації – Братство спудеїв та газета 
«Острозька Академія». Цього року вони 
святкують спільний п’ятнадцятий День 
народження! Упродовж свого шляху, неза-
лежно від того, хто і коли їх очолював, ці-
льовою аудиторією, центром утворення та 
ідейним натхненником завжди були саме 

ми – студенти Острозької академії. Кожен 
окремо та усі разом. 

У Братства спудеїв та газети попереду 
ще багато завдань. Будуть змінюватися 
люди, теми, настрої і, виконуючи тради-
цію бажати на День народження щось 
особливе, ми бажаємо їм ідей – вражаю-
чих, корисних та неповторних. Бажаємо 
підтримки, розуміння та талановитих ініці-
ативних людей. І нехай у вас буде багато 
енергії надалі працювати задля того, 
щоб студентський світ навколо ставав 
яскравішим . 

 NOTA BENE!

 ОПИТУВАННЯ

Людині можна заборонити багато 
чого. Так само багато чого їй заборони-
ти не можна. Але ця «дозволеність/не-
дозволеність» варіюється залежно від 
віку. Та є одна річ, яку вік не контролює. 
Мрії… Саме у мріях ми можемо бути 
ким завгодно, робити абсолютно все, 
що заманеться, бувати у таких місцях, 
потрапити в які лишається, власне, 
тільки мріяти. А про що мріють серед-
ньостатистичні студенти? Про відпочи-
нок, хороший бал за іспит або ж просто 
чудову погоду та натхнення вчитися. 
Але це щоденні мрії, можна навіть ска-
зати, що це – звичайні бажання кож-
ного із нас. А з дитинства хтось мріяв 
стати космонавтом, хтось – відомою 
актрисою. Є й такі, хто завжди хотів 
стрибнути з парашутом або здійснити 
навколосвітню подорож. 

Студенти Острозької академії – не-
прості мрійники.  Кожен із них – осо-
блива особистість, тому і мрії у них 
незвичні, дещо навіть по-доброму 
шалені Щоб дізнатися, про що мріють 
Острозькі студенти, сидячи за партою 
та пишучи конспект, «Острозька Акаде-
мія» запитала:

 «А ЯКА “ШАЛЕНА” МРІЯ Є У ВАС?»

пппрр
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Пропоную поспілкуватися про освіту 
за кордоном та перспективи українсько-
го студента здобувати її безкоштовно 
та ще й отримувати стипендію. Як ви 
вже знаєте, кожен з нас має можливість 
взяти участь в обмінних програмах чи 
поборотися за можливість навчатися за 
кордоном або отримати хорошу стипен-
дію чи грант. Ця стаття дасть вам зро-
зуміти ще одне: стати студентом поза 
межами України вже не так і важко! Що 
потрібно? Звичайно ж, наполегливість, 
знання та документи. У цьому переліку 
наполегливість є першою недарма, адже 
маючи ціль, легше її досягнути. 

Ви хотіли б навчатися в Литві? Якщо 
так, то беріть участь в унікальному кон-
курсі, ви гравайте стипендію на навчан-
ня в Литві і починайте пакувати валізи. 
Ба гата історичними і архітектурними 
пам’ятками столиця Вільнюс здивує не 
лише своїми привітними жителями, а й 
красивими будівлями та чудовою куль-
турною спадщиною. З 2004 року Литва 
є повноправним членом Європейського 
союзу, а це відкриває перед вами гранді-
озні можливості. Щороку 27 українських 
студентів запрошуються на безкоштовне 
навчання до вищезгаданої країни. Вони 
можуть бути прийняті до вищих навчаль-
них закладів Литви, але необхідно само-
стійно сплатити кошти за проїзд, прожи-
вання та перебування (про це повідомляє 

Міністерство освіти і науки Литовської 
Республіки). З 27 осіб можливість для 
професійного бакалаврського навчання 
отримують 12 студентів, для бакалавр-
ського навчання – 6 та для магістерсько-
го – 9. Громадяни України, які зацікавлені 
у такому навчанні, повинні звернутися до 
навчальних закладів Литви до 13 липня 
2012 року. Для трьох студентів, які всту-
плять до магістратури денної форми 
навчання будь-якого вищого навчально-
го закладу Литви, Міністерство освіти і 
науки Литовської Республіки зможе при-
значити стипендії і частково сплатити 
вартість навчання. Щоб стати одним із 
цих щасливчиків, необхідно особисто чи 
через Посольство Литовської Республіки 
до 1 серпня 2012 року подати до Мініс-
терства освіти і науки Литви такі доку-
менти:
нотаріально завірену копію доку-

мента, що посвідчує вашу особу;
нотаріально завірену копію до-

кумента, що підтверджує бакалаврську 
освіту з перекладом литовською, росій-
ською або англійською мовами;
нотаріально завірену копію доку-

мента, що підтверджує рівень знання 
мови, на якій відбувається навчання в 
Литві з перекладом литовською, англій-
ською чи російською мовами;
нотаріально завірену копію доку-

мента, що підтверджує успіхи в науковій 

(мистецькій) діяльності з перекладом 
литовською, англійською чи російською 
мовами;
підтвердження від вищого на-

вчального закладу Литви, що особа 
прийнята до магістратури постійної 
форми навчання;
контактні відомості (адреса в Украї-

ні, електронна адреса).
Якщо у вас виникнуть будь-які інші 

питання, ви можете звернутися до го-
ловного спеціаліста Відділу академічної 
мобільності і продовження навчання Де-
партаменту навчання, науки і технологій 
Міністерства освіти і науки Литовської 
Республіки Йоланти Навіцкайте (jolanta.
navickaite@smm.lt ).

Що ж, поспішайте стати одним з 27 ук-
раїнсь ких студентів, які навчатимуться в 
Литві! Пам’ятайте, що освіта закордоном – 
це досвід! Як особистий, так і той, який 
потрібен Україні на шляху до державно-
го становлення. Не проґавте можливість, 
дійте вже сьогодні!

Підготувала Тетяна МИХАЛЮК

«ОСТРОЗЬКА МАФІЯ» В КИЄВІ
 ЗНАЙ НАШИХ

 ENERGIZER

РЕАЛЬНА МОЖЛИВІСТЬ 
ВТІЛИТИ МРІЮ

На старших курсах рано чи пізно починаєш думати над 
тим, що ж робити після закінчення університету… Інколи 
така думка викликає навіть легку паніку, оскільки розумі-
єш, що світ поза Острозькою академією не такий вже про-
стий та привітний. Там, можливо, доведеться зустрітися 
із незнайомим нам явищем корупції, несправедливості та 
зовсім іншою системою цінностей. Сповнені натхнення, ми 
хочемо зробити свій внесок у покращення існуючої ситуа-
ції, хоча і розуміємо, що це буде зовсім не легко. 

Найголовніше, що ми «виносимо» зі стін академії – це 
вміння наполегливо вчитись. Якої б складності робота не 
була, наш випускник не боятиметься за неї братись (після 
хоча б однієї сесії в Острозькій академії злякати нас буде 
важко). Тому, закінчуючи навчання, сміливі та здібні ви-
пускники вирушають підкорювати столицю. Всі, хто бував у 
славетному місті Києві розуміють, чому вжито прикметник 
«сміливі». Колишньому спудею доведеться бігати на спів-
бесіди, шукати житло (зовсім не дешеве), навчитись орі-
єнтуватись у мегаполісі, але найважче – розуміти, що всі 
твої друзі і близькі залишилися далеко за межами столиці, 
і у цьому місті-мільйоннику треба починати все  спочатку. 

Але острозькі студенти і тут зможуть знайти вихід! Так 
уже склалося, що невелика кількість випускників за всі роки 
існування університету та особливий корпоративний дух 
сприяють об’єднанню острозького студентства у всіх куточ-
ках України та світу. А й справді, хто ж тобі допоможе, як 
не «свій»? І у Києві це можна відчути сповна. Ті випускники 
академії, які уже «закріпились» у столиці, допомагають «но-
вачкам». Таким чином, через тісну кооперацію наших сту-
дентів у Києві з’явилось навіть таке поняття, як «острозька 
мафія» . Острожани у столиці, аби не «згубитись», часто 
збираються разом у кафе та клубах, організовують вечірки 
та різні посиденьки, спілкуються та згадують студентські 
роки. Ти можеш не вітатись з цією людиною за час навчан-
ня і навіть не знати, як її звати, але там ви відчуваєте між 
собою зв’язок, а це хороша основа для подальшої дружби.

Коли відчуваєш, що ти не один, навіть у такому великому 
місті, стає затишніше. Будемо сподіватися, що з часом кіль-
кість «наших» у Києві тільки збільшуватиметься, а «острозь-
ка мафія» буде розширюватись та зміцнювати позиції ;–) 

Анатолій ОКТИСЮК, 
випусник спеціальності 
«Політологія»:

– Київ, передусім, – 
велике місто, і підтриму-
вати зв’язки між випус-
книками дуже важливо з 
багатьох причин. Перше – 
це спільна ідеологія, ви-
ховання та цінності, коли 
випускник з випускником 
може поговорити про ті 
моменти, про які не пого-
ворить з іншою людиною 
чи колегою. По-друге, вза-
ємодопомога у вирішенні 
житлових питань, вина-
йманні квартири або ж 
пошуку роботи. Можливий обмін вакансіями або ж комусь 
грошей позичити і т.д. З ким не буває? По-третє, це про-
ведення спільного дозвілля. Раз на місяць ми збираємо-
ся в одному арт-кафе і там спілкуємося. Знаю, що дехто 

практикує походи в театр 
і на футбол, барбекю, ве-
чірки «на хаті» . Ось так, 
разом краще, разом весе-
ліше!

Іванна ГОЛУБ’ЮК, 
ви  пус книця спеціальності 
«Іс торія»:

– Насправді випускни-
ків Острозької академії 
зближує саме вона, як би 
це банально не звучало. 
Існують спільні теми для 
розмов, спільні знайомі, 
викладачі... Світ дуже 
тісний, тому ми часто пе-
ретинаємось де-небудь. 
Приємно зустрітись, поговорити, порозпитувати новини 
з рідної альма-матер. Все-таки ми 5 років жили спільним 
студентським життям!

Підготувала Леся БЕНДЮК

місто, де все починається
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За п’ять років університет-
ського життя зі студентами 
відбувається безліч мета-
морфоз. Триместри почина-
ються розслаблено, посту-
пово набирають обертів і 
перетворюються у великий 
контроль – сесію… За цей 
час сто разів змінюється 
настрій, нападає і минає де-
пресія, читаються книжки та 
пишуться конспекти. А між 
тим навколо триває життя – 
активне та яскраве. Щоб це 
позанавчальне життя було 
багатим на фотографії і не 
лише, в Острозькій академії 
відбувається безліч куль-
турно-мистецьких та сту-
дентсько-особливих подій, 
рейтинг яких ми вам і про-
понуємо.

Перший навчальний рік на 
першому курсі бакалаврату від-
криває почесна інавгурація у 
студенти Національного уні-
верситету «Острозька акаде-
мія». Сірі мантії та трохи роз-
гублені погляди, атмосфера 
сподівань та перспективи якісних 
змін. Це і є перший день в офіцій-
ному статусі студента Острозької 
академії.

День народження… Це свято 
є у всіх і кожного. День Академії – 
30 жовтня. Університет пере-
творюється у справжню пасіку – 
всі метушаться, як бджоли. Сту-
денти влаштовують ярмарок, 
де продається мед, прикраси 
ручної роботи, сувеніри, книги. 
Також там можна пообідати ва-
рениками та млинцями. Усе це 
купується за особливу валюту – 
«бджолики», обміняти які можна 
в спеціальних обмінниках. Сту-
денти співають, танцюють і їдять 
святковий торт.

В Україні багато університе-
тів і студенти всюди різні, але 
об’єднує їх загальнонаціональне 
студентське свято – День студен-
та, який святкують 17 листопада. 
У нашому університеті цей день 
має свою традицію. У співпра-
ці старшокурсників та студентів 
першого курсу кожного факуль-
тету  упродовж двох місяців від 
початку навчального року ство-
рюється вистава формату КВК, 
яка увійшла до програми «Візи-
тівки» – концерту-представлен-
ня студентських першокурсних 
талантів.

В Острозької академії багата 
історія, а її засновники – видатні 
державні діячі Волині. Князь Ва-
силь-Костянтин Острозький та 
княжна Гальшка Острозька запо-
чаткували вищу освіту на тере-
нах Східної Європи, заснувавши 
у 1576 році Острозьку слов’яно-
греко-латинську академію. Су-

часна Острозька академія часто 
згадує своїх засновників, зокре-
ма, на конкурсах краси та інте-
лекту «Гальшка року» та «Пан 
Острозький». Юнаки та дівчата 
з кожного факультету демонстру-
ють свої таланти та власне бачен-
ня особистості княжни Гальшки 
та князя Острозького. Оцінюють 
конкурсантів представники мис-
тецьких, історичних та суспільно-
політичних кіл. 

Наступною складовою рей-
тингу академічних традицій є 
Тижні факультетів. Кожен фа-
культет упродовж навчального 
року має тиждень, присвячений 
лише йому. Святкування мають 
свої традиції, але студентська 
фантазія кожного року вигадує 
нові способи відсвяткувати День 
народження факультету так, щоб 

можна було точно ідентифікува-
ти, чиє свято.

Футбол… Майже весь світ фа-
натіє від цієї гри. Острозькі сту-
денти – ще ті футбольні фани. 
Їм тільки дай повболівати за ко-
манду свого факультету на Кубку 
ректора. Студенти вигадують 
«кричалки», фарбуються у кольо-
ри прапорів своїх факультетів та 
разом із викладачами перетворю-
ються в одну велику родину.

Спорт в Острозькій академії – 
спра ва не остання. Кожного року 
у червні, продовжуючи традиції 
давнини, студенти збираються 
на університетському стадіоні на 
ве лике свято здоров’я – «Рекреа-
цію». Українські народні забави – 
стри бання в мішках на швидкість, 
спо ртивне перетягання канату 
та естафети. Усе це поєднано із 
вокаль ними і танцювальними но-
ме рами.

І завершальним моментом 
п’я тирічного навчання є науково- 
ми стецька подія – Конвокація 
ма  гістрів та спеціалістів Націо-
нального університету «Ост-
розь ка академія». Традиційні ман-
тії і чотирикутні капелюхи, диплом 
із рук ректора, слова вдячності та 
посмішки. Це – чи не найважливі-
ший момент усього студентського 
життя, який гармонійно поє днує 
науку та мистецтво в одне ці ле.

З часом усі ми вийдемо із цих 
стін і підемо жити кожен своїм 
життям, але Острозька академія 
буде завжди об’єднувати нас пе-
режитими разом митями. У нас 
власні традиції, унікальні проекти, 
спільні рекорди та перемоги. Ми – 
Національний університет «Ост-
розька академія». Саме сьогодні 
саме ми пишемо історію цього 
університету і хтозна, про яких 
сучасних студентів говоритимуть 
студенти Острозької академії 
через сто років.

Аліса Гордійчук

 ЧАСОПРОСТІР

Університет перетворюється у справжню 

пасіку – всі метушаться, як бджоли.

ТОП-10 СТУДЕНТСЬКИХ ТРАДИЦІЙ 
Особливості НЕнаукового життя Острозької академії
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 ABOUT US…

Іноді дивишся на фото і бачиш не 
просто картинку, а настрій людини. 
Це доволі непроста робота – впійма-
ти мить та емоцію, тому фотографи – 
це справжні митці, які бачать най-
менші коливання людських настроїв 
та вміють передати все це на фото. 
У кожного із них свій стиль і своя 
манера. І хоча мало хто читає підпис 
під фото, тобто прізвище та ім’я ви-
конавця знімку, але ці люди мають 
важливий пріоритет – вони здатні 
проникати в саме серце, викликати 
масу емоцій, втішати і надихати нас 
на відстані.  «Острозька Академія» 
вирішила познайомити вас зі своїми 
фотокорами. Це такі ж студенти, як 
і ми, але крім успішного навчання у 
них є ще одна важлива задача – від-
найти у буднях святкові моменти, за-
фіксувати молодість і постійне праг-
нення розвиватися.

Анастасія Сульжук, студентка першо-
го курсу факультету романо-германських 
мов та талановитий фотограф, вирішила 
розповісти, що ж для неї фотографія, і як їй 
вдається створити хороше фото.

– Для мене фотографія – це збере-
ження щасливих моментів. Кожен знімок 
має свій особливий спогад. Коли я фото-
графую, то не відчуваю себе за кадром. 
Мені приємно бачити задоволені обличчя 
і чути слова вдячності за мою роботу. Я 
вважаю, що фотограф – це людина, яка 
вміє зупиняти час. Коли я фотографую, 
то цілком віддаюсь своїй справі і забуваю 
про все на світі. Волонтерська робота 

дає мені можливість практики. Навчання 
справді багато, не завжди знаходиш час 
ще на щось. А от коли хтось тобі гово-
рить, що треба сфотографувати чи 
подію, чи персону, то вже відчуваєш від-
повідальність і маєш час чи не маєш, але 
зробиш. Також завдяки цій роботі я позна-
йомилася з багатьма цікавими людьми, 
що теж є перевага. Щодо порад фото-
графам-початківцям, то головне – мати 
бажання і віру в себе. А все інше з часом 
прийде. 

Анастасія перший рік працює в ролі фо-
токореспондента, проте відчуває, що фото – 
це її захоплення і без цього її життя не було 
б таким веселим і цікавим. 

Ще одним хорошим фотографом і чу-
довим психологом є Олеся Саєнко.  Сту-
дентка спеціальності «Психологія» нази-
ває своє захоплення фотографією стилем 
життя. Ось що ця неймовірна ентузіастка 
розповіла нам: 

– Тоді, коли я виконую свої обов’язки 
фотокореспондента, дивлюсь на світ 
крізь об’єктив, ніби створюючи рамку для 
всього світу. Насправді фото – це про-
довження події, яку я відвідую і отримую 
масу позитивних емоцій після повтор-
ного перегляду. Мені безперечно подо-
бається дарувати посмішку людям, які 
люблять фотографуватися. Я вважаю, 
що волонтерська робота фотокора є чу-
довою практикою, щоб оволодіти мисте-
цтвом фотографії. Тому хочу подякувати 
за таку унікальну можливість дарувати 
щастя іншим та урізноманітнювати своє 
студентське життя. Щоб почати, необ-
хідно взяти в руки фотоапарат і подиви-

тися на світ через об’єктив. Відсутність 
страху – запорука успіху. Це я вам кажу як 
психолог.

Олеся – талановита студентка, яка зна-
ходить час розвивати своє захоплення. 
Камера і наполегливість допомагають їй 
створювати неймовірні фото.

А Олександра Форсюк, студентка фа-
культету романо-германських мов, своє 
покликання знайшла не лише у вивченні 
іноземних мов, а й у фотографії. Їй подо-
бається це заняття і ось що вона нам роз-
повіла: 

– У фотографії відображається душа 
людини такою, яка є... без масок... Чесно 
кажучи, я вирішила фотографувати лише 
для себе, а чому – сама зараз не розумію... 
Просто люблю зупиняти хвилини щастя 
або смутку. Фото –  це життя, у якому 
живі і фотограф, і об’єкт зйомки. Звичай-
но, багато хто любить фотографува-
тися, але я змушена сказати, що фото-
апарат теж вміє вибирати улюбленців. І 
тому фото іноді чудові, а іноді не дуже. 
Головне – не боятися! Невдале фото – це 
теж мистецтво :).

Саша не боїться фотографувати і того 
ж бажає вам. Вона впевнена, що фото має 
не лише символічне значення, але щось 
більше, можливо навіть магічне. 

Ще одним любителем-професіоналом 
фотографічних пошуків є Катерина Царі-
цина. Катя закінчує другий курс факультету 
романо-германських мов. Попри постійну 

близьку «дружбу» зі словниками, ця дівчи-
на володіє незвичним поглядом на речі. У 
своє захоплення, яке частково переростає 
в роботу, Катя вкладає власну життєву фі-
лософію:

– Фотографія неочікувано увірвала-
ся у світ, а ми – зустріли її з відкрити-
ми обіймами. Справді, фотомистецтво 
творить чудеса! Здається, воно здатне 
навіть змінювати людей, відкривати 
нові обрії можливостей, схоплювати 
найяскравіші моменти нашого життя. 
І неважливо, що вам більше подобаєть-
ся – пейзаж, портрет, жанрова зйомка 
чи натюрморт. Головним є те, що ви 
вкладаєте у світлини, наскільки точно 
ви змогли це зробити, не виходячи за 
рамки кадру. Адже фотографія – це і є 
лише одна мить. Та саме ця мить може 
змінити хід подій. Потрібно вміти швидко 
реагувати, бути непоміченим, але сфоку-
совувати увагу на деталях, вміти відки-
дати зайвий простір, залишаючи сіль і ди-
витися на світ, щоразу відкриваючи для 
себе щось нове при кожному натисканні 
кнопки спуску. 

Нашим талановитим початківцям ми 
бажаємо наснаги і терпіння. Натхнення для 
вас є важливим фактором продуктивної 
праці. Ми ж намагатимемось бути вашою 
музою і пам’ятайте, що вміння бачити дещо 
більше у природі, людині чи то просто у 
речах – ваш дар. Залишайтесь з нами і роз-
вивайте свої здібності. Ви – митці і заслу-
говуєте бути в кадрі чи тим, хто цей кадр 
фіксує. Вірте в себе і в свої сили. Мотивація 
успіху повинна переважати над будь-яким 
страхом перед невдачею!

Підготувала Тетяна МИХАЛЮК

ОСОБЛИВИЙ 
ПОГЛЯД 

ОСОБЛИВИХ 
ЛЮДЕЙ
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КІНОМАН

 ДО ЛІТА

ХЛОПЕЦЬ З ВЕЛОСИПЕДОМ
LE GAMIN AU VÉLOLE GAMIN AU VÉLO

Рік: 2011 
Країна: Франція, Італія, Бельгія. 
Актори: Тома Доре, Сесіль Де Франс, Жеремі Реньє, 

Фабріціо Ронджоне, Егон Ді Матео, Олів’є Гурме, Батісте 
Сорнін, Семюел Де Рійк, Карл Жадо, Клоді Делфоз. 

Режисер: Жан-П’єр Дарденн, Люк Дарденн.
Сценарист: Жан-П’єр Дарденн, Люк Дарденн.
Продюсер: Жан-П’єр Дарденн, Люк Дарденн, Деніс 

Фрейд. 
Жанр: драма. 
Сім’я – опора будь-якої людини. Та як себе поводити, 

коли вона тебе викреслила зі свого життя, коли тобі ясно 
дають зрозуміти, що ти не потрібний і у 12 років повинен 
сам думати про себе? Звичайно, це не легко, але життя 
продовжується. І брати Дарденни намагаються донести 
цю думку глядачам.

Сиріл, 12-річний герой нашого фільму, втрачає батька, 
який просто викреслює його з життя. Але хлопець, сам 
того не розуміючи, починає новий шлях. Непримиренність 
і впертість дитячого світогляду змушує його не вірити 
нікому і шукати батька. Символом дитячих щасливих днів 
головного героя є його велосипед, з яким Сиріл не роз-
лучається ніколи. Опікунство над хлопцем бере бездітна 
жінка, якій, очевидно, припала до душі його світла голова. 
Вона старається заповнити пустоту в її серці, яку мала б 
заповнити сім’я. Та вулиця і відсутність розуміння Сирілом 
межі добра і зла роблять свою лиху справу. А далі… а далі 
просто дивіться самі…

На Каннському кінофестивалі 2011 року стрічка отрима-
ла пальмову гілку за найкращу режисуру. Відомі бельгійсь-
кі режисери брати Дарденни, що є також сценаристами і 
продюсерами філь   му, можна впевнено сказати, впоралися 

зі своєю справою і реалізували задум. Це не просто черго-
вий фільм про пошуки сином батька. Це життєва історія з 
трагічним початком.

Підготував Сергій ЄВТУШОК

ЗДОРОВА МАТЕМАТИКА…
Вічна проблема – як привести 

своє тіло у належний стан після 
зимових святкувань та весело-
щів? Як підготуватися до літа? Ці 
питання насамперед тривожать 
прекрасну половину людства. Пе-
редусім всі вдаються до старого 
перевіреного способу – дієти, яка, 
звичайно, відбувається без контр-
олю фахівця-дієтолога. Останні 
ж у свою чергу зазначають, що 
це неправильно, і якщо навіть і 
буде певний результат, то він не-
довготривалий. У гіршому випад-
ку можна «заробити» серйозні 
проблеми зі здоров’ям. Ми пови-
нні усвідомлювати, що дієта – це 
свого роду лікування, а будь-яке 
самолікування не призводить ні 
до чого хорошого. Ідентичних 
людей не існує. Якщо один комп-
лекс схуднення підходить, напри-
клад, вашій сестрі, то це зовсім не 
означає, що він підходить вам. 

Проте, часто людина, яка хоче 
прив ести своє тіло у форму, заци-
клюється виключно на дієтах. Але 
насправді здорове тіло вимагає 
правильного харчування і фізичних 
вправ, активності. Левова частка 
дієт спрямована на досягнення 
швидкого результату, виснажуючи 
організм. Ми не споживаємо належ-
ну кількість вітамінів, жирів, білків, 
вуглеводів, необхідних для нор-
мального функціонування нашого 
організму. Тоді вже ніякі фізичні 
вправи і не спадають на думку. 

«Острозька Академія» поці-
кавилася у викладача фізичної 
культури Олександра Іваніва про 
те, як можна привести своє тіло у 
форму без шкоди для здоров’я.

– Я хочу зазначити, що зайва 
вага є результатом неправильно-
го харчування. Це знають усі, але 
мало хто переосмислює пробле-
му і починає споживати здорову 
їжу. Тому я закцентую увагу на 
особливостях харчування.

Зрозуміло, що кожна людина 
впродовж дня виконує низку най-
різноманітніших робіт: ходить, 
харчується, думає, бігає. Ця 
робота вимірюється у джоулях. 
Вони перетворюються в калорії. 
Наприклад, ходьба може спа-
лювати 100-150 калорій у день. 
Може, хтось і здивується, але 
лежання, переживання і думан-
ня теж спалюють певну кількість  
калорій. Проте, найбільше ми їх 
витрачаємо під час фізичних на-

вантажень. Знову ж таки наведу 
приклад: під час трикілометро-
вого бігу в середньому темпі 
втрачається приблизно 450-500 
калорій на день. У якості альтер-
нативи пропоную регулярні занят-
тя зі степ-аеробіки. У результаті 
такої діяльності, за день людина 
втратила 1000-1200 калорій. 
За цей же день вона і спожила 
певну кількість калорій. І якщо 
цей показник становить більше, 
наприклад, 2000 калорій, то ця 

різниця проявляється у зайвій 
вазі. Людина повинна витрачати 
більше калорій, ніж споживати. 
Якщо ви знаєте, що сьогодні вам 
не доведеться виконувати фізичні 
вправи, то кількість калорій за сні-
данком повинна бути відповідною 
необхідній на день енергії. 

Зауважу, що існує дуже багато 
способів втрати калорій. Особис-
то у мої обов’язки входить про-
ведення занять зі степ-аеробіки, 
шейпінгу, фітнесу, йоги та ін. Вони 

допомагають не тільки привести 
тіло у належний вигляд, але і по-
кращити самопочуття, відпочити 
від розумової роботи (що багато 
значить для студентів). Покращу-
ється робота кровоносної та ди-
хальної систем. 

Один мудрець говорив: «Ви по-
винні заслужити їжу». Тобто, якщо 
ти хочеш щось з’їсти, то потрібно 
і щось зробити. Тепер люди, на 
жаль, частенько забувають про 
це, вечеряючи пізно перед екра-
ном телевізора (це категорично 
заборонено). Як свідчить статис-
тика, в Україні близько 60% насе-
лення мають гастрит. Часто симп-
томи одразу не проявляються, 
а коли ми все ж ідемо до лікаря, 
то виявляється, що хвороба 
далеко не на початковій стадії. 
Як ми бачимо, харчування віді-
грає надзвичайно важливу роль у 
житті кожного з нас. 

 Що ж до хлопців, то у них трохи 
менше проблем зі здоров’ям, бо 
вони за своєю природою більш 
активні.

Як би там не було, завжди 
пам’ятайте про ранню зарядку, 
вечірню пробіжку або інші фізич-
ні вправи. Ці фактори і правиль-
не харчування забезпечать вам 
стрункість і витонченість.

Що ж, як бачимо, наше само-
почуття напряму залежить від 
способу життя, на який, зазвичай, 
ми не звертаємо багато уваги. Від 
цього і з’являються головні болі, 
сонливість, постійна втома, а як 
наслідок – зниження працездат-
ності. Тому, якщо ви хочете бути 
здоровими, енергійними і життє-
радісними, зверніть увагу на те, 
що ви споживаєте і як проводите 
вільний час. Почніть нове життя, і 
ви одразу ж відчуєте всю радість 
навколишнього світу. 

Підготувала Ольга ШКРІБЛЯК
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FACEBOOK ЗАПУСТИВ 
ВЛАСНИЙ ФАЙЛООБМІННИК

Соціальна мережа Facebook надає можливість 
обміну файлами в групах. Відтепер усі користувачі 
Facebook, які беруть участь у будь-яких групах, змо-
жуть завантажувати файли в ці групи та обмінювати-
ся ними з іншими людьми. Розмір одного файлу, який 
можна завантажити, обмежено до 25 мб (як і в Gmail). 
Окрім того, Facebook не дозволить обмінюватися 
файлами, що можуть містити небезпеку (.exe) або по-
рушувати авторські права (.mp3). Решта типів файлів 
підтримується без обмежень. Зазначимо, що корис-
тувачами груп на Facebook є понад 380 млн людей, 
тож вони можуть скласти гідну конкуренцію сервісам 
збереження даних у хмарі – таким як, Dropbox, Google 
Drive, Box.net та іншим. У жовтні 2010 року Facebook 
придбав простий сервіс обміну файлами drop.io, 
в якого, окрім файлообмінника, була також опція 
конференц-зв'язку.

ХУДОЖНИК-САМОУЧКА 
СТАВ НОВОЮ СЕНСАЦІЄЮ 

НА YOUTUBE

Китайський молодий художник Сяонань Сун став 
сенсацією на YouTube після того, як виклав відео, в 
якому він одночасно малює портрети Моргана Фріме-
на і Тіма Роббінса обома руками. Роботи Суна вигля-
дають досить переконливо самі по собі, хоча таких та-
лантів безліч. Що по-справжньому виділяє його серед 
інших художників, то це вміння малювати два різних 
зображення одночасно обома руками. Інший факт, що 
говорить на користь Суна – це те, що він самоучка. Він 
вступив на економічну спеціальність і тільки тоді усві-
домив, що хоче бути художником. Він накупив дорогих 
матеріалів, однак незабаром звернувся до вугілля, як 
більш дешевого і чистого матеріалу. За словами Суна, 
на одну роботу у нього йде в середньому 2-3 години, 
незалежно від того, працює він однією рукою чи двома. Матеріали із сайту tsn.ua

Вони роблять твоє студентське життя яскравим. Вони – 
команда ініціативних студентів, які прагнуть пам’ятати про 
студентські роки не лише безкінечні конспекти та іспити, а 
поїздки, інтелектуальне спілкування, досвід і креатив.

Братство спудеїв – орган студентського самовряду-
вання Національного університету «Острозька акаде-
мія», який захищає права та інтереси студентів. Брат-
ство спудеїв – самостійна розгалужена по факультетах 
структура однодумців, які прагнуть поліпшити студент-
ське життя не лише собі, а й своїм колегам-спудеям. 

Мета БС НаУОА – реалізація та захист прав і свобод 
його членів, формування їх активної життєвої позиції і 
творчої ініціативи.

Завдання БС НаУОА:
- збереження та примноження традицій БС та НаУОА;
- захист престижу, честі й гідност студентів НаУОА;
- сприяння всебічному духовному, інтелектуальному, 

культурному, фізичному розвитку студентів, їх належній 
професійній підготовці;

- забезпечення прав, свобод і законних інтересів сту-
дентів;

- надання посильної матеріальної допомоги членам БС 
НаУОА з малозабезпечених сімей;

- налагодження контактів і співпраці зі студентськими 
організаціями інших навчальних закладів України та зару-
біжжя;

- активна співпраця з адміністрацією та професорсько-
викладацьким складом НаУОА.

Братство спудеїв Острозької академії засноване 26 
березня 1997 року. Співзасновники – Григорій Олійник та 
Олександр Талавера. Першим головою Братсва спудеїв 
став Сергій Глинянчук.

Від часу заснування Братства його очолювали різні 
люди. Дехто з цих студентів тепер викладає в Острозькій 
академії, хтось вирішив працювати в адміністрації міста, 
хтось пішов у журналістику, хтось – приватний підпри-

ємець тощо. Але всі ці люди під час навчання отримали 
велику цінність – громадську позицію. Братство спудеїв ви-
ховало це в них. Ми наводимо список тих, хто до свого на-
вчання додав великий скарб – досвід. Деякі прізвища тобі 
знайомі, деякі нові, але знай, що студенти – велика сила, 
яка має вплив на процеси. Подумай! Можливо, сьогодніш-
нє рішення приєднатися до дружної команди Братства спу-
деїв завтра змінить твоє життя.

1997-1998 – Бридько Оксана
1998-1999 – Шлапак Станіслав
1999-2001 – Корнійчук Олександр
2001-2003 – Рибачок Сергій
2003-2005 – Борисюк Ольга
2005-2007 – Скоковський Андрій
2007-2008 – Демчук Андрій
2008-2009 – Дубровик Алла
2009-2010 – Тімуш Анна
2010-2011 – Дорош Ігор
2011-… - Артеменко Віктор 

Двері Братства завжди відчинені для ініціативних, 
активних і креативних людей з новими ідеями! З усіма 
питаннями, скаргами та пропозиціями пишіть сюди: 
bratstvo.spudeyiv@gmail.com

БРАТСТВУ СПУДЕЇВ – 
15!

 ХРОНІКИ БС

 ДУМКИ  NOTE

ПОГЛЯДИ 
З РІЗНОЇ ВИСОТИ

Минає навчальний рік. Для 
когось перший, для когось – один 
із останніх. У частини студентів ще 
є очікування від Острозької акаде-
мії, а частина вже дякує їй. Ми за-
питали у двох студенток – першого 
і четвертого курсу – про те, що у 
них виховав університет? 

Ольга ГУРТОВЕНКО, студент-
ка першого курсу:

- Навчаючись в ОА я відчуваю, 
що стала відкритіше ставитися до 
людей навколо і відповідальніше 
ставитись до навчання. В академії 
стає зрозуміло, що поки ти студент – 
не витрачай дарма можливості, які 

тобі пропонують, використовуй їх, 
бо час мине і можливості будуть 
втрачені. До того ж, тут приємні 
люди, з їх допомогою я навчилась 
швидко адаптовуватись до змін.

Мар’яна КОВАЛЮК, студент-
ка четвертого курсу:

- За чотири роки зміни таки 
від булися. По-перше, здобула 
просто неймовірний багаж знань. 
По-друге, академія допомогла по-
дорослішати і повірити в себе. 
Вдячна ОА за те, що саме тут я ви-
значилася із життєвими пріорите-
тами та знаю, чого хочу в майбут-
ньому, а головне, що тепер у мене 
є все, щоб досягти бажаного))
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Якщо хтось зі студентів ми-
нулої весни не був на зустрі-
чі із Петром Магою, то точно 
про неї чув. Жарти народ-
ного артиста України тоді 
не один тиждень мандрува-
ли коридорами Острозької 
академії. Нещодавно Петро 
Мага знову поспілкувався 
зі студентами про важливе 
та актуальне – національ-
ну самоідентифікацію та 
формування позитивного 
іміджу України у світі. І все 
це – з незмінним почуттям 
гумору та великою дозою 
натхнення. Про те, звідки 
Петро Мага бере енергію, 
щоб утримувати біля себе 
непосидючу студентську ау-
диторію, він розповів «Ост-
розькій академії». 

– З часу Вашого першого 
візиту до Острозької академії 
минув рік. Наш ректор каже, що 
той, хто буває тут, потім ніколи 
нічим не хворіє, а назавжди 
захворіває Острозькою акаде-
мією…

-  Я абсолютно з ним погоджу-
юся. Сьогодні на зустрічі Ігор Де-
мидович цитував мої слова про те, 
що повернувшись минулого року 
із Острога, я тиждень розповідав 
друзям про це місто і цей універ-
ситет. Насправді, усе було трохи 
не так. Я дістав усіх Острозь-
кою академією (посміхається – 
авт.). Я сьогодні знову спускався 
у підземелля і відчув абсолютно 

те саме, що й тоді – відчуття не 
стихли. Це свідчить про особливу 
ауру цього місця. Якщо я приїду 
сюди ще десять разів, я все одно 
буду це відчувати. 

– Спілкування із Вами за па-
м’я то в у єть ся своїм позитивом. 
Так, як на зустрічах із Вами, 
студенти не сміються, напевно, 
ніде. Звідки у Петра Маги стіль-
ки енергії жартувати?

– Я живу із жінками, а це – 
перманентний сміх. Вони такі ку-
медні всі (сміється – авт.). У мене 
дружина, дві дочки і теща. Хочу 
сказати, що люди самі собі вига-
дують проблеми. Коли я бачу, як 
батьки ведуть сімнадцятирічних 
дітей до психологів, я розумію, що 
цей світ сходить з розуму. Поди-
віться на дерево. Ви ніколи не по-
бачите там два однакові листочки. 
Подивіться на п’ять, полюбуйтеся 
і радійте життю. Треба вміти зна-
ходити моменти веселі, моменти 
смішні… Це – спосіб мислення. Я 
прагну у всьому навколо бачити 
все світле і добре.  І треба бути 
щирим у цьому. Звичайно, світ 
диктує багато не дуже хорошого 
й іноді хочеться плакати від того, 
що я бачу. Знаєте, як у Лесі Укра-
їнки? Вічна і геніальна, щоб не 
плакать, вона сміялася… 

– Якими були Ваші студент-
ські роки?

– Студенти мого часу про-
йшли все. Я застав дуже цікавий 
час. Ми вивчали історію КПРС 
та цивільну оборону. Пам’ятаю, 
однокурсники весь час скаржи-

лися на доброго дідуся, який 
викладав цю цивільну оборону. 
Ми прагнули його змінити, поки 
не приїхав один мудрий чоловік, 
який розповів, як у Харківському 
інституті культури змінили педа-
гога з цивільної оборони на сим-
патичну викладачку. Наступного 
ж дня вона повезла студентів на 
повноформатні військово-польо-
ві навчання з вибухами справа, з 
вибухами зліва, з носінням псев-
допоранених і так далі. Тому не 
варто змінювати старе на нове 
лиш е тому, що воно нове. Мої 
однокурсники – Сніжана Єгорова, 
Вікторія Малекторович, Ярослав 
Бойко. Педагоги, які приходили 
до нас із КНУ ім. Т. Шевченка ви-
кладати англійську мову, літера-
туру та інші дисципліни загально-
освітнього циклу, сприймали це 
за каторгу. Увесь курс міг в один 
момент встати і сказати: «Вибач-
те, але у нас сьогодні зйомка». 
Але це наш фах… Я вважаю, 
що коли пишуть про освіту, то в 
моєму випадку варто вказувати, 
що освіта – вища театральна, 
тому що словосполучення «вища 
освіта» далеко не повно характе-
ризує вас як спеціаліста. Я щас-
ливий займатися тією справою, 
яку я люблю. Ми усі були фаната-
ми і жили за одним принципом – 
від репетиції звільняє тільки 
смерть. 

– Ви родом із невелико-
го села. Зараз живете у Києві. 
Острог – невеликий. Частина 
студентів після отримання ди-

плому вирушає до столиці ре-
алізовувати себе. Як цю різку 
зміну міст пережити з наймен-
шим шоком? 

– Ніколи не думайте про шок 
від зміни міста. Знаєте, як Ма-
каревич співає: «Не стоит про-
гибаться под изменчивый мир. 
Пусть лучше он прогнется под 

нас».  Зробіть так, щоб світ став 
вашим. Запам’ятайте, що прогрес 
ніколи не рухали діти міністрів. 
Насправді, усе вперед рухають 
провінціали – люди, яким треба 
зубами, руками, ліктями йти 
вперед. Не бійтеся нічого.

Розмовляла Аліса Гордійчук

НЕВИПРАВНО 
ОПТИМІСТИЧНИЙ РЕАЛІСТ

ЛЮДИНА, ЯКУ ВТРАТИЛА 
УКРАЇНА

СКРИПАЛЬ-ВІРТУОЗ ВАСИЛЬ ПОПАДЮК ВПЕРШЕ ГРАВ 
В ОСТРОЗЬКІЙ АКАДЕМІЇ

 ЕКСКЛЮЗИВ

Нерідко наша країна знаходить свої талан-
ти тоді, коли вони вже далеко від неї. Зазвичай, 
ми розцінюємо такі випадки як ще один мінус 
від української інтелігенції, культури, мистецтва. 
Все ж цього не можна сказати про нещодавньо-
го гостя Острозької академії  українського скри-
паля, засновника гурту PapaDuke, який уже 17-й 
рік живе в Канаді й активно пропагує українську 
музику серед світової спільноти. Переможець 
знаменитого конкурсу «Америка має талант» у 
всіх інтерв’ю та виступах неодноразово ствер-
джує, що відчуває себе винятково українцем, що, 
виїжджаючи до Канади у важкі 90-ті роки, твердо 
знав, що повертатиметься в Україну, робитиме 
все можливе, аби піднести українську музику на 
вищий рівень. 

З Острозькою академією скрипаля познайо-
мили його добрі друзі і неодноразові гості нашої 
альма-матер – острожанин Олексій Хохльов та 
заслужений артист України Петро Мага. Цікаво, 
що Василь Попадюк неодноразово чув про Ост-
розьку академію не лише в Україні, а й за кор-
доном. Він зізнався, що для нього знайомство 
з нашим університетом – це щось неймовірне, 
адже відновлений навчальний заклад й досі від-
творює давню атмосферу таємничості й містич-
ності: «Я відчуваю надзвичайну енергетику від 
публіки, яка випромінює добро. Видно, що духо-
вно-моральний розвиток молоді в університеті на 
першому місці». Василь Попадюк не звик поді-

ляти публіку на, скажімо, українську та закордон-
ну, але в кожному залі намагається знайти щось 
нове, неординарне. 

Граючи музику у стилях world music, latino, 
gypsy, jazz, Василь Попадюк завжди намагається 
додати щось своє до кожної композиції, щось, що 
має нотки українськості. Останнім часом гурт екс-
периментує із етномузикою, до будь-яких творів 
пише власне аранжування, надаючи їм індивіду-
ального звучання.  За його словами, інтерес до 
всього українського величезний, а тому у Канаді 
він почуває себе українцем навіть більше, аніж 
тут – у нашій державі. 

Віртуозною грою Василя Попадюка в Ост-
розькій академії насолоджувалися майже 
годину. За цей час кожен мав можливість по-
бачити і почути не з підручникової теорії, що 
таке геніальність. Ректор академії Ігор Пасічник 
щиро подякував гостям за незвичайний мис-
тецький вечір. Петро Мага та Олексій Хохльов 
отримали екземпляри енциклопедичного ви-
дання «Острозька академія». Василю Попадю-
ку Ігор Демидович подарував Острозьку Біблію, 
долучивши його до найкращих друзів академії, 
які сприяють її духовному та мистецькому роз-
витку. 

Такі зустрічі надовго залишаються у пам’яті. І 
скрипка Попадюка ще довго лунатиме в студент-
ських серцях.

Юлія Яручик
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 ABOUT US

Щоразу, беручи до рук свіжий номер газети «Острозька 
Академія», ми пробігаємо очима шпальти, шукаємо зна-
йомі обличчя чи імена або просто сподіваємось вичитати 
щось корисне для себе. На сторінках газети можна знайти 
інформацію про все, що нас оточує в університеті та поза 
ним: починаючи із особливостей нарахування стипендії – 
закінчуючи подробицями із життя наших викладачів. По-
годьтесь, це незамінна річ для того, хто живе повноцінним 
студентським життям.

Особисто мені вперше до рук потрапив номер газети в 
день, коли я подавала документи на вступ до університету. 
Як сьогодні пам’ятаю прочитану мною велику статтю під ав-
торством когось із тогочасних випускників. Йшлося про його 
(чи її) особисті враження від навчання. Мене просто заво-
рожила розповідь про хвилювання під час інавгурації пер-
шокурсників, несамовитий драйв на футбольних поєдинках, 
веселощі на іспитах та майже сльози на випускному… Пере-
читавши газету від початку до кінця, з’явилось відчуття, що 
вибір на користь «Острозької академії» зроблено правиль-
но, і саме тут я хочу провести свої студентські роки. Наступ-
ним виникло питання: а хто ж написав той «доленосний» ма-
теріал? Хто взагалі ці люди, які працюють в газеті? Думаю, 
що подібні питання досить часто поставали і у інших читачів 
«Острозької Академії». Тому, спеціально до Дня народжен-
ня нашої газети пропонуємо вам особисті думки та спогади 
журналістів про те, як  і чому вони стали писати в газету. 

Аліса ГОРДІЙЧУК, редактор газети «Острозька Ака-
демія» (вересень 2009 - …):

– Невдовзі в моєму житті 
настане той момент, коли я 
отримаю диплом бакалавра. 
Закінчуючи перший курс, я 
усвідомила, що просто цього 
диплому мені буде замало 
для того, щоб пам’ятати сту-
дентські роки як особливий 
період життя. Тоді я й почала 
шукати місце, де можна було 
б реалізуватися як давній 
мрійник – зі школи мріяла 
стати журналістом Пошуки 
привели у Відділ зв’язків з 

громадськістю. Тоді я цю роботу уявляла зовсім інакше… 
Тепер це світогляд… 

А «дружба» безпосередньо з газетою почалася (у пря-
мому сенсі цього слова) казково. Перший текст, підписа-
ний моїм ім’ям, був саме казкою «Про ректора, Новий рік, 
чарівну паличку та новий автобус…» Потім було багато 
статей… З часом цей процес звівся до постійного аналізу 
студентського буття, до пошуку важливого та корисного. 
Шукала таке, що могло б «усміхати» вічно заклопотаних 
студентів, дарувати їм натхнення на особливі справи.

На початку 2010-го року стала заступником редактора, 
а потім – редактором. Зараз 2012-й… За цей час бувало 
всіляке – знаходилися і не знаходилися свіжі теми, ви-
ходили і не виходили цікаві статті, встигали і не встигали 
готувати номер до друку. Але кожного разу, забираючи з 
друкарні три окремі пакунки зі шпальтами і складаючи їх 
за порядком у повноцінну газету, відчувалося щось таке 
незвичне… Це була суміш спокою і хвилювання. Тоді ж 
з волонтерами ми спілкувалися про щось рідне кожному 
і одночасно спільне для всіх… За це я особливо вдячна 
газеті «Острозька Академія». Вона мене навчила органі-
зовувати себе, терпіти, чекати, розставляти пріоритети та 
чути інших… 

Цьому виданню тепер 15 років… Університету – 17… У 
два роки діти уже непогано розмовляють. У свої два роки 
Острозька академія заговорила зі сторінок цієї газети. Від-
тоді змінилося багато редакторів і авторський склад, але 
ті, хто читав і читає «Острозьку Академію», завжди лиша-
ються «…на крок попереду».

Дар’я ШВАЯ, директор Культурно-мистецького 
центру НаУОА (вересень 2005 - …):

– Писати матеріали до 
газети «Острозька Академія» 
потрібно з почуттям патріотиз-
му. Можливо, багатьом ця по-
зиція здасться незрозумілою, 
але я спробую її пояснити. 
Справа в тому, що це видання – 
спроба згуртувати спільноту 
спудеїв та усіх причетних до 
нашої Альма матер біля кіль-
кох сторінок з НАШОГО життя. 
Тут і дискусії, і цікаві погляди, 
і мотивації, і власний досвід, 
і приємні спогади – усе щиро 
і по-своєму, ніби на гуртожицькій кухні, але набагато від-
повідальніше та змістовніше. А писати ми таки вміємо! Ви 
тільки почитайте свої коментарі та статуси у соцмережах – 
сама влучність, актуальність, дотепність та небайдужість! І 
все ж оновлюється з блискавичною швидкістю – професій-
на журналістика «відпочиває»! А якщо усі ці дописи зібрати, 
підкорегувати, упорядкувати, відібрати ті, які мають більш 
тривалий «термін придатності» (і це вже – клопіт редакто-
рів), ми отримаємо чудовий матеріал для газети. З єдиною 
поправкою: у світовій мережі ми з легкістю описуємо всі 
свої емоції «з приводу і без», а газета «Острозька Акаде-
мія» вимагає осмислення і зваженості. Адже тут кожна 
думка претендує на те, щоб закарбуватися у чиїйсь свідо-
мості як один зі штрихів нашого корпоративного іміджу.

«Острозька Академія» – видання студентське, і саме 
спудеї повинні бути у фокусі кожного його матеріалу. Тому, 
напевно, я вже кілька років не настільки активно втруча-

юся у газетний простір. Але завжди, коли моя публікація 
може «увімкнути» мисленнєві процеси читачів та сприяти 
їх свідомій і самостійній оцінці дійсності, я радо повертаю 
собі статус журналіста .

Ліна ТИМОЩУК (вересень 2009 - …): 
– Студентська газета – 

це передусім невикривлена 
шкала студентських настро-
їв, інформаційний моніторинг 
життя спудеїв як наукового, 
так і культурно-мистецького, 
громадського, спортивного 
спрямування, а ще шпальти 
студентської газети – це місце 
для обміну цікавими думками, 
можливість поділитися влас-
ними баченнями та ідеями зі 
своїми ровесниками та вод-
ночас відкрити для себе нові 
тенденції незаангажованого мислення та світосприйняття 
молоді. Часто, читаючи матеріали кола дописувачів, ро-
зумієш, що такі рефлексії рідко можна почути навіть від 
спеціалізованих аналітиків та досвідчених фахівців. Також 
щоразу, коли ознайомлююсь із статтями суспільної та па-
тріотичної тематики, приємно вражаюся прогресивністю 
студентства Острозької академії. Будучи постійним авто-
ром рубрики «Мандруємо Україною», сама нерідко разом 
із читачами відкриваю для себе нову Україну, приходить 
усвідомлення, що насправді левова частка мальовничих 
куточків нашої Батьківщини з їх величним історичним бек-
граундом, унікальними природничими комплексами, архі-
тектурними ансамблями та культурними надбаннями досі 
залишаються для українців в категорії «Terra Incognita» 
або ще недостатньо відомими. Розумію, що студентські 
роки – це найактивніший та найяскравіший період люд-
ського життя, тому саме зараз так важливо зацікавити 
молодь унікальними місцинами, спонукати їх після про-
читання фактів та відомостей про визначні місця краю до 
активного туризму. Не менш цікаво писати про непересіч-
них особистостей академії. Як на мене, лише у рубриці 
«Під прицілом» студенти можуть дізнатися про досі неві-
домі факти із життя свого викладача, приховані таланти 
одногрупників і навіть про секрети кар’єрного успіху від 
американського професора. Гадаю, що інформацію з цієї 
рубрики аж ніяк не можна знайти в Інтернеті чи прочитати 
у всеукраїнських друкованих виданнях. Архівні матеріали 
газети «Острозька Академія» за 15 років – це повноцінний 
літопис історії кількох студентських поколінь, який показує 
як розвивалася академія упродовж цих років, чим жили і 
цікавилися студенти у різний час. 

Хочу сердечно привітати студентське видання із свого 
роду ювілеєм. Вже пройдено значний шлях і немало газет 

ЯК ЦЕ: 
БУТИ ЖУРНАЛІСТОМ ГАЗЕТИ 

«ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»?
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за цей час стали продуктом студентської творчої праці, 
змінювалися редактори та добірка авторів, формати ви-
дання, тим не менше, газета залишалася достойною і нам 
ніколи не було соромно подарувати примірник гостям Ост-
розької академії. Бажаю авторам «Острозької Академії» 
й надалі підтримувати рівень якості і лише підвищувати 
планку самовдосконалення. Натхнення Вам, творчої на-
снаги, свіжих ідей, нових цікавих рубрик, започатковуйте 
побільше проектів, які б залучали студентів до інтерактив-
ного спілкування на шпальтах. 

Юлія ЯРУЧИК (вересень 2009 - …):
– У Відділі звязків з гро-

мадськістю працюю з перших 
днів навчання в академії, а 
тому волонтерська діяльність 
– це органічна частина мого 
студентського життя. Вважаю, 
що таку частину (чи навіть де-
кілька) повинен знайти кожен, 
адже обмежувати себе тільки 
«мінімумом» із запропонова-
ного «більше, аніж максиму-
му» просто нелогічно. 

Для мене робота у відділі  – 
це не просто бажання здобути 
певні навички, що могли б мати користь в майбутньому. 
Це, радше, бажання бути в колективі людей, які є джере-
лами сотень нових і неординарних ідей, людей, від яких 
можна перейняти безліч розумного. 

На перетині таких-от ідейних течій створюється наша 
газета, яка стає результатом спільного творчого пошуку, 
дискусій, спілкування. «Острозька Академія» - це друкова-
на квінтесенція студентського життя, його кращі моменти, 
мрії, сподівання… Вона відображає основний імпульс ака-
демічних буднів, їх ритм, вартісність подій та думок, історії 
особистостей і їхніх досягнень. 

До створення академічного видання, по-суті, мав би 
долучитися кожен. Бо якісним її можуть зробити не лише 
гарні дописувачі, а й гарні читачі. Студентська газета – це 
реальний шанс самовираження для кожного. Скористай-
теся ним!

Іван СОПІГА (жовтень 2008 – червень 2011):
– Найкращі події у нашому 

житті зазвичай відбуваються 
тоді, коли цього не плануєш і 
не очікуєш. Журналістом ОА 
я став випадково... Коли по-
трапив у ВЗГ, то аж ніяк не 
планував дописувати у ака-
демічну газету. Чесно кажучи, 
мене подібні перспективи тоді 
не дуже-то цікавили, але... 
Перше, про що я написав – це 
була стаття про Чорнобильсь-
ку АЕС і її загрозу для сучас-
ної України. Цікава тема, як 

для студентської газети... :) Після того, як було розставле-
но усі акценти, робота пішла в іншому руслі. Все, про що я 
писав, було цікавим для мене, адже за те, що не цікавило 
– намагався не братись, хіба що заставляли .

Часто доводилось видумувати, наприклад, коли писав 
статтю «Не уподібнюйся жінці, або Як хлопці на Андрія 
ворожили»... Або ж «Шукаю дівчину»... М-да, цікаво було 
слідкувати за реакцією читачів на подібні речі, а ще цікаві-
ше було писати, адже в процесі не тільки мізки вдавалось 
розворушити, але й добряче насміятись. Цікава вона – 
журналістська робота, навіть, якщо мова іде про студентсь-
ку газету. 

P.S. Будь який досвід роботи – це частинка, яка формує 
професійні вміння, тому починати працювати (в будь-якому 
форматі), потрібно ще з дев'ятого класу, тоді, своїм одно-
курсникам, а пізніше колегам по роботі, вдасться створити 
таку конкуренцію, від якої їм дух перехоплюватиме... :)

Анастасія ЛАВРІНЧУК (вересень 2011 - …):
– Робота у ЗМІ мене на-

дихає, допомагає реалізува-
тись  і дати можливість іншим 
людям знати більше. Це ж 
настільки захоплююче – бути 
очевидцем тієї чи іншої події, 
мати можливість поспілкува-
тися з унікальною людиною. 

Моє найбільше бажан-
ня,  до якого я прагну, — дати 
людям найповнішу і найправ-
дивішу інформацію, доне-
сти ті відчуття і ті емоції, які 
змогла сама відчути, пережив-
ши якусь подію. Хто знає, адже навіть якийсь маленький 
шматочок інформації може відіграти неабияку роль у житті 
однієї людини, змінити життя багатьох. Правдива інформа-
ція…. Це, мабуть, найголовніше. В сучасному суспільстві 
важко відрізнити правду від брехні, адже навколо панує 

несправедливість. Я пишу статті, тому що маю ціль – до-
нести правду до людини і дати їй можливість відчути себе 
повноцінною особистістю.

Журналістика – це складне, але творче заняття. Воно 
вимагає неабиякого хисту і креативності. І я з великим за-
доволенням працюю над кожною статтею, тому що знаю: 
моя праця приносить користь суспільству і допомагає 
людям зрозуміти суть цього життя. 

Знаю, що кожен журналіст повинен вміти написати на 
будь-яку тему, проте мені найбільше подобається писати 
про людей. Коли я працювала кореспондентом районної 
газети, мій головний редактор говорила: «Про подію може 
написати хто завгодно, а от про особистість – лише осо-
бистість…». Я любила писати про людей, бо так ставала 
ближчою до особистостей… Але й досвід, який здобула, 
спілкуючись з героями Другої світової, генералами армії, 
переможцями конкурсів, неоціненний для мене. 

Журналістика допомагає мені не лише ставати кращою 
людиною, а й робити світ навколо себе кращим!

Ольга ШКРІБЛЯК (заступник редактора газети «Ост-
розька Академія», вересень 2011 - …): 

– Життя сучасного студен-
та настільки насичене найріз-
номанітнішими подіями, що 
іноді не вистачає часу поспати 
чи поїсти. Постійно ми кудись 
поспішаємо, намагаємось 
встигнути зробити якомога 
більше. На мій погляд, це 
дуже добре. У час свого сту-
дентства людина повинна ре-
алізувати себе повною мірою, 
приміряти різні амплуа, від-
найти своє «Я».

Щодо мене, то я, здобува-
ючи освіту документознавця та інформаційного аналітика, 
вирішила спробувати себе у ролі журналіста. Зауважу, що 
ця справа була одним із моїх захоплень у шкільні роки. 
Тому для мене це не було чимось незвіданим. У реалізації 
захоплення тут, в Національному університеті «Острозь-
ка академія», мені допоміг Відділ зв’язків з громадськістю, 
який є інформаційним серцем закладу. 

Сюди, у якості волонтера, я потрапила минулого року, 
тільки-но розпочавши другий курс навчання. Про відділ 
мені розповіла подруга, і я вирішила не втрачати такої мож-
ливості – відразу ж пішла на відбір.  І, чесно кажучи, дуже 
шкодую, що не вступила у Сволонтерські лави»  Відділу 
зв’язків з громадськістю раніше. Тут працювати надзви-
чайно цікаво і пізнавально. А найголовніше я зрозуміла – 
потрібно завжди займатися тією справою, яка приносить 
справжнє задоволення. Тому, якщо ви маєте хист до жур-
налістики, є комунікабельними і творчими, не втратьте свій 
шанс втілити мрію в реальність!

Ірина БРОХ (жовтень 2011 - …): 
– Постійні тусовки, розва-

ги з  друзями та популярність – 
таким сучасні американські 
фільми малюють «типового» 
працівника ЗМІ. 

Та реальність дещо да-
ле ка від цього, здавалось би, 
ідеаль ного виду діяльнос-
ті. Зауважу, що й не можна 
уза гальнювати журналістів 
різних видів засобів масової 
інформації.

Працювати у друкованому 
студентському виданні – оз -

на чає не лише насолоджуватись чи то концертом, чи то 
яки  мось конкурсом, а й уважно слідкувати за всім і вміти 
вловити нотку неординарності, яку потім використаєш у ма-
теріалі. Для мене головне не стільки те, чи виграє конкурс 
«Гальшка» мій факультет, а те, чи встигне фотограф зло-
вити потрібний кадр, і яким буде заголовок мого матеріалу.

Тетяна МАЯНЦЕВА (вересень 2011 - …): 
– Будучи студентом Ост-

розької академії, неможливо 
протистояти спокусі стати во-
лонтером хоча б в одному з 
багатьох можливих напрямків 
діяльності. Я обрала Відділ 
зв’язків з громадськістю, де 
створюється газета «Острозь-
ка Академія». Оскільки мені 
важко було обрати майбутню 
професію, то саме тут я можу 
реалізувати себе в одному з 
омріяних напрямків – журна-
лістиці.  Створення газети – це 
творчий змах пера багатьох людей, які мають що сказати 
громадськості. Особисто у мене під час навчання з’явилось 
багато думок уже з професійної сфери, якими я охоче ділюсь 
з нашою академічною родиною на сторінці «ПСИХОЛОГіЯ». 

Взагалі, газета «Острозька Академія» є серйозним аспек-
том роботи студентів нашого ВНЗ і однією з особливостей, 
що характеризують унікальність цього навчального закладу. 
Адже щомісяця ми інформуємо академічну громаду про най-
важливіші події, що відбулись, знайомимо з думками колег з 
приводу того чи іншого актуального питання, «мандруємо», 
споглядаючи мальовничі краєвиди, «переглядаємо» найно-
віші фільми тощо, адже кожен номер має особливу родзинку.

Отож газету можна сміливо назвати маленьким двигу-
ном нашої великої родини!

Сергій ЄВТУШОК (вересень 2011 - …):
– У сім’ї творців газети я 

з’явився нещодавно. Одразу 
відчув киплячий дух творчої, 
енергійної, клопіткої і дуже 
цікавої роботи. Працюючи 
тут, постійно кидаєш себе у 
вир найрізноманітніших зу-
стрічей, круглих столів, ма-
сових заходів, що, звичайно 
ж, подобається. Подобається 
невимушена обстановка, що 
розбавляє трудові будні. По-
добається відчувати цей сла-
ветний дух академії, що про-
сякнутий завзяттям і напористою працею. Подобається 
працювати з такими колегами (з ними зажди цікаво і не 
буває нудно). Подобається не бути пасивним студентом і 
відчувати себе у справжньому вулику.

Працюючи волонтером у Відділі зв’язків  з громадськіс-
тю майже рік, я ні разу не засумнівався у своєму виборі, та 
й зрівнятися із цим не може нічого. Чим більше я тут, тим 
більше мене сюди «затягує».

Тетяна МИХАЛЮК (січень 2011 - …):
- Що може бути кращим, 

ніж можливість реалізувати 
свій потенціал? Відповісти 
на це питання складно. Кож-
ного дня я відвідую заняття 
в академії й іноді здається, 
що кожен день не відрізня-
ється один від одного. Все 
повторюється: ти вчишся, 
йдеш додому, знову вчишся і 
в тебе не вистачає часу. Коли 
вперше я прийшла у Відділ 
зв’язків з громадськістю, то 
не знала чи це правильне рі-

шення. Хотілося б розповісти, що спонукало мене прийти в 
це чудове місце. Я обожнюю писати, для мене стаття – це 
можливість  висловити свою думку, донести цікаву інфор-
мацію. Іноді я уявляла себе журналістом, але своє життя 
я вирішила пов’язати з іноземними мовами. Одного разу 
дізналася, що є можливість спробувати себе у ролі журна-
ліста, і сьогодні я надзвичайно вдячна, що  крім навчання в 
мене є хобі. Коли я пишу, відчуваю себе господарем ситуа-
ції, розумію, що від того на скільки вміло я зумію передати 
інформацію, залежить розуміння читачів. Величезною пере-
вагою є почуття обов’язку. Часто-густо трапляється таке, що 
ти не хочеш нічого робити, але завдання, яке отримав у Від-
ділі зв’язків з громадськістю, ти повинен виконати. Це вчить 
бути відповідальним і загартовує силу волі. Також робота у 
прес-центрі дозволяє сформувати організаторські здібнос-
ті, розвивати уяву, творчість, відволікти себе від навчання 
і працювати у команді. Не завжди це і просто. Також  мені 
подобається бути в курсі всіх подій. Ти знаєш, яка конфе-
ренція відбудеться, хто прибуде до академії, що цікавого 
планується, тобто – відчуваєш себе частиною активного 
студентського життя. За майже півтора року роботи у прес-
центрі я познайомилася з багатьма цікавими людьми, від-
відала безліч конференцій, взяла участь у загально ака-
демічних акціях, в організації Дня академії, дізналася про 
свої приховані таланти, здобула багато друзів, і це лише 
короткий список переваг. Студентські роки – це час для са-
мореалізації, час спробувати себе у різних видах діяльнос-
ті. Не проґавте ви свій шанс. Якщо хочете щось робити, не 
бійтеся спробувати. У мене не завжди є натхнення писати, 
не завжди стаття – це витвір мистецтва, але це те, що при-
носить мені задоволення. Аркуш паперу і листок – це моя 
зброя, а найбільша нагорода – похвала читача. Я не знаю, 
чи є формула успішного журналіста. Але в чому я впевнена, 
то це в силі бажання і наполе-
гливості. Якщо хочеш вразити 
читача, подумай, що б тобі 
було цікаво читати. Для мене 
прес-центр – це хороша школа 
життя, розвитку моїх здібнос-
тей писати і місце, де завжди 
цікаво і весело. Найгеніальні-
ші ідеї породжуються саме в 
стінах прес-центру і в дружній 
команді.

Збирала спогади 
Леся БЕНДЮК
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В еру науково-технічного прогресу 
людина не може уявити себе без ін-
формаційних технологій. Наш світ 
настільки заполонили комп’ютери, 
планшети, мегафункціональні теле-
фони і багато-багато інших див тех-
ніки, що, здається, якби вони зникли, 
то і люди теж не змогли б існувати. 
Але, як не крути, ці речі все ж потрібні 
нам, а особливо, якщо ми – студенти. 
Останні ж, напевно, всю найважливі-
шу інформацію дізнаються з Інтерне-
ту або переписуючись в соцмережах 
з одногрупниками і викладачами. 
Часто студенти починають неабияк 
панікувати, коли їхні комп’ютери або 
ноутбуки виходять з ладу. І от тоді 
вони згадують свої заняття з інфор-
матики, а точніше пропущені заняття 
. У такому випадку краще звертатись 
до професіоналів, які точно скажуть, 
як знову відновити роботу вашої не-
замінної техніки. Зазвичай студенти 
питають поради у викладачів інфор-
матики. Ось таким «комп’ютерним 
всезнайком» в Острозькій академії 
є усім відомий Юрій Анатолійович 
Коцюк. Навчаючи студентів особли-
востям роботи з комп’ютерами, він 
завжди пояснить незрозумілі для них 
аспекти, порадить, яким способом 
краще і ефективніше виконати те чи 
інше завдання. Детальніше про себе 
і свою нелегку, але приємну роботу 
Юрій Анатолійович розповідає «Ост-
розькій Академії».

– Розкажіть трохи про свій життєвий 
шлях. Які захоплення і мрії були у ди-
тинстві?

– Дитинство у мене було цікаве, насиче-
не різними подіями. Відразу скажу, що кос-
монавтом я ніколи не мріяв стати. Якщо 
б навіть і бажав цього, то у мене ніколи б 
не вийшло, тому що маю проблеми з вести-
булярним апаратом. Я навіть на каруселях 
не люблю кататися. А щодо захоплень, то 
у дитинстві займався бальними танцями 
десь біля десяти років, грав у баскетбол, 
був солістом у хорі. Але це ще не повний 
список. Навчаючись в університеті, продо-
вжував займатися танцями, волейболом. 
Думаю, останнім я буду точно займатися 
й надалі. А танцями – як буде можливість. 
Однією з перепон може бути відсутність 
професійного викладача танців. 

– Якими були Ваші шкільні роки? Що 
чи хто найбільше запам’ятався? 

– Напевно, із учителів я найбільше 
запам’ятав фізика. Він був дуже розумним. 
Але водночас йому подобалося робити 
вигляд, що він нічого не розуміє. А ми, у 
свою чергу, повинні були довести ту чи іншу 
точку зору. Таким чином у нас розвивалось 
логічне мислення. А от із хімією було все 
навпаки. Вчителька, усвідомлюючи, що ти 
говориш правильно і сподіваючись, що й 
надалі будеш це робити, завжди зупиняла 
і ставила непогану оцінку. Згадуючи свою 
«шкільну компанію», скажу, що ми полю-
бляли грати у футбол та баскетбол фактич-
но на кожній перерві. Навіть холод і зима 
не ставали нам на заваді. Якщо у нас не 
було м’яча, то ми грали великою гумкою у 
коридорах. Дивно, але при цьому вікна ми 
ніколи не розбивали. А на баскетбол ми 
ходили на секцію до дівчат, бо секція для 
хлопців знаходилась дуже далеко в місті. 
Туди потрібно було добиратися годину, ну 
і відповідно назад стільки ж. Тому ми при-
лаштувалися біля дівчат. Звичайно ж, по-
трібно було набагато обережніше грати, 
але навантаження те саме. 

– Юрію Анатолійовичу, зізнайтесь, 
чи хотіли б Ви знову сісти за шкільну 
парту у якості школяра? 

– Чесно кажучи, ні. Можливо, це когось 
і здивує. У школі було добре, але це був 
інший етап, в університеті теж добре, але і 
це інший етап. Потрібно жити сьогоднішнім 
днем, згадуючи минуле тільки в думках.

– Де Ви продовжували здобувати 
освіту і на яких спеціальностях?

– Спочатку я вчився у Львівському на-
ціональному університеті імені І. Франка на 
фізичному факультеті. Маю диплом фізика 
і викладача. Тобто можу викладати фізику, 
інформатику, математику. Після закінчення 
я працював в Острозі у трьох школах. Був 
на роботі деякий час у школі № 2, потім 
проходив педагогічну практику у першій 
школі. Оскільки тамтешній вчитель захво-
рів, то я пропрацював у цій школі одну або 
дві чверті. Згодом десь біля півтора року 
працював ще у школі № 5. Пізніше я здобув 
ще економічну освіту.

– Чому Ви обрали саме Острозьку 
академію місцем своєї роботи? Що Вас 
тут привабило найбільше?

– Передусім тому, що Острог – це ма-
леньке тихе містечко. Я взагалі-то не 
люблю великих метушливих міст і гро-
мадних закладів з тисячами людей. Ост-
розька академія – це невеличкий виш, де 
буквально всі один одного знають. Мені це 
подобається. Я можу з усіма привітатися 
і зі справжньою цікавістю запитати: «Як 
справи?» А це, повірте, немало означає.

– Як починалась Ваша викладацька 
діяльність в Острозькій академії? Які 
стосунки склались із колегами? 

– В Острозькій академії спочатку я був 
працівником відділу технічних засобів на-
вчання. Техніки там було мало – один 
комп’ютер і декілька ксероксів. Але згодом 
обладнання почали закупляти, тому що вуз 
розвивався і потрібно було якомога більше 
технічних засобів навчання. Відповідно і 
наш відділ почав «збільшуватись». Я навіть 
став керівником відділу і у мене з’явилися 
підлеглі. Потім я почав викладати. Першим 
моїм предметом був курс «Технічні засоби 
навчання» для філологів і культурологів. Він 
був великим. Тоді ми зі студентами фільм 
знімали, монтували і «озвучку» робили. По-
ступово мені почали додавати нові пред-
мети, з’явилася нова техніка, а відповідно, 
і більше роботи. Десь приблизно в цей час 
я навчався заочно у нашому університеті на 
економічному факультеті. Зауважу, що про-
блем зі знаходженням спільної мови у мене 
ніколи і не було. Ми швидко порозумілися і 
пліч-о-пліч працюємо дотепер.

– Яке Ваше головне кредо в житті?
– Моє кредо: радіти сьогоденню. Мене 

більше вражають якісь маленькі несподіва-

ні речі, ніж великі серйозні проекти, які пе-
реживаєш наперед і справжнього задово-
лення від них мало. А в сьогоденні більше 
приємних несподіванок, більше невелич-
ких, але захоплюючих сюрпризів.

– Чи приносить Вам задоволення 
робота в оточенні студентства? Чи не 
шкодуєте про свій вибір?

– Взагалі-то я не мріяв бути викладачем. 
Але так склалось моє життя, що небажання 
стало реальністю. Мені моя робота подо-
бається, тому що це завжди спілкування з 
людьми. Всі вони різні, до кожного потріб-
но знайти особливий підхід і мені це цікаво. 
Часом трапляються і конфлікти. По-іншому 
і бути не може, так влаштоване наше життя. 
Але я намагаюся розуміти людей і сприйма-
ти їх такими, якими вони є.  З іншого боку, 
як викладач, намагаюся їх зробити трохи 
кращими. Наскільки це результативно – 
судити моїм студентам. Зазвичай, вплив 
викладача відчувається, коли знаходиш 
роботу. Тільки тоді можна оцінити істинну 
корисність отриманих знань.

– Ви, напевно, є єдиним виклада-
чем в Острозькій академії, який воло-
діє цінною колекцією фотознімків своїх 
студентських груп. Якщо не секрет, коли 
саме і чому виникла традиція фотогра-
фуватися зі студентами на останньому 
занятті?

–  Точно не можу сказати, коли виникла 
така традиція. Потрібно подивитися в архів 
на дату першого фотознімку. Але, на жаль, 
у мене зберігаються фото не усіх своїх сту-

дентів. Мій архів не містить фото з перши-
ми випускниками. Вони, знаючи про мій так 
званий «студентський фотоальбом», часто 
запитують, чому там немає їхніх фото? Я, у 
свою чергу, пояснюю їм, що тоді у мене не 
було фотоапарата. Думка про фотографу-
вання своїх студентських груп виникла якось 
спонтанно. Напевно, хотілося зберегти 
якусь згадку про студентів. До речі, ці всі фо-
токартки у мене підписані, адже людей дуже 
багато і всіх одразу не віднайдеш в пам’яті. 

– Розкажіть про Вашу сім’ю, зокре-
ма і про доньок? Чи планують вони іти 
Вашим професійним шляхом?

– Можу однозначно сказати, що мої 
доньки мають неабиякий потяг до техніки. 
У старшої – точно. Вона вже у мене запи-
тувала неодноразово, чи є така спеціаль-
ність, щоб одночасно вивчати і комп’ютери, 
і мову? Я їй пояснював, що поки вона ви-
росте, з’явиться прикладна лінгвістика. 
Відверто кажучи, прикладна лінгвістика – 
це те, що мені цікаво. Якби була можли-
вість, я б цим займався. Там роботи непо-
чатий край і спеціалісти в попиті. До того ж 
можна займатися науковою роботою. 

А взагалі обидві мої доньки багато 
часу проводять перед комп’ютером. У 

комп’ютерні ігри я забороняю грати, точніше – 
намагаюсь це контролювати.  А от муль-
тфільми вони часто дивляться. Хоча і тут я 
стараюсь слідкувати за тим, що вони пере-
глядають. Адже мультфільми багато чого 
вчать дітей, причому не завжди хорошого. 
От наприклад, старша Сашка запитувала 
у мене недавно: «Тату, а ми помремо?». Я 
пояснив, що їй не потрібно тепер через це 
перейматися, вона тільки розпочинає свій 
життєвий шлях. А донька відповіла: «Навіть 
якщо ми помремо, то наша душа буде жити 
вічно, бо ми мислимо, ми розуміємо». Мені 
стало цікаво, де вона таке почула. А це ви-
являється з мультфільму «Залізний гігант». 
Тому раджу батькам цікавитись тим, які 
мультфільми ваші діти дивляться.

– Чи можете Ви назвати себе суво-
рим батьком?

– Я можу назвати себе прагматичним 
батьком. Що таке суворість? Чи це усвідом-
леність, чи це неусвідомленість? Якщо вже 
і суворий, то я усвідомлено суворий. Але 
все рівно у душі я не можу бути таким. Це 
ж дівчатка. Якби був син, то думаю, було б 
трохи інакше. 

– Якби доля подарувала Вам шанс 
повернутися в минуле? Чи змінили б Ви 
своє життя?

 – Якби навіть мені і випала така можли-
вість, то я б нічого не змінив. Мене все вла-
штовує. Все, що було хороше у моєму житті, 
і все не дуже хороше – це пішло мені на ко-
ристь. Все, що не трапляється, все на краще. 

– Що б Ви хотіли побажати студен-
там Острозької академії?

– Раджу всім студентам відпочити перед 
сесією. Я це перевірив на власному досвіді. 
Якщо студент працював упродовж всього 
триместру, то йому достатньо всього лише 
повторити вивчений матеріал. На мій погляд, 
штурм мозку в останню ніч є неефективним 
взагалі. Це працює приблизно так. Сьогод-
ні вночі студент вчить, вчить, зранку прихо-
дить, витягує білет зі знайомим питанням, 
але ніяк не може згадати, про що в тому 
білеті йдеться. Воно в голові там десь кру-
титься, але по суті нічого сказати не можеш. 
Тому набагато краще вчити все поступово,  
переосмислювати, а не зазубрювати. 

У загальному хотілося би, щоб свої сту-
дентські роки студенти прожили яскраво, 
насичено, щоб у них не було часу ні спати, 
ні їсти, щоби постійно було лише цікаво. 
Я маю на увазі і розваги, і побут, і навчання. 
Говорячи про останнє, хотілося б додати: по-
різному люди усвідомлюють, що ці знання 
є справді корисними. Тому я бажаю їм мак-
симум знань взяти від викладачів і цінувати 
кожну вільну хвилинку свого безцінного часу! 

Спілкувалася Ольга ШКРІБЛЯК

ЛІРИЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ
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Після тривалої зимової інерт-
ності природа пробуджується 
весною. Перші бруньки на дере-
вах, зелені газони і сонячне сяйво 
безумовно змінюють наш зимовий 
депресивний настрій на життєра-
дісні мотиви. Місце, де людська 
душа по-весняному розквітає так 
само, як і квіти, що там ростуть, 
називається «Долиною нарцисів». 

Заповідний масив «Долина 
нарцисів» розташовується в 
урочищі Кіреші, неподалік міста 
Хуст, що у Закарпатській облас-
ті. Це – єдине місце на території 
СНД, де вже сотні років поспіль 
розквітають природні зарості рід-
кісної популяції нарциса вузько-
листого. До речі, цей вид нарци-
сів навіть занесений до Червоної 
книги України. Галявини з цією 
рідкісною рослиною трапляються 
також у районі Альпійських гір, на 
поодиноких територіях Румунії та 
деяких Балканських країн. Утім, 
ці природні «клумби» унікальних 
квітів закордоном далеко посту-
паються розмірами українській 
«Долині нарцисів». У період з 1 по 
20 травня неймовірна краса на-
рцисового цвітіння тут просто за-
ворожує. Цікаво, що цей природ-
ний феномен загальною площею 
85 га рівнинної території у заплаві 
річки Хустець з 1992 року, будучи 
у складі Карпатського біосферно-
го заповідника (257 га), входить 
до міжнародної мережі біосфер-
них резервів ЮНЕСКО. Не так 
давно «Долину нарцисів» вне-
сено до переліку «7 природних 
чудес України». Загалом, за під-
рахунками експертів, у «Долині 
нарцисів» представлено 498 
різних видів рослин, зокрема 15 
видів квітів, які занесено в Черво-
ну книгу України, а також 16 видів 
орхідей. Серед унікальних рослин 
заповідника чимало з них володі-
ють лікарськими властивостями 
і здавна використовувалися міс-
цевими жителями для лікування 
різноманітних недуг. Тепер такі 
«ліки» охороняються державою. 

Вже всім звичною назвою 
«Долину нарцисів» охрестив про-
фесор Василь Комендар. Він 
свого часу зробив значний осо-
бистий внесок у справу збере-
ження та відтворення ареалу цих 
рідкісних квітів. Щодо походження 
«Долини нарисів» існує два трак-
тування: міфологічне пояснення 
та науковий варіант генезису. 

Місцеві легенди розповідають, 
що саме у кришталевих водах 
річки Хустець грецький бог Нарцис 
побачив своє відображення. Він 
закохався у себе і помер від туги 
на березі, який невдовзі вкрився 
прекрасним цвітом нарцисів. 

За іншим народним сказан-
ням, ще у сиву давнину в Хуст-
ському замку жили князь, княги-
ня та їхня донька-красуня Руся. 
На день Русиного повноліття до 
замку прийшло багато санови-
тих гостей та городян з дорогими 
гостинцями. Гончареві Іванкові з 
околиці теж хотілося зробити по-
дарунок. Юнак подарував княжні 
чудернацьку вазу, оздоблену кві-
тами елегантного білого нарциса, 
що сяяли, наче справжні. З цього 
часу Іванко та Руся покохали 
один одного і стали крадькома зу-
стрічатися у мальовничій долині. 
Утім, якось князь довідався про 
це і, розлютившись, жбурнув Іван-
кову вазу з княжої гори так, що 
вона розбилася об скелю і розси-
палась по долині дрібним дощем. 
По сході сонця всі побачили, що 
придолинок вкритий біло-зеленим 
нарцисовим килимом. 

Кажуть також, що коли вороги 
захопили Хустський замок, меш-
канці міста принесли їм у дар по-
душки, набиті нарцисами, мовляв, 
на знак покори і пошани до пере-
можців. Супротивники не знали, 
що нарциси – отруйні квіти. Отож, 
заснувши на «нарцисовій» по-
душці, людина швидше за все вже 
не прокинеться.

Думки вчених розійшлись щодо 
питання про те, яким же чином 
високогірний Нарцис поетичний 
(інша назва рослини) втрапив на 
рівнину і розрісся на цілу долину. 
На сьогодні існує дві абсолютно 
протилежні гіпотези: природна і 
штучна. Наразі домінує природ-
на або ж льодовикова (гляціарна) 
гіпотеза. Відповідно до її теорій, 
поява закарпатської реліктової 
«Долини нарцисів» пов’язана із 
льодовиковим періодом. Вчені 
вважають, що тоді сталися певні 
геологічні трансформації, тому з 
гір сповз величезний шмат землі 
разом з унікальними рослинами. 
Танення льодовиків сприяло аклі-
матизації рослини та розширенню 
її ареалу. Нарцис поетичний роз-
повсюдився по Південно-Східній 
Європі саме у час між 100-м і 10-м 
тисячоліттями до н. е. Дійшовши до 

Східних Карпат, шлях до подаль-
шої експансії рослині перекрили 
льодовики Головного вододільно-
го хребта. Штучна гіпотеза пропо-
нує альтернативне пояснення – 
насадження «Долини нарцисів» 
людиною. Згідно з припущеннями 
прихильників цієї гіпотези, Нарцис 
поетичний був принесений із гір 
як декоративна рослина, а згодом 
«вийшов» за межі садів місцевих 
жителів. До слова, автохтонне на-
селення й досі продовжує культи-
вувати різні види нарцису. 

У цій місцевості добре розви-
нений туризм, кемпінги та відпо-
відна туристична інфраструкту-
ра. Наприкінці весни відвідувачів 
тут вистачає. Буває, що за день 
долину відвідує 4-5 тис. охочих 
поспостерігати за фантастич-
ною красою масового цвітіння 
нарцисів. Незліченна кількість 
білих квітів на неозорому зеле-
ному килимі – видовище справді 
незабутнє. Проте, єдиному по-
дібному багатоманіттю нарци-
сів у Європі загрожує знищення. 
Біологи стверджують, що вони 
вимирають через те, що посе-
ред долини швидкими темпами 
розростаються кущі та верби, а 
відтак земля є недостатньо зволо-
жена. Однак, найбільше квіткам 
дошкуляють люди. Тому, перебу-
ваючи у «Долині нарцисів», варто 
пам’ятати, що це видовище для 
очей, а не для рук. Нівечення те-
риторій з рідкісними рослинами, 
зокрема нарцисами, тут караєть-
ся законом. Приміром, за кожну зі-
рвану квітку штрафують на суму у 
розмірі щонайменше 100 гривень.

Прямуючи до «Долини на-
рцисів», принагідно завітайте на 
єдину в Україні оленячу ферму та 
страусину ферму, які також зна-
ходяться у Хустському районі. 
Не оминайте долину тюльпанів 
у селі Мамаївці на Чернівеччині. 
Там на площі один гектар щорічно 
розцвітає 17 сортів голландських 
тюльпанів, варіюючи від білого й 
оранжевого кольорів аж до тем-
но-червоної барви. Незважаючи 
на те, що це приватна власність, 
вхід туди дозволено, а унікаль-
ність квіткових перлин Закарпаття 
справді заслуговує на вашу увагу. 

Тож  приємної Вам подорожі 
ук раїнськими маршрутами при-
родних неповторностей і сонячно-
го весняного настрою!

Підготувала Ліна ТИМОЩУК 

КВІТУЧЕ ДИВО ЗАКАРПАТТЯ – 
«ДОЛИНА НАРЦИСІВ»

 МАНДРУЄМО УКРАЇНОЮ 
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Напевно, у кожного студента рано чи пізно виникає 
проблема: що б це приготувати такого, щоб було і смачно, 
і швидко, і ціна не кусалась? Зазвичай, щоб не витрачати 
свій дорогоцінний час, ми купуємо сандвіч, чашку чаю і шо-
коладний батончик, усвідомлюючи при цьому, що це шкід-
ливо для здоров’я. Висококалорійна їжа не тільки погано 
засвоюється організмом, а й спричиняє накопичення ток-
синів, призводить до неправильної роботи шлунку. Від 
дискомфорту до гастриту шлях не довгий, тому чи не було 
б краще потурбуватись за своє здоров’я і обрати органічну,
корисну їжу?

Але тут виникає питання, де і як можна смачно й корис-
но пообідати?

Всі знають, що в Острозі працює їдальня, але не всі 
її відвідують. Це, звісно, не пропаганда і не реклама, але 
меню у ній досить непогане. Погодьтеся, що супчик і салат 
з капусти набагато корисніші, ніж нашвидкоруч розігрітий 
гамбургер. 

Інший варіант ми назвемо шкільним стереотипом. Зі-
знайтеся, що інколи зранку так не вистачає наполегливої 
турботливої мами, яка безвідмовно пакує в наш рюкзак 
величезний бутерброд. Враховуючи, що типовий студент-
ський ранок минає у метушні та сонливості, приготований 
звечора бутерброд врятує ваш гаманець та стане корисні-
шим ланчем, ніж шоколадний батончик. 

Для тих, хто не дуже полюбляє фантазувати з їжею, 
або фантазії ці не досить вдалі, пропоную кілька рецептів 
канапок.

Бутерброд для любителів картопельки 
Інгредієнти: батон, яйце (1 шт), картопля (1 шт.), сіль 

(до смаку), рослинне масло (для смаження).
Чистимо картоплю, натираємо її на мілкій тертці, а сік, 

що виділився, зливаємо. Терту картоплю змішуємо з яйцем 
і сіллю. Нарізаємо батон скибочками товщиною 1,5 см, 
намащуємо його отриманою сумішшю. Розігріваємо ско-

ворідку з маслом, викладаємо бутерброди намащеним 
боком донизу, обсмажуємо лише з одного боку.

Можна поснідати гарячими вдома, а можна й взяти з 
собою, загорнувши в пакетик.

«Рибний бутерброд» 
Для нього нам знадобляться: оселедець (1 шт.), карто-

пля (2 шт.), сметана (2ст. ложки), лимонний сік, цибуля (за 
бажанням) 

Бажано використовувати оселедець, який попередньо 
оброблений (це економить час). Розтираємо його до од-
норідної маси (можна на тертці, можна ложкою в посуди-
ні); додаємо картоплю, попередньо відварену і натерту 
на тертці; зварене в круту дрібно порізане яйце; сметану; 
цибулю; лимонний сік; запашний перець. Все це розмішує-
мо до однорідної маси, намащуємо на хліб. 

Чим вигідний такий варіант бутерброда? Він легко підда-
ється «транпортуванню». Накрийте намащений бік бутерб-
рода ще однією скибкою хліба і вперед за новими знаннями!

Бутерброди з ковбаскою
Склад: 2 ковбаски, зелена цибуля, 100 г майонезу, довгі 

булочки, 2 червоних солодких перці.
Приготування. Зелену цибулю порізати і змішати з ма-

йонезом. Булочки розрізати навпіл, підсмажити. Розрізати 
навпіл стручок червоного перцю, очистити від насіння, 
вимити і нарізати тоненькими смужками. Булочки намасти-
ти сумішшю цибулі з майонезом. Зверху викласти ковбаску 
і смужки перцю. Накрити верхніми половинками. 

Ось вам смачний та ситний обід.

Як на мене, це ідеальний спосіб виокремитися з натов-
пу, в якому всі нашвидкоруч обідають перепеченим хлібом 
із шинкою. І часу ти витратиш не набагато більше, ніж ті, 
хто буде стояти в довжелезній черзі. А якщо поквапишся, 
то ще й займеш місце за столиком у кафе, прикупивши до 
свого «супербутерброда» чашку чаю.

Будьте оригінальними, бережіть себе і СМАЧНОГО!

Наталія МУДРУК

 НА ЗАМІТКУ

 ДО ЛІТА

ENJOY YOUR MEAL!

Кумир мільйонів жінок Мерлін Монро колись сказала: «Дівчина 
з юності повинна піднятись на висоту підборів і ніколи з неї не спус-
катись». Справді, взуваючи підбори, кожна юна дама рефлекторно 
випрямляє спину, втягує живіт, піднімає високо голову й несе свою 
красу в цей світ.

Не можна не погодитись, що підбори – один з найважливіших 
елементів взуття. Можна виділити на сьогоднішній день 9 типів 
підборів: віденський, цеглинка, клиновидний, ковбойський, чароч-
ка, конусоподібний, стовпчик, підбори-танкетка і, звісно, шпилька. 
Бувають і комбіновані види підборів, адже модельєри і виробники 
полюбляють експериментувати і робити свій внесок креативу в уже 
існуючі типи взуття.

Весна-літо 2012 року пропонує повернутися до 70-х років мину-
лого століття і купувати собі взуття з підборами-стовпчиками. Це 
досить широкий стійкий вид підборів висотою від 5 см. До речі, у 
цьому сезоні помітно зменшилась кількість моделей із додатковою 
платформою. 

Такий варіант є практичним, особливо у великих містах із швид-
ким темпом життя, або у маленьких містах із невпорядкованими 
тротуарами та дорогою на кшталт Острога. Тому модниці Острозь-
кої академії можуть тішитись, що цього сезону вони зможуть не 
лише дивувати красою оточуючих, а й просто та зручно ходити від-
сутніми в окремих місцях міста тротуарами.

Проте, завжди актуальними залишаються підбори у формі 
шпильки. А отже, ті, хто звик до такої моделі взуття, можуть сміливо 
купувати високу чи середню шпильку. Такий вид підборів вважаєть-
ся класичним і таким, що ніколи не виходить з моди. Хоча деяких 
деформацій у різні часи шпилька таки зазнавала. Це проявлялось 
чи то у широті підбора біля п’ятки, чи то у розмірі перепонки між 
підошвою та власне підбором, чи то у стильовому його оформленні 
та використанні додаткових аксесуарів.

Літо вже зовсім близько, тому вперед до магазинів на полюван-
ня за модним взуттям!

Ірина БРОХ

КАБЛУК + ШПИЛЬКА…
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Усіх, кому не вистачає позитиву і по-
смішок, теплих моментів чи звичайно-
го нестандартного відпочинку, вітаю на 
шпальтах нашої старенької доброї рубрики 
«Шукаю другу половинку». Збігають остан-
ні весняні дні, наближається літо, що дає 
нам безліч часу на реалізацію своїх планів 
і задумок, які не вдавалося втілити в життя 
під час лекцій і практичних, конференцій та 
семінарів. Впевнена, що серед цього до-
вжелезного списку обов’язково є пункт, в 
якому йдеться про приємні й неординарні 
знайомства, вечірні прогулянки, цікаві роз-
мови і нічні смски.

 Тому ювілейний випуск «Острозької 
Академії» пропонує вам кілька таємничо-
інтригуючих характеристик особистостей, 
які з нетерпінням чекатимуть ваших від-
гуків. Коли ми розмістили оголошення про 
рубрику у соціальних мережах, на нього 
відгукнулися студенти не лише нашого уні-
верситету. І хоча питання кількості дівчат 
і хлопців все більше непокоїть Острозьку 
академію, та все ж не все так погано, як 
може здатися на перший погляд. 

Отож, приємних вам знайомств! І 
пам’ятайте відому фразу Маленького 
Принца: «Найбільша розкіш на землі – це 
розкіш людського спілкування».

Шукаю хлопця! З голубими, як небо, 
очима, солодкими, як цукрова вата, 
губами і глибокими, як море, думками. 

Про себе: журналістка, брюнетка, 
люблю тварин. Хлоп ців із легковажними 
намірами прохання не турбувати. 

Наталі, 0969954237.

Дівчина з весняною посмішкою, літ-
ньою легкістю, осіннім поглядом та зи-
мовою вдачею з радістю поспілкується, 
швидше всього, з хлопцем,  який дружить 
із швидкістю, перемінністю, різноманіт-
ністю, а головне – із собою. Із задоволен-
ням сходжу із таким на морозиво, навіть 
під час занять . 

Тел.: 0965477079.

Я навчаюсь на 3 курсі спеціальнос-
ті «Історія». Дуже люблю спорт, за-
ймаюсь боротьбою, адже спорт – це 
моє життя. Не маю шкідливих звичок. 
Люблю проводити час із друзями, ко-
мунікабельний. Граю у більярд. У людях 
дуже ціную чесність і вірність. Не люблю 
брехні, фальші та пафосу. Моє життєве 
кредо – «Ніколи не здавайся і вперто йди 
до мети». Шукаю свою Принцесу – вірну, 
чесну і відверту дівчину, яку готовий 
носити на руках та кохати більше свого 
життя! 

Тел.: 0969909421.

 Про себе: люблю рибок та тропічні 
квіти, маю кактус, який іноді навіть під-
ливаю, намагаюсь вірити в девіз, який 
розміщений на моїй стіні в соцмережі: «Ні 
негативу!» 

Шукаю хлопця для гарного проведення 
часу, який вміє приємно дивувати та зна-
ходити позитив у сірих буднях...

http://vk.com/id45857364

Знайомить Юлія ЯРУЧИК 

РУБРИКА 
ПРИЄМНИХ 
ЗНАЙОМСТВ

Погодьтеся, що попри важку розумову працю, цілодобове сидіння за книгами і 
комп’ютерами і навіть попри велику невідповідність між кількістю хлопців та дівчат в Ост-
розькій академії, студенти активно влаштовують особисте життя, що є не менш важливим 
для успішного майбутнього, аніж якісна освіта. Серед кількатисячної студентської спіль-
ноти безліч людей знайшли один одного, аби вже ніколи не втратити. 

Таким єднанням душ в одне ціле може пишатися і наш Відділ зв’язків з громадськістю. 
Щоправда, колектив його завжди налічував не більше п’ятнадцяти волонтерів. Навіть у 
цьому маленькому тісному колі народжуються цілі історії кохання – кохання, що виникає 
на перетині спільних інтересів та любові до альма-матер, відповідальності перед її імі-
джем, бажанням бути корисним для суспільства…

Вікторія Скуба і Ярослав Мізерний майже одночасно почали працювати у відділі. З 
перших днів знайомства вони навіть уявити не могли, що у них може бути щось спіль-
не. Навіть більше – перше помилкове враження пригальмовувало їхнє спілкування. Віка 
працювала кореспондентом, згодом стала редактором академічної газети, Слава ж не 
розлучався з фотоапаратом. 

У це важко повірити, але долю цієї пари задовго до початку їхніх стосунків визначило 
щось містичне, трансцендентне, доля чи то диво, якщо хочете… Цей випадок можна трак-
тувати по-різному, але якби там не було, трьом волонтерам в одну і ту ж ніч наснився сон, 
пов’язаний спільної ідеєю – Віка і Слава почали зустрічатися. Прийшовши в офіс відділу, 
нинішній фахівець ВЗГ Олексій Костюченко розповів колегам про свій дивний сон. Яким же 
було його здивування, коли він дізнався про такі ж сни Ольги Решетилової й Артема Жукова! 

Згодом у Вікторії та Ярослава «зав’язалися» стосунки. Спільна робота і відпочинок, 
спільна участь у Літній школі журналістики газети «День», а головне – спільні погляди на 
життя повели цю пару під шлюбний вінець. Наразі подружжя мешкає у столиці. Вікторія 
працює редактором відділу ЗМІ у щоденній всеукраїнській газеті «День». Ярослав займа-
ється перекладами, а фото залишає улюбленим хобі. 

Юлія ЯРУЧИК
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ПРЕКРАСНА Й ЖОРСТОКА…
Залишитись ніким, і все забути…
Ковтати з огидою будні і сни.
Ти віриш у те, що так може бути?
Вже не чужими з тобою були….
Хто ти, прекрасний незнайомцю?
І хто вона, та, що взяла тебе в полон?
Далеко ти,..  далеко, наче сонце
Ти моя мрія, мій солодкий сон…
І не дістати, не взяти собі,
Не обійняти тихо і ніжно.
Ти був так близько, я чула твій голос тоді, 
Здавалось, до щастя лишилося трішки…
Та раптом усе обірвалось.
Ця нитка тонка розірвалася вмить.
І доля лиха лише насміхалась,
А в грудях щось сильно, пекельно болить.
Та ця любов жорстока й прекрасна,
Бо я відчуваю, що досі живу.
Цей вогник в очах ніяк не погасне,
Допоки ти дихаєш – я тебе жду…

ХТО Я?
Не в тому справа, що світ – не казка, 
Не в тім, що фей не існує в житті.
Я недосконала і не прекрасна,
Але я людина, сповна почуттів.
Одним несу шкоду, інших – рятую,
Сьогодні спокійна, а завтра – страшна.
Вдень я живу, під вечір – існую,
То дуже серйозна, то надто смішна…
Одним кажу правду, для інших – брехню,
І всіх поділяю: «свої» – «не свої».
Для третіх ніхто я, для них я мовчу,
Ховаючи слово далеко на дні.
Одних я люблю і дуже ціную,
Для інших – я ворог, чи просто сміття.
Я не шукаю і не сумую
За тим, кого вигнала з свого життя.
Я надто жорстока і надто хороша,
Готова боротись за щастя своє…
Але я людина, і я також хочу,
Щоб мене полюбили такою як є…

ТИ...
Наче вселили в мене біль 
І він розпався на частинки. 
Хтось наче викрав тебе з снів... 
Ми – несумісні половинки. 
А в нас вже різні полюси 
І навіть сльози не рятують. 
Ти навіть щось і не проси, 
«Нас» не було, «нас» не існує... 
І твою руку вже не я 
Тримаю. Плачу не сльозами. 
З очей гіркучий спогад-яд 
Руйнує стіни всі між нами. 
І твоє серце вже в чужих 
Долонях гаряче пульсує. 
І скільки в тебе буде їх? 
А я ще є, я ще існую! 
Я не кохала, але щось 
Мене вбиває зсередини. 
А що ж між нами відбулось? 
Що ж ми з тобою наробили? 

Кого сьогодні обіймеш? 
Кому ти скажеш, що кохаєш? 
Для кого ти ось так живеш, 
Коли ніщо не відчуваєш? 
Ти не пиши мені «люблю» 
І як для тебе я потрібна. 
Ти бачиш крила на спині? 
Це все тому що я вже вільна!... 

ЛЮДИ-ТІНІ
Ми не бачимо людей, нам видно тільки тіні,
Беземоційні маски  втомлених очей.
Все інше ми ховаєм глибоко у тілі,
Що виплива назовні чомусь серед ночей.
А що ж там є всередині, і скільки там думок?
Яка там доля схована, 
  там сльози чи лиш сміх?
Ми душу закриваємо на золотий замок,
Коли ми сповна сил чи падаємо з ніг…
Загадка нерозгадана залишиться повік,
І що чекає кожного, хто ледве топче ряст?
Ніхто не зна, що трапиться сьогодні, 
  через рік…
Загадкою залишиться усе, що мучить нас…
У що перетворився цей величезний світ?
Ми щирі тільки в статусах відомих соцмереж
Чому так в серці важко нам розтопити лід
І опуститись в люди з своїх високих веж?
Ми просто сірі тіні, зі страхом у серцях.
Нам страшно навіть фарбами 
  розмалювати світ .
Ми боїмося втратити, що ціниться в грошах,
Та забуваєм, що однаково ми помираєм всі…

Я ДОПАЛЮ ТВОЮ ЦИГАРКУ…
Я допалю твою цигарку,
Може й доп’ю твоє вино.
Я почекаю ще до ранку,

Все просто так, аби було.
Я розіб’юсь об твої стіни,
Я упірну у світ брехні,
Я опущуся на коліна,
Бо вже не соромно мені.
Я поцілую тобі руки,
Вдихну останній подих з вуст.
Скажи, для чого ці всі муки?
Я ж тебе більше не боюсь!
Хоч вирви на мені волосся,
Хоч поламай мені кістки,
А що із цього зосталося?
Недопалки й пусті пляшки.
Я повернулась у реальність,
Я опустилася із хмар,
А ти ж був «містер - досконалість»
Тепер я бачу ким ти став.
І я покину тебе вранці,
Коли доп’ю твоє вино.
Лишу помаду на віконці
І просто так, аби було…

ЗНАЄШ
Знаєш, я скоро покину цей світ.
Світ, де кохання й фіалковий цвіт
Без аромату, без кольорів.
Тут штучні водойми й малюнки гаїв.
Тут все брудне й засмічене злом.
Це лиш гуаш, а не моя кров.
Тут сльози – вода, синтетичне хутро.
Це все не рай – це пекло, а в ньому є зло.
Ці очі не карі, а чорні, як ніч.
Це сонце не справжнє – це тисячі свіч.
Ці хмари із вати – під нею ножі.
Кохання і смерть – вони не чужі.

***
Ти ж бачиш, що ось-ось збіжить сльоза,
Ти ж чуєш, у душі моїй гроза,
Ти ж відчув сильний в грудях стук,
Ти ж не відпускаєш досі моїх рук.
То чого ж сказав гіркі слова?
То чому ж в душі самотньо, я одна?
То чого ж вбиваєш викидом фонем?
Підпалюєш мене безжалісно вогнем.
Відпусти, іди.  Тримати не буду я.
Проживу, стерплю, хоч буду не твоя.
Вибачай мені, що помилково я
Назвалася твоєю, хоч була нічия.

НЕДОСЯЖНИЙ
А ти для мене недосяжний 
Як взимку сонце для всіх трав.
Ти тими милими очима
І серце, й гордість мою вкрав.
А їх, ти знаєш, так багато
Тих гарних, гордих і смішних,
Завоювати моє серце – 

Найперша ціль для них.
А я, забита в білих стінах,
Сиджу і плачу просто так,
Дивлюсь на фото і ридаю,
І кличу в душу тільки страх.
Така любов ніщо не варта,
Бо найстрашніша із усіх.
А ти для мене недосяжний,
Ти душу вкрав і не зберіг.
А я стою на однім місці,
В думках старий ще інтер’єр.
А в мріях ти зробив, як мусив:
Себе – поставив, інших стер.
До неба навіть ревнувала,
Шукала в тисячах очей.
Якби могла, тебе б забрала,
Але є декілька речей:
Бо ти для мене недосяжний,
Це не слова це просто факт,
Бо все, що можу я сьогодні – 
Вмирати в тебе на очах…

СУМ
Сірий сум мене переслідує,
Сірий сум вдень спокійний і спить.
Тільки вечір настане – він кидає
Кайдани на мене, щоб собою накрить.
Сірий сум поселився у грудях,
Все з’їдає в мені і болить.
Він живе у таких, як я, людях,
А у тілі пече і горить.
То чи варто чекати до ранку
І увесь день марно жити,
Коли знаєш, що ввечері знову
Прийде сум, щоб собою накрити?

БЕЗВИХІДЬ
Навпроти світла я стою.
Куди іти і що шукати?
Хтось потоптав любов мою,
Його вина – мені прощати.
У цілім світі тільки я 
Радіти цим речам не вмію.
Фальшива посмішка моя,
Все рівно всім, що ним хворію.
Знайшла проміння в темноті,
Таким як є його любила.
Таке буває у житті,
Але такого не хотіла…
Холодним поглядом жила,
Шукала ніжності в словах,
Отруту з радістю пила,
Втрачала сором і весь страх.
Тепер стою – навпроти світло,
І кличе вдаль нове життя.
Моє бажання кудись зникло,
Я йду шукати забуття…
  Влада ГОНГАЛО

А насправді я дивна людина... Не 
живу без пісень, без віршів, без кохан-
ня, без натхнення... Поезія і музика – 
це моє повітря. І життя втрачає сенс, 
коли мене покидає муза...

Писати вірші почала з дитинства 
і це стало не просто звичкою, а наче 
способом життя. Вдень я весела, 
оптимістична, позитивна дівчина, але 
ввечері я перетворююсь у романтич-
ну і задумливу принцессу, яка виливає 
свої думки на папір. І я творю не лише 
для себе. Кожна стічка, кожне слово 
несе в собі глибокий зміст, певне по-
відомлення, яке моя душа хоче доне-
сти як до однієї конкретної людини, 
так і до всіх, хто небайдужий...
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Наклад 500 примірників

Із приходом весни, із першими проблисками сонячного 
проміння у кожного з нас тією чи іншою мірою пробуджу-
ється бажання щось змінити у своєму житті, забарвити піс-
лязимові сірі будні, вдихнути ковток свіжого повітря і затаї-
ти в собі неповторний аромат легкості та свіжості.

А чи не замислювались ви, у чому полягає магія весня-
ної чарівливості? Секрет простий – у кольорі! Відомо, що 
саме він здійснює потужний психологічний вплив на наше 
відчуття реальності. І залежно від свого внутрішнього 
стану людина може свідомо чи несвідомо надавати пере-
вагу тому чи іншому кольору. «Ті кольори, в які ви одягнені 
впливають на те, як люди сприймають вас», – таку заяву 
зробили італійські психологи вже приблизно чотири деся-
тиліття тому. Визначення кольору, який вам підійде, або 
вашої особистої колірної гамми перетворилося на справ-
жню індустрію в 70-80-х роках.

Все життя нас супроводжує колір. Ще в утробі матері 
ми сприймаємо червоно-рожеве світло, в якому знаходи-
мося. З самого народження кожного з нас оточують кольо-
ри, що виявляють вплив на організм, нервову систему та 
психіку людини, налаштовуючи їх у гармонію зі світом.

Вплив кольору однаковий на всіх, незалежно від ста-
тусу, віку та рівня інтелекту. Але одночасно ставлення до 
певного кольору може залежати від культурно-історичних 
традицій та обрядів, а також ефект від впливу певного ко-
льору залежить від значення цього кольору і того, з чим він 
асоціюється у конкретної людини.

Колір може навіть лікувати. Наприклад, біль знімають 
відтінки блакитного, а сил надає помаранчевий. Зелений 
заспокоює – недарма ми так намагаємось хоча б нена-
довго вирватися з міста, ближче до природи і її зеленого 
кольору.

За тим, яким кольорам ми надаємо перевагу, а яких 
уникаємо, з якими кольорами асоціюємо певні почуття, 
емоції чи людей ми можемо багато сказати про нас самих. 

Зелений. Його вибирають люди, які вважають себе ре-
алістами. Вам не позичати волі, наполегливості і цілеспря-
мованості. Здається, ви народженні для того, щоб керувати 
іншими. Точна пам’ять, уміння чітко і ясно викладати думки – 
ваші сильні якості. Іноді ви зі смутком помічаєте, що не всі 
розуміють ваші благородні наміри – це дратує. Будьте обе-
режні: навчіться розслаблятися і не бійтеся невдач.

Червоний. Оптимісти і життєлюби завжди обирають цей 
колір. Прагнучи успіху, ви зазвичай досягаєте результату в 
будь-якій діяльності. У вас постійне бажання активних дій, 
ініціативи, конкуренції тощо. Ви живете теперішнім і вирішує-
те проблеми тоді, коли вони близько. У вас часто з’являється 
бажання кардинально змінити сферу діяльності. 

Фіолетовий. Ви чуттєві, чарівні, привітні. Зовнішній світ 
з його грубими реаліями не викликає у вас симпатій. Ви 
намагаєтеся жити у своїй, створеній уявою країні, де є 
місце романтиці, сентиментам, справжній дружбі і ніжним 
стосункам. У вас особлива потреба в тонкому розумінні з 
боку партнера. Вам хочеться, щоб усі оточуючі помічали і 
позитивно оцінювали вашу чарівність. Усе таємничо-міс-
тичне викликає у вас жвавий інтерес. Ви любите, відчува-
єте і розумієте справжнє мистецтво.

Синій. Його вибирають люди з урівноваженим харак-
тером, схильні до споглядальності. Вам властивий спокій-
ний, розмірений спосіб життя, потяг до гармонії і задово-
леності. У вашому житті немає місця гармидеру і поганому 
настрою; події розвиваються плавно, відповідно до тради-
цій. Ви відданий партнер і дуже вразливі у питаннях, що 
торкаються кохання та одруження, розгублюєтесь у ситуа-
ціях, які швидко змінюються. Ви сором’язливі, слабкі, але 
небезпечні, коли хтось стає у вас на дорозі.

Жовтий. Символічно, що жовтий колір відповідає теплу 
сонця, духу щастя, свободи. Ви живете очікуванням щастя 
у всіх його незчисленних формах – від сексуальних про-
явів до захоплення філософськими системами. Від вас 
віє оптимізмом і приязністю, але ваша постійна посмішка 
часто виявляється маскою, за якою приховується вну-
трішня напруга і бажання уникнути труднощів. Ви хочете 
поваги і можете бути прикладом працьовитості, але напо-
легливість і старанність приходять до вас епізодично, час 

від часу. Ви рідко перебуваєте у спокої, весь час шукаєте 
чогось нового і схильні до «змін заради змін».

Коричневий.  Якщо у вас з’явилася любов до коричне-
вого кольору, то це означає, що у вас з’явилася маса про-
блем, подолати які ви не в змозі. Це може бути конфліктна 
атмосфера на роботі, дискомфорт в особистому житті чи 
важка хвороба. Вам явно не вистачає того, що англійці на-
зивають «мій дім – моя фортеця», тобто місця, де можна 
відчути себе у безпеці. У будь-якому випадку, вам необхід-
ний відпочинок і спокій, доброзичливе оточення.

Чорний. Зазвичай його вибирають люди, пов’язані з 
підприємницькою діяльністю. У багатьох випадках вибір 
чорного обумовлений традиціями і тенденціями у моді і в 
цьому випадку йдеться про колір не улюблений, а модний. 
При цьому, якщо ж вам все-таки подобається чорний колір 
сам по собі, це означає, що теперішній період життя скла-
дається не найкращим чином – у будь-який момент може 
статися спалах екстремальної поведінки, про який потім 

доведеться жалкувати. Ви наполегливо намагаєтеся від-
стоювати свій погляд, драматизуєте ситуацію, вимоги до 
себе вважаєте завищеними, повстаєте проти своєї долі і 
схильні діяти нерозсудливо.

Сірий. Вам властиве самолюбство, яке багато в чому 
визначає ваші вчинки. Ви здатні до ефективної і плідної 
діяльності. Можливо, навколишні вважають вас непересіч-
ною особистістю, але лише собі ви можете зізнатися, що 
всі ці досягнення – тільки результат втечі від хвилюючої 
вас проблеми. Ви здатні приховувати свої істинні наміри і 
досягати своїх цілей, залишаючись при цьому ніби збоку 
від того, що відбувається.

Пам’ятайте, що все, що ми бачимо саме сьогодні, здатне 
змінювати наше сприйняття світу саме сьогодні, тому живіть 
яскраво і посміхайтеся – вам посміхнуться у відповідь

Над статтею працювали 
Маянцева Тетяна та Штокало Ольга


