
Традиційно 30 жовтня Острозька академія 
святкує свій День народження. Ця подія дорога 
серцю кожного, хто тут навчається і працює.

Уже не перший рік наш університет випускає 
у світ високоякісний продукт – нас, студентів. 
Куди закине нас життя, ніхто не знає. Академія ж 
назавжди залишиться тим спільним і рідним, що 
об’єднуватиме нас, навіть незнайомих між собою, 
тих, хто гордо носитиме звання спудея Ост-
розької академії. День народження – це зазвичай 
момент щирої радості, невимушеного спілкуван-
ня, і, врешті-решт, обміну привітаннями і поба-
жаннями. Разом з цим це й мить спогадів, час під-
биття  підсумків та формування нових цілей.

За період мого навчання, а він «чималий» – ось 
уже два місяці, найяскравішим моментом,  пере-
житим у стінах ОА, була інавгурація. Таке не забу-
вається. А взагалі унікальним є практично кожен 
день, адже я щодня отримую нові враження. Ака-
демії ж хочу побажати, щоб вона і надалі розвива-
лася з такою космічною швидкістю і щоб нарешті 
добудували гуманітарний корпус.
Олександр Денисюк, факультет міжнародних відносин

Бажаю нашій альма матер побільше позитив-
них емоції, ентузіазму, віри у краще і, звичайно, 
студентів, які б носили у своїх світлих головах 
цікаві, а головне корисні ідеї. Студенти + ідеї + 
їх реалізація = чудовий мікс! Оскільки в академії я 
навчаюсь п’ятий рік, можу стверджувати: кожен 
рік насичений і цікавий. Я люблю студентське 
життя університету, тому завжди відвідую Дні 
академії, масові святкування, різні змагання та 
доброчинні акції. Мабуть, найнезабутнішими осо-
бисто для мене були «Танці з викладачами». Тоді 
я танцювала з Юрієм Мацієвським.

Ольга Хеленюк, факультет політико-
інформаційного менеджменту

Академії бажаю безмежного процвітання, сту-
дентам – гарного навчання, а викладачам – по-
блажливості до студентів. Найяскравіший спо-
гад – це, звичайно, пошук аудиторій на першому 
кур сі, це перші пари, на яких сидиш розгублений і 
не розумієш, що і до чого.

Оксана Балик, гуманітарний факультет

Академії бажаю, щоб до років її функціонуван-
ня додавався ще не один нулик, великої кількос-
ті меценатів, процвітання, процвітання і ще раз 
процвітання! На мою думку, най-най – це посвя-
та у спудеї Острозької академії, складання при-
сяги – не лише незабутньо, а й дуже символічно.
Катерина Чайка, факультет  міжнародних відносин

Вітаю нашу любу академію з п’ят над цяти річ-
чям. Усім студентам бажаю оптимізму, віри у май-
бутнє, успішного навчання, викладачам, деканам і 
шановному ректорові – успіху й наснаги в науковій 
і творчій діяльності. Щодо найяскравішого момен-
ту, пережитого в академії, то це зустріч із моєю 
коханою два роки тому саме на День академії.

Юрій Морозюк, факультет політико-
інформаційного менеджменту

Вітаю всіх з Днем академії! Усім бажаю наснаги, 
терпіння, усмішок і менше незарахів! Ми – студен-
ти, насолоджуймося студентським життям! Життя 
в її стінах – ось мої найнезабутніші моменти. Саме в 
академії я зустріла багато приємних і добрих людей, 
друзів, коханого, освічених викладачів. 

Тетяна Швая, факультет політико-
інформаційного менеджменту
Підготувала Анна Козаченко

де сучасні творці історії Острозької ака-
демії віддали пошану тим, хто стояв біля 
витоків її відродження, хто доклав вели-
чезні зусилля для підняття з руїни колис-
ки української духовності.

Чудо такого стрімкого розвитку уні-
верситету, на думку його ректора Ігоря 
Пасічника, полягає у тому, що завжди 
знаходилися люди, готові допомагати 
Острозькій академії. І це не лише пред-
ставники діаспори, де надзвичайно 
сильні традиції меценатства. Острозь-
ка академія змогла знайти в Україні ме-
ценатів, котрі долучилися до процесу її 
відродження. І не лише у матеріальному 
плані. Мова йде і про духовне меценат-
ство людей, які працювали над зростан-
ням наукового потенціалу університету, 
створювали нові ідеї, розповідали Украї-
ні про феномен Острозької академії.

Кінець минулого місяця приніс в 
Ос трозьку академію надзвичайно 
урочисте свято. Адже 30 жовтня 
на шій альма матер виповнило-
ся 15 років з моменту її відро-
дження. Хоча 15 – це дуже симво-
лічно, ос кільки існування фено-
мену Острозь кої академії вимірю-
ється століт тями, і ми з гордістю 
можемо гово рити, що нашому уні-
верситету ви повнилось ось уже 
не 15, а 440 років.
Хоча у День народження Острозь-
кої академії нам усім довелося 
вийти на карантин та перенести 
традиційне святкування у вигля ді 
пасіки й акцію, що безпрецедент-
но претендує на рекорд України, 
живий ланцюг «Через минуле у 
майбутнє» на менш «кризові» пе-
ріоди, впевнена, що усі вимушені 
канікули вас не покидало відчуття 
урочистості і ви запоєм читали по-
відомлення про вашу альма матер 
у пресі. Тому хочеться ще раз, 
хоча вже й через місяць, поверну-
тися до святкових днів, які приве-
ли в університет багатьох непере-
січних особистостей і стали свід-
ками справжнього чуда. Але і про 
чудо, і про гостей Острозької ака-
демії трішки пізніше. Почнімо спо-
чатку, адже святкували ми ювілей 
Острозької академії не лише 30 
жовтня.

ВЕТЕРАНИ БУВАЮТЬ НЕ ЛИШЕ 
НА ВІЙНІ, А Й В ОСТРОЗЬКІЙ АКА-
ДЕМІЇ. І ЦЕ НЕ МЕНШ ГЕРОЇЧНО.
Острозька академія може пишати-

ся тим, що завжди знаходилися люди, 
готові віддати їй частинку своєї душі. 
Кожен з них робив це у свій спосіб: хто 
матеріально, хто інформаційною чи інте-
лектуальною підтримкою, а хто щоден-
ною працею.

29 жовтня святкова вчена рада уні-
верситету зібрала всіх тих, кого по праву 
можна називати ветеранами праці в Ост-
розькій академії, адже ці люди працюва-
ли, а дехто ще працює, в університеті з 
початку його відродження. Саме вони 
пройшли з Острозькою академією етапи 
її становлення. Альма матер стала час-
тиною їх особистісного зростання. При 
чому обіймали ці люди різні посади, але 
кожен здійснював свій, по-своєму цінний 
та однаково незамінний внесок. Думаю, 
ми повинні знати ці імена. Це…

Ректор університету Ігор Пасічник 
вручив кожному з них Почесну грамо-
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Медійна компетентність – необхідний атрибут 
моло до го спеціаліста майбутнього. Чи компе-
тентні у медіа-прос торі острозькі студенти, до-
сліджувала Катерина Та ла шук на стор.    3. 

анонс

ОСТРОЗЬКІЙ 
АКАДЕМІЇ «+15»:

ПРО СВЯТО, ІСТОРІЮ ВІДРОДЖЕННЯ, 
МЕЦЕНАТІВ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОСТРОЗЬКОЇ БІБЛІЇ

ту та грошову премію. Слова Ігоря Де-
мидовича «саме ви, дорогі мої колеги, 
вклали частку своєї душі у відроджен-
ня нашого навчального закладу. Завдя-
ки вашій наполегливості, згуртованос-
ті та професіоналізму Острозька ака-
демія стала одним із найпрестижні-
ших університетів в Україні» стали най-
більш влучним проявом вдячності та ро-
зуміння цінності кожної такої особистості 
для Острозької академії.

СВЯТО СПОГАДІВ
15 років – це той проміжок часу, коли 

вже можливо аналізувати зроблене, оці-
нювати, яку нішу ти зайняв у суспільстві, 
розуміти, яка місія на тебе покладена з 
позиції нових історичних реалій. А День 
народження – це завжди момент спога-
дів. Тому на честь 15-річчя в Острозькій 
академії відбулася Урочиста академія, 

Спецслужби під прикриттям працюють у Контакті. 
Про це на стор.    4. 

анонс
Новинка у газеті «Острозька Академія». Дізнавайте-
ся, ким були і стали наші випускники на стор.    5. 

анонс

Засідання Острозького клубу вільного інтелектуаль-
ного спілкування молоді – це завжди цікаві дискусії. Чи-
тайте про це на стор.    5. 

Рубрика «Під прицілом» пропонує у цьому номері роз-
гадати загадку Марії Цип’ящук на стор.    6. 

Дізнатися більше, як стати лідером, а також роз-
винути власну уяву вам допоможуть наші психоло-
ги на стор.    7. 

Продовження на стор. 2 

Ігор Пасічник з оригіналом Острозької Біблії 1581 року, 
подарованим Віталієм та Оленою Гайдуками.
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долучилися до розбудови Ост-
розької академії, проте за їх  
сприяння була укомплектована 
комп’ютерами наукова віртуаль-
на бібліотека Острозької акаде-
мії, і які надалі продовжують до-
помагати університету. І це є при-
клад того, як повинні вести себе 
наші олігархи, це яскравий при-
клад сучасного українського ме-
ценатства.

Під час Урочистої академії 
присутні у залі мали змогу поді-
литися спогадами та враження-
ми. З боку університету відбуло-
ся вручення іменних подяк як сту-
дентам і викладачам університе-
ту, так і гостям. Віталія Гайдука 
було урочисто прийнято у члени 
Острозького академічного брат-
ства, йому вручили мантію по-
чесного академіка. Своєю чергою 
гості Острозької академії при-
вітали її з Днем народження не 
лише словесно. Лариса Івшина 
привезла до Острозької акаде-
мії подарунок, який можна на-
звати живим відображенням іс-
торії відродженого університе-
ту, – підбірку статей, що виходи-
ли упродовж усіх цих років у газеті 
«День» про Острозьку академію. 
Подарунок став символічним під-
твердженням слів Лариси Олек-
сіївни: «Наша симпатія більша, 
ніж просто стосунки, бо ми під-
силюємо один одного. Я захо-
плююся атмосферою академії, 
тією аурою, яку створив Ігор Де-
мидович, його талантом. Тільки 
могутня сила духовності, ве-
ликої культурної традиції може 
об’єднатися і створити щось 
справжнє».

ЧУДО ПОВЕРНЕННЯ: 
ЗАВДЯКИ РОДИНІ ОЛЕНИ 
ТА ВІТАЛІЯ ГАЙДУКІВ 
ОРИГІНАЛ ОСТРОЗЬКОЇ 
БІБЛІЇ 1581 РОКУ 
ЗНОВУ У СВОЄМУ 
МАТЕРИНСЬКОМУ ДОМІ.
Олена та Віталій Гайдуки своїм 

подарунком здійснили Острозь-
ку мрію. Завдяки зусиллям цієї 
сім’ї до місця свого створення по-
вернулася славнозвісна Острозь-
ка Біблія. Ця книга, яку, без сумні-
ву, можна назвати джерелом духо-
вності української нації, яка дала 
можливість зберегти націю як таку, 
ос кільки задекларувала рівноправ-
ність та наукову значимість її мови 
та надзвичайний потенціал її пред-
ставників, століттями перебувала 
за межами Острога. Після відро-
дження Острозької академії повер-
нення Острозької Біблії до свого 
материнського дому залишалося 
мрією, оскільки навчальний заклад 
не міг собі дозволити викупити та 
реставрувати святиню, яка нале-
жала йому по праву. І це надзви-
чайно правильно, що в Україні є 
такі люди, завдяки яким збувають-
ся мрії. Вчинок родини Гайдуків – 
це не просто подарунок Острозькій 
академії вартістю 125 тисяч дола-
рів до Дня народження, це свідчен-
ня того, що у цих стінах відбуваєть-
ся справді чудо, про яке неодно-
разово повторюють й острожани, і 
гості університету. Адже, за слова-
ми Віталія Гайдука, Острозька ака-
демія – це унікальний освітянський 
«hand-made», а її ректор – загаль-
нонаціональний бренд.

Підготувала Вікторія Скуба

ним оком обирати потрібну інфор-
мацію за такими адресами:

http://eu.prostir.ua
http://www.osvita.org.ua
http://www.stina.net.ua.
Ресурси містять найоптималь-

ніше класифіковану інформацію 
та обов’язково стануть у нагоді.

Окрім цього, варто уважно сте-
жити за дошками оголошень та за 
всіма можливими варіантами до-
сягнення мети у межах академії.

Пам’ятайте про вимоги до на-
писання наукових статей (усіля-
кі плагіаторські штучки виглядають 
принадливо, але зовсім не до лиця 
спудею Острозької академії :- ) та 
не забувайте, що все, що робиш, 
треба робити добре, навіть якщо 
здійснюєш божевілля.

Катерина Талашук

Всім привітик!
Після затяжного випробу-

вання позанавчальною гравіта-
цією і просто відпочинку від вас, 
буз сумніву, чекатимуть швид-
кої адаптації до навчальних про-
грам, модулів, креативних звер-
шень і свідомого сприйняття того, 
що перед нами стоїть завдання 
не лише інтелектуального зрос-
тання у швидкому темпі, а й ще й 
підтримання статусу навчально-
дослідницького центру. Хотілося 
б у такому випадку присвятити цю 
колонку, насамперед, тим студен-
там, чия градуація не за горами.

Для тих, хто призабув, нага-
дуємо: для успішного складання 
державних іспитів та допуску до 
захисту магістерських, дипломних 
робіт, важливим є не тільки напи-
сання самої роботи, але й нау-
кових статей та активна участь у 
наукових заходах (конференції, 
круглі столи, он-лайн обговорен-
ня загальнонаціонального та між-
народного зразка), чия тематика 
пов’язана з темою вашої диплом-
ної роботи. Здавалося б, більше, 
ніж 6 місяців, попереду, однак у 
цьому випадку стратегічне мис-
лення аж ніяк не завадить.

ATTENTION, PLEASE

І надзвичайно приємно, що під 
час Урочистої академії студенти 
та викладачі не лише вшанували 
подвижників Острозької академії, 
як Микола Ковальський, Петро 
Андрухов, Василь Ханенко, та 
відзначили неоціненний внесок у 
її розвиток Миколи Жулинського, 
Любомира Буняка, Лесі та Мирона 
Куропасів, Ярміли та Ераста Гуцу-
ляків, Анни та Любомира Вина-
рів, Оксани та Ярослава Соколи-
ків, Наталки Даниленко, Ірени та 
Олександра Михалюків, Стефана 
Качарая, Євгена Гливи, Віри Ма-
ланчій, Яніни та Леоніда Якобчу-
ків. На цьому святі вдалося зібра-
ти декого з тих, хто продовжує до-
помагати Острозькій академії як 
матеріально, так і духовно.

Це Роман Василишин, який, 
коли на початку 90-х років був 
представником Президента у Рів-
ненській області, підтримав Ігоря 

Пасічника на перших етапах від-
родження Острозької академії.

Це редактор щоденної всеу-

ОСТРОЗЬКІЙ АКАДЕМІЇ «+15»:
ПРО СВЯТО, ІСТОРІЮ ВІДРОДЖЕННЯ, МЕЦЕНАТІВ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОСТРОЗЬКОЇ БІБЛІЇ

країнської газети «День» Лариса 
Івшина, після знайомства якої з 
Острозької академією, в універ-
ситеті розпочалася епоха зустрі-
чей з видатними людьми та ін-
телектуальних дискусій. Адже 
саме завдяки цій людині про фе-
номен Острозької академії дізна-
лася вся Україна. Це їй належа-
ла ідея створення Острозького 
клубу вільного інтелектуального 
спілкування молоді, який вже не 
один рік об’єднує молодь з різних 
куточків країни. Як сказав ректор 
університету Ігор Пасічник, ми по-
родинному називаємо цю людину 
«наша Лариса Волинянка».

Це Євген Марчук, коли був мі-
ністром оборони, перетворив за-
кинуті військові казарми на чудове 
студентське містечко та військо-
вий ліцей, який зараз діє під про-
текторатом Острозької академії.

Це родина Олени та Віта-
лія Гайдуків, які не так уже давно 

Моніторинг Інтернет-ресурсів 
доз воляє говорити про потре-
бу серйозної підготовки уже за-
раз, оскільки більшість заходів 
наукового-дослідницього та прак-
тичного спрямування, а також 
участь у них – питання акумуляції 
зусиль та напрацювань сьогодні. 
Цілком доречно уже сьогодні по-
думати над такими питаннями:

• яку тему наукової статті ви 
хочете досліджувати або яку з уже 
наявних хочете удосконалити;

• виокремити ті завдання, від 
реалізації яких залежить повно-
цінне висвітлення потрібної вам 
тематики (соціологічне дослі-
дження, моніторинг ресурсів, сту-
пінь актуальності теми тощо);

• де саме ви плануєте виступа-
ти з доповіддю, опублікувати нау-
кову статтю, дослідження;

• з’ясувати терміни подачі робіт, 
дату виступів на конференціях і 
скоригувати обрані варіанти відпо-
відно до вашого робочого графіка.

Дослідження Інтернет-ре сур-
сів свідчить про те, що оптималь-
ними варіантами на сьогодні є ті 
конференції, які заплановані на 
перше півріччя наступного року. 
Раджу вам «зазирати» та пиль-

Ваші викладачі та декани у перший рік роботи в Острозь-
кій академії. На фото Віктор Атаманенко, Василь Жуков-
ський, Галина Крайчинська, Анатолій Криловець, Світлана 
Новоселецька та Галина Пастушок. Вгадайте, хто є хто)))

Закінчення, 
початок на стор. 1

В Острозьку академію – з позитивом!

Віталій Гайдук – Почесний академік Острозького академічного братства.

«Наша Лариса Волинянка» з теперішніми та 
майбутніми учасниками Остроького клубу.
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СВІТЛО ПАМ'ЯТІ УЛАСА САМЧУКА
20 вересня у селі Дермані відбуло-

ся літературно-мистецьке свято під 
назвою «Дерманський світильник», при-
свячений пам’яті видатного українсько-
го письменника Уласа Самчука. Участь 
у святі взяли також викладачі та студен-
ти Острозької академії. Під час заходу 
перший проректор університету Петро 
Кралюк презентував збірку творів Уласа 
Самчука «Чого не гоїть огонь», «Марія» 
та «Віднайдений рай», нещодавно 
видану в Острозькій академії.

ОСТРОЗЬКІ ПЛАСТУНИ ПІДКОРИЛИ 
ВЕРШИНИ КАРПАТСЬКИХ ГІР
Студенти-пластуни Національного універ-

ситету «Острозька академія» минулих 
вихідних підкорили дві найвищі вер-
шини українських Карпат – гори Говер-
лу і Петрос. Похід пластунів відбувався 
у межах акції «Карпатськими вершина-
ми», традицію проведення якої започат-
кували студенти академії.

ІГОР ПАСІЧНИК – СЕРЕД НАЙВПЛИВОВІ-
ШИХ ЛЮДЕЙ РІВНЕНЩИНИ
Ректор Національного університету «Ост-

розька академія», Герой України Ігор 
Пасічник увійшов до числа переможців 
рейтингу «ТОП-25: най впливовіші люди 
Рівненщини», який організував об-
ласний тижневик «ОГО». Ректор посів 
у рейтингу найвпливовіших 6 місце. 
Се ред переможців рейтингу лише Ігор 
Пасічник є представником ос вітньої 
галузі.

КРУГЛИЙ СТІЛ, ПРИСВЯЧЕНИЙ 120-РІЧ-
ЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ М. ГАЙДЕҐЕ-
РА, ВІДБУВСЯ В ОСТРОЗЬКІЙ АКАДЕМІЇ
30 вересня 2009 року кафедрою культуро-

логії та філософії Острозької академії 
було проведено круглий стіл, присвя-
чений Мартінові Гайдеґеру (1889-1976) 
та його філософії. Гостями наукового 
заходу були представники кафедри фі-
лософії Рівненського національного уні-
верситету водного господарства та при-
родокористування.

АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК: «ВЕРХОВНА РАДА 
МАЄ ФОРМУВАТИСЯ ЗІ СТУДЕНТІВ 
ОСТРОЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ»
У Національному університеті «Острозька 

академія» 1 жовтня відбулася зустріч 
студентів та викладачів із народним де-
путатом України Арсенієм Яценюком. 
Студенти мали можливість у формі 
дискусії поспілкуватися з паном Арсе-
нієм про політичну ситуацію в Украї-
ні на внутрішньо- та зовнішньополітич-
них рівнях, проаналізувати розвиток по-
літичних подій. Також охочі студенти ви-
словили свої міркування із зазначених 
питань та поставили Арсенію Яценюку 
низку запитань.

МОВОЗНАВЧІ ПИТАННЯ РОЗГЛЯДАЛИ 
В ОСТРОЗЬКІЙ АКАДЕМІЇ ПРОВІДНІ 
НАУКОВЦІ КРАЇНИ
1 жовтня у Національному університеті 

«Острозька академія» проходив розши-
рений пленум Наукової координаційної 
ради під назвою «Закономірності розви-
тку мов і практика мовної діяльності». 

Ініціатором та організатором пленуму ви-
ступив факультет романо-германських 
мов. Захід проводився за сприяння Мі-
ністерства освіти і науки України, Інсти-
туту мовознавства ім. О. О. Потебні На-
ціональної академії наук України.

ВОЛОДИМИР ХОМКО ЗУСТРІВСЯ ЗІ 
СТУДЕНТАМИ АКАДЕМІЇ
Рівненський міський голова Володимир 

Хомко 2 жовтня відвідав Націо нальний 
університет «Острозька академія». 

Під час візиту він у супроводі щирого друга 
та протектора Острозької академії 
Романа Василишина зустрівся зі сту-
дентами університету та розповів їм 
про цікаві моменти своєї біографії, про-
фесійне зростання і перспективи розви-
тку міста Рівного.

АКАДЕМІЮ ВІДВІДАВ ПОСОЛ КАНАДИ 
В УКРАЇНІ
6 жовтня до Національного університе-

ту «Острозька академія» завітав посол 
Канади в Україні Даніель Карон.

КОРОТКО ОА

Під час зустрічі зі студентами пан посол 
розповів про перспективи співпраці 
Канади з Україною, реалізацію спільних 
проектів тощо. Даніель Карон висло-
вив сподівання щодо покращення тор-
говельних й економічних зв’язків Укра-
їни з Канадою, оскільки бачить у нашій 
країні перспективного партнера.

ЛІТЕРАТУРНА СТУДІЯ «87» ЗАВІТАЛА 
ДО ОСТРОЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ
Уже вкотре літературний союз «Плита» та 

кафедра української мови влаштову-
ють творчі зустрічі. 8 жовтня за їх спри-
яння до Острозької академії з Терно-
пільського національного університету 
ім. В. Гнатюка завітали учасники літе-
ратурної студії «87». Під час зустрічі зі 
студентами Національного університе-
ту «Острозька академія» молоді літера-
тори презентували власні твори. Тема-
тика була різноманітною: від соціальної 
до еротичної. Кожен письменник відріз-
нявся яскраво вираженою індивідуаль-
ністю, що й відображалося у творчих 
доробках авторів. Завдяки цьому при-
сутні студенти отримали шанс більше 
дізнатися про літературне життя Терно-
пільщини, а також налагодити стосунки 
для подальшої співпраці.

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКА ПРОГРАМА 
ОБМІНУ: ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ
9 жовтня було підбито підсумки українсько-

польської обмінної програми між Націо-
нальним університетом «Острозька 
академія» та Державною східноєвро-
пейською школою Перемишля. 

Упродовж дії програми шестеро студентів-
поляків факультету україністики відві-
дали Острозьку академію і прослуха-
ли курси з історії України, мистецтвоз-
навства, міжнародних відносин та інших 
дисциплін.

ПІАНІСТ-ВІРТУОЗ ЄЖИ ЕРМІН ГРАВ 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ОСТ-
РОЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ
4 жовтня Острозька академія приймала ві-

домого піаніста-віртуоза, доцента Львів-
ської консерваторії, визнаного майстра 
класичної музики Єжи Ерміна. 

Будучи гостем університету, Єжи Ермін дав 
од но годинний концерт фортепіанної му-
зики для викладачів та студентів академії.

ПОЧАЛА РОБОТУ СЕКЦІЯ АРАБІСТИКИ 
ПРИ КАФЕДРІ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА
14 жовтня відбулося установче засідання 

сходознавчого гуртка «Мудрість Сходу», 
організованого викладачем кафедри ре-
лігієзнавства Михайлом Якубовичем. 
На заході були присутні студенти різних 
спеціальностей, зацікавлені у глибшому 
вивченні арабістики. Упродовж роботи 
гуртка планується, зокрема, вивчення 
арабської мови, знайомство з ісламо-
знавчими дослідженнями, обговорен-
ня актуальних проблем міжкультурно-
го та міжрелігійного діалогу, проведен-
ня зустрічей із представниками релігій-
них громад, організація екскурсійних 
турів. Нагадаємо, що при кафедрі релігі-
єзнавства уже діє сертифікатна програ-
ма з вивчення давньоєврейської та ара-
мейської мов під керівництвом виклада-
ча кафедри Дмитра Цоліна.

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО: «ЯКЩО Я СТА-
НУ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ, ТО ОСТ-
РОЗЬКА АКАДЕМІЯ БУДЕ ПІД МОЇМ 
ПАТРОНАТОМ»
Національний університет «Острозька ака-

демія» 20 жовтня відвідала Прем’єр-
міністр України Юлія Тимошенко. 

У межах свого візиту до Острозької академії 
Юлія Володимирівна побувала на екс-
курсії університетом, а також урочисто 
відкрила виставку сакрального живопи-
су відомого художника Юрія Нікітіна та 
художника-реставратора Миколи Бен-
дюка, що відтепер експонуватиметься 
у художній галереї Острозької академії. 
Також Юлія Тимошенко зустрілася зі сту-
дентами та викладачами університету та 
поділилася своїм баченням ситуації, що 
склалася в українському суспільстві.

Підготувала Ольга Гожа

МЕДІЙНА КОМПЕТЕНТ-
НІСТЬ СТУДЕНТІВ: INTRO

Не кажіть, що, маючи вдосталь часу, ви 
не проводили його у лабіринтах Інтернету, 
ковтаючи повідомлення з контакту, профео, 
однокласників, серйозних новинарів і 
просто розважально-дисидентських фору-
мів. Щось – виправдано потребами навчан-
ня, а інше – спраглі ковтки позанормово-
го, ніде не оціненого у навчальних програ-
мах, інтелектуального коктейлю зі спортив-
них сенсацій, культурних подій, віянь моди 
і чудернацьких витворів фантазії на межі з 
божевіллям. Так от, міксуючи свої потреби і 
шукаючи матеріали, ви, мабуть, неоднора-
зово помічали великі оголошення про нові 
медіа, медіа-культуру, освіту і компетент-
ність, телекомунікацію і цілі блоки медієвіс-
тик, яскраві банери і мигаючі буквочки заго-
ловків про нові тренінги та освітні програми.

І наче нікому немає діла до вдосконален-
ня медіа-культури, у всіх все гаразд та йде 
за планом особистісного зростання – у пе-
ресічного філолога, економіста чи правника. 
Однак, виявляється, не все так просто. Пи-
тання медійної компетентності молодого спе-
ціаліста у будь-якій галузі – від романтичного 
літературного критика до прагматичного та 
критичного документознавця – стало вимо-
гою не лише часу, а й роботодавців.

Медіа-компетентність, за версією ні-
мецьких науковців, є вмінням людини ви-
користовувати, критично аналізувати, оці-
нювати і передавати медіа-тексти у різно-
му вигляді, формах і жанрах, аналізуючи 
складні процеси функціонування медіа в со-
ціумі. Проблематика медіа-компетентності 
в українських університетах знаходить своє 
відображення ще не в багатьох наукових 
роботах. Тому до того часу, поки з’явиться 
надійна теоретична база для прикладно-
го застосування механізмів удосконален-
ня медійної освіти студентів, мине чимало 
часу. Однак показники медійної компетент-
ності цікавлять усіх, не лише освітян, робо-
тодавців, науковців. Адже завжди приємно 
зненацька довідатися про свої «приховані» 
плюси і завжди важливо удосконалювати ті 
навички, що є недостатньо розвиненими.

Студенти Острозької академії стали 
тією аудиторією, досліджуючи яку, вдало-
ся конкретніше уявити, як сучасний сту-
дент працює із ЗМК, де шукає інформа-
цію, критикує чи поглинає всліпу, креатив-
но підходить до навчальних завдань чи по-
кірно «поїдає» навчальну норму інформа-
ції, віддає свої інтелектуальні набутки на 
поталу масовим обговоренням у мережі чи 
тихенько складає в шухлядку.

Отож, соціологічне дослідження дозво-
ляє говорити про таке:

1) Найслабше розвинена у студентства 
критичність сприйняття та оцінки текстів. 
При цьому можливі два варіанти поведінки:

а) студент виключає потребу перевіря-
ти інформацію в інших ЗМК і зупиняється 

на мінімальній порції даних, що була запро-
понована у певному медіа-тексті. 57% сту-
дентів надає первагу включеності до однієї 
тематики, а саме того, що безпосередньо 
стосується навчальної діяльності; 43% сту-
дентів самостійно обирають медіа-джерела 
для досягнення особистісного рівня розви-
тку або отримання практичних знань сто-
совно професійної діяльності. 7% уника-
ють ЗМК і, ймовірніше, приєднуються до 
тих 57%, що надають перевагу однотипнос-
ті текстів;

б) студент додатково опрацьовує до-
ступні йому медіа-тексти.

2) Студенти використовують медіа-
тексти для власних потреб (50% – навчаль-
ні потреби), обираючи при цьому переваж-
но 2-3 постійних джерела.

3) «Незрозумілі» статті «відштовхують-
ся» і не осмислюються повністю. Найпро-
блематичнішою для розуміння студенти 
вважають економічну тематику, в якій вони, 
очевидно, заплуталися і тепер оминають 
боком, як скриньку із «сюрпризом». Зре-
штою, український політикум поводиться не 
оригінальніше.

4) Студенти відчувають потребу в до-
даткових медійних навичках, таких, скажі-
мо, як написання журналістських текстів 
для ЗМК, веб-дизайн, відеомонтаж, моні-
торинг ЗМК, вміння давати гідного відко-
ша пропагандистським та маніпулятивним 
«прийомчикам» у медіа джерелах. Можли-
во, не так гостро відчувають необхідність 
у цьому студенти тих спеціальностей, чия 
професійна діяльність неможлива без ЗМК. 
Однак потреба у введенні в навчальну про-
граму спеціального курсу з медійної компе-
тентності визнається всіма студентами.

Сьогодні важливо не просто читати чи 
багато читати. Важливіше інше: орієнтува-
тися в ресурсах, які є доступними, обира-
ти надійні мас-медіа, залишати місце для 
критики і креативності власної інтерпре-
тації. Тільки тоді можна говорити про до-
статню медійну компетентність студентів 
та визначати достатній рівень активності, 
а не критикувати за молодіжне «відчужен-
ня», уникнення певних тем чи пасивність. 
З іншого боку, ніхто не забороняє розви-
ватися самотужки, не сподіваючись на те, 
що найвищі «інстанції» помітять бажан-
ня знати і вміти більше та швиденько ре-
формують навчальні плани. Зрештою, так 
навіть цікавіше. Ніколи не знаєш, що чи-
татимеш чи писатимеш завтра, як сприй-
матимеш ілюзіоністику медіа і до чого 
вона тебе «доведе», куди тебе «запрото-
рять» манівці критичності і виплески кре-
ативності. Як написав Карлос Кастанеда: 
«Якщо ти непередбачуваний – ти непере-
можний». Успіху, непереможні!:- )

Катерина Талашук
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Діаграма1. 

Схильність аудиторії 
студентів до роботи 

з багатьма медіа

Діаграма 2. 

Схильність до глибинного 
розуміння та перевірки 

інформації у ЗМК

Діаграма 3. 

Інформаційна продуктив-
ність (відсотковий розподіл 
видів можливої діяльності)



4Листопад, 2009, № 12 (71)

з’явитися і лавочки. Ідея сюжету малюнка 
належала трьом студентам університету, 
решта охочих допомогти приєдналася до 
цієї творчої групи. Керівником студентів-
активістів виступила студентка економіч-
ного факультету Оксана Макаренко. Вона 
взяла на себе більшість організаційних 
робіт, згуртувала тих, хто наносив зобра-
ження на стіну.

– Завдяки кому були закуплені мате-
ріали для розпису, хто профінансував 
цей проект?

– Матеріальне забезпечення надав уні-
верситет. Але малювали студенти абсолют-
но безкоштовно, адже насамперед вони за-
цікавлені у реалізації проекту. Поштовхом 
до праці був ентузіазм та прагнення тво-
рити, і реалізовано, як на мене, досить 
добре. Принаймні початок ми вже бачимо, і 
він справді вражає! Хоча наразі може бути 
оцінений лише початок роботи, адже у май-
бутньому планується розпис усієї стіни на 
території парку наукової бібліо теки Ост-
розької академії.

– Яка тематика графіті?
– Автори хотіли створити образний та 

з глибоким філософським змістом малю-
нок, який відображає суть сучасного мис-
тецтва графіті. З-поміж багатьох запропо-
нованих ідей саме цей сюжет вразив орга-
нізаторів найбільше. Виглядає він дуже ур-
баністично та індустріалістично. Але разом 
з тим там присутні такі елементи, які до-
зволяють кожному стати і задуматись, що 
саме це означає безпосередньо для нього, 
адже кожен має можливість трактувати на-
мальоване по-своєму.

Ідея створення місця для закоханих 
більш ніж вдала, адже недарма колись 
на тому місці була котельня, а, як відомо, 
диму без вогню не буває. От саме тим не-
вгамовним та палким вогнем у серцях ке-
рувалися студенти, розфарбовуючи стіну 
кожен своїм кольором. Єдине, що цікавить, 
чи буде та лавочка хоча б колись вільна, 
адже студентів багато, а вона одна… Отже, 
було б непогано туди ще й чергового поса-
дити і квитки до місця закоханих продава-
ти. І черги не буде, й академії підтримка.

Анастасія Клімчук

Це одне з перших запитань, яке хло-
пець поставив незнайомій дівчині, намага-
ючись набитися їй у кавалери. Їхню розмо-
ву я не хо тів підслуховувати, проте, стоячи 
у переповненому автобусі, не слуха ти не 
міг. Вони таки домовились зустрітись…у 
мережі. І, як би сміш но це не звучало, ре-
альність не відміниш.

А справді, хто ж не зареєстро ва ний у 
«контакті» (або ж у Connect.ua, на Одноклас-
никах, чи у Facebook)? У глобальній мережі 
мож на не тільки поспілкуватись із давні-
ми знайомими чи навіть друзями, можна і 
справи деякі виріши ти, наприклад, запитати 
виклада ча про тему практичної... Чому б і ні?

Проте не усі мої (чи ваші знайомі/друзі) 
проводять час у соціальній мережі: в одних 
немає часу, а в інших є конкретні принципи. 
Що ж це за принципи такі (які наявні лише у 
дуже маленької на сьогодні кількості людей 
серед тих, хто є стабільним користувачем Ін-
тернету )? Спробуємо з’ясувати.

Перший веб-сайт, який давав можли-
вість працювати із соціальними мережа-
ми, з’явився далекого 1995 року і називав-
ся Classmates.com. Перші сайти, які дозво-
ляли у межах певної мережі об’єднувати 
коло друзів, почали з’являтися з 2001 року. 
Friendster, MySpace, Facebook, Одноклас-
ники, Вконтакті, Сonnect.ua – мережеві 
сайти, про які знає чи принаймні чув кожен.

Одним із найбільш використовуваних 
сайтів для друзів є російський Вконтакті. 
Створений у 2006 році, він стрімко набув 
популярності і сьогодні його щодня відвіду-
ють мільйони зареєстрованих користувачів.

Хто створює ці сайти і з якою метою? 
Чимало кому потрібно витрачати щомісяця 
купу грошей на їхнє технічне забезпечення 
й інколи навіть не розміщувати там рекла-
ми? Дати однозначні відповіді на ці запи-

ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО ЗБІРКУ
Нещодавно у Луцькому видавництві 

«Твердиня» з’явилася перша книга поезій 
«Усміхнений Єремія» молодого поета, сту-
дента Острозької академії Романа Рома-
нюка. Наклад книги ще зовсім мізерний – 
всього 500 примірників, більша частина з 
яких розійдеться по архівах та бібліотеках 
України. «Я вже бачу, як серйозні дослід-
ники, схиливши чоло, порпаються у цій ма-
ленькій книжечці, досліджуючи мою ранню 
творчість», – жартує автор.

Творче становлення Романа Романюка 
розпочалось у Луцькому педагогічному ко-
леджі, у літстудії «Неповторність». Керівни-
ком студії є Ніна Горик, на думку якої Роман 
є одним із найобдарованіших молодих лі-
тераторів сучасної Волині. Вона вірить, що 
ми маємо поета високого польоту, поета 
глибинно українського.

Перша презентація збірки відбулась 
на цьогорічному форумі видавців у Львові, 
куди були запрошені також інші члени лі-
тературного союзу «Плита», учасника-
ми якого, окрім Романа Романюка, є Юхим 
Дишкант, Віктор Іщенко та Євген Лущиков. 
Острозькі молоді поети читали власні поезії 
на найпопулярнішій акції форуму «Ніч поезії 
та музики non-stop».

ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО ВІРШІ 
ТА ЇХНЬОГО АВТОРА
Від Анатолія Криловця, заві ду вача кафе-

дри української мови та літератури НаУОА:
– Поезія Романа густа, медитативна, 

навіює гарний настрій, але не завжди лег-
кий. Це вже справді поет з оригінальною та 
унікальною ритмікою, з цікавими римами.

Від Олександра Ірванця, пи сь -
менника та викладача кафе д ри україн-
ської мови та літератури НаУОА:

– Комічно виглядає, коли старші поети 
благословляють молодших, тому я тримати-
му дистанцію. Я придумав дві статті і заголо-
вки до них. Усі знають, що на будь-який твір 
можна написати дві рецензії, кожна з яких 
буде щирою та обґрунтованою. Позитивна 
рецензія – «Усміхнений пророк Романюк», а 
назва негативної рецензії – «Чого шкіриться 
Єремія?» А насправді я приємно вражений, 
бо пригадую, коли на першому курсі я знайо-
мився зі студентами і просив їх щось зачита-
ти, то те, що читав Романюк мене не вразило. 
Після презентації книги «Літпошта», я зрозу-
мів, що ми справді маємо доброго поета.

Від Петра Кралюка, прорек то ра НаУОА 
з наукової та нав чально-виховної роботи:

– Знайомство з Романом в мене від -
бувалося заочно з розмов з його ко   лишньою 
наставницею Ніною Го рик, яка виводила його 
в люди. У ньо го світла поезія, але в ній є тем ні 
то ни. У його віршах можна зна йти щось рідне, 
близьке, знайоме.

Від Василя Жуковського, де кана гу-
манітарного факультету:

– Поезія Романа щира, від душі. Споді-
ваюся, що перша збірка започаткує серію 
багатого творчого доробку.

А щодо вражень самого ав тора від 
сво єї першої збірки, то вони неоднознач ні:

– Дуже багато вклали сил, пережи-
вань у цю збірку. Відчуття того, що в мене 
є книжка, з’явилось ще у видавництві, коли 
взяв до рук пробного примірника. Зараз 
нічого не пишу, думаю, що половину з на-
писаного тепер не написав би.

Ольга Бєлявцева

ПЕРША КНИГА МОЛОДОГО АВТОРА
В ОСТРОЗЬКІЙ АКАДЕМІЇ ВІДБУЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТА АВТОГРАФ-СЕСІЯ 

ПЕРШОЇ КНИГИ ПОЕЗІЙ РОМАНА РОМАНЮКА «УСМІХНЕНИЙ ЄРЕМІЯ».

тання досить складно. За однією з версій, 
сайт Вконтакті створений та контролюєть-
ся Федеральною службою безпеки Росій-
ської Федерації (ФСБ РФ) з метою вільного 
доступу до інформації про певних користу-
вачів. За даними самого сайту, кількість за-
реєстрованих сягає 47 000 000. Ця цифра 
незабаром перевищить населення України.

На сайті пропонується заповнити не тіль-
ки особисті дані (ім’я, прізвище, місце про-
живання, освіту тощо), а й місця, у яких пе-
ребувала людина і з якою метою, релігійні по-
гляди, політичні погляди, одним словом – усе 
необхідне для того, щоб сформувати цілісну 
картину про користувача мережі. А якщо ви-
рішиш замість справжнього імені та прізвища 
написати Вінні Пух чи Ванька-Встанька, то 
адміністратор не посоромиться довести до 
відома усіх інших користувачів, що «інфор-
мація на сторінці не відповідає дійсності». Ці-
кавим є той факт, що ніхто ні кого не змушує 
висвітлювати дані про свою особу. Навпаки, 
ми робимо це добровільно! Зрозуміло тепер, 
чому «принципово налаштовані» не реєстру-
ються на соціальних сайтах.

Хтось отримав інформацію для роздумів 
і вирішив видалити свою сторінку Вконтак-
ті? Тоді мерщій біжіть додому і реалізовуй-
те свій задум. Та чи є сенс? Подейкують, що 
введені дані назавжди залишаються у базі 
даних, а візуальне видалення сторінки по-
збавить інформації лише ваших друзів та 
тих, кому просто (чи непросто) цікава Ваша 
особистість. Ми і надалі призначатимемо 
побачення у глобальній мережі Інтернет, зу-
стрічатимемось зі старими друзями і, усві-
домлюючи, що за нами підглядають, завжди 
залишатимемося вірними свої другій родині 
– Великій родині соціальної мережі.

Іван Сопіга

А ТИ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У КОНТАКТІ?

Роман Романюк під час презентації своєї 
першої поетичної збірки в Острозькій академії

Мабуть, чи не кожен спудей уже по  -
мітив стіну в парку біля науко вої бі-
бліотеки, розмальовану в сти лі кон-
цептуального графі ті. Ідея прикра-
сити стіни парка ну вини кла у ректо-
ра академії Іго ря Пасіч ника. За його 
словами, біля ста ровинних мурів, 
які оточують парк, колись побуду-
вали котельню, через що довелося 
зруйнувати частину давніх стін. Це 
було за ча сів функціонування у тепе-
рішніх приміщеннях академії школи-
інтернату. Згодом котельню також 
зруйнували, а частину паркану добу-
дували із силікат ної цегли. Ці стіни 
дещо псують загальний вигляд сту-
дентського парку біля наукової біблі-
отеки і не зовсім вписуються в архі-
тектурний ансамбль Острозької ака-
демії. А тому Ігор Деми дович запро-
понував студентам створити на стіні 
яскраві та естетичні образи: «Осо-
бисто в мене є ідея, що саме можна 
зобразити на цих стінах. Однак це 
має бути студентська ініціатива. 
Тому рішення концепції зображень 
тільки за нашими спудеями. Хотілося 
б, щоб малюнки були естетично при-
вабливими, легкими та світлими для 
сприйняття». Крім цього, біля стін 
планується висадити польові квіти і 
створити своєрідне місце для зако-
ханих. Як зазначив Ігор Пасічник, це 
місце матимуть право відвідувати 
лише закохані студенти, щоб освід-
читися у своїх почуттях.

Процес створення студентського місця 
для закоханих на території парку координу-
ють директор культурно-мистецького це-
нтру Дар’я Швая та голова Братства спуде-
їв Анна Тімуш. Саме Дар'я Швая розповіла 
мені про ідею та концепцію цього проекту.

– Розкажіть, будь ласка, деталь-
ніше про реалізацію цього проекту. 
Знаю, що до створення стіни долучи-
лось багато людей, але таки з-поміж 
багатьох є і конкретні лідери. Хто це?

– Акція називається «Розфарбуймо 
рід ну альма матер своїми кольорами». 
Вза галі ідея створення виникла у нашого 
ректора, адже він дуже полюбляє творчі 
проекти студентства і вважає, що Острозь-
ка академія у першу чергу цінна своїми 
особливими не тільки інтелектуально, а й 
творчо обдарованими спудеями. Він знай-
шов для студентів можливість реалізувати 
своє бачення з приводу того, який вигляд 
повинна мати територія Острозької акаде-
мії. Студентам запропонували розфарбу-
вати частину стіни у парку біля наукової бі-
бліотеки. Наші спудеї з радістю підтримали 
цю ідею. Таким чином, за допомогою мис-
тецтва графіті вони створили власний куто-
чок для закоханих. Студенти безпосеред-
ньо збиралися організаційними групами 
і вирішували, що найкраще було б зобра-
зити на стіні за допомогою мистецтва. За 
їх же ініціативою невдовзі біля стіни мають 

МІСЦЕ ДЛЯ ЗАКОХАНИХ У СТИ-
ЛІ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ГРАФІТІ: 

ЩЕ ОДИН ЕЛЕМЕНТ МОДЕРНУ 
В ОСТРОЗЬКІЙ АКАДЕМІЇ
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Пригадую незмінні слова нашого ректора Ігоря Па-
січника: «Рівень університету можна визначити за 
рівнем його випускників». І справді, як не крути, а уні-
верситет повинен не лише виховати та навчити своїх 
студентів, а й прокласти шлях у їхнє майбутнє.
Впевнена, що ви чесно відвідували усі лекції і 
чудово знаєте історію ОА – від часів Василя-
Костянтина Острозького та Гальшки Острозької і 
до сьогодення академії. Проте історія пишеться не 
лише студентами та викладачами університету, а й 
його випускниками. Бо вони значною мірою фор-
мують суспільне уявлення про навчальний заклад. 
Про них і поговоримо. Про таких гігантів, як Меле-
тій Смотрицький та Петро Сагайдачний ми знаємо 
достатньо. Давайте краще про «діток» нової, відро-
дженої альма матер.
Незважаючи на економічну кризу, безробіття, 
складну ситуацію в країні, більшість наших випус-
кників – працевлаштовані успішні люди. Навіть 
важко було визначити, про кого ж писати першим. 
Адже кожен по-своєму цікавий і неординарний. А 
тому й вирішили започаткувати рубрику, де писа-
тимемо по досягнення наших випускників. Щоб ви 
знали, ким гордитися, на кого рівнятися і до кого 
звертатися за порадами та допомогою, адже Ост-
розька академія – це одна велика сім’я.

Будьмо знайомі з:
Наталією Костилєвою
ШАЛЕНІ ІДЕЇ ЕКОНОМІСТА
Наталія Костилєва закінчила економічний факультет 

Острозької академії. Проте обрала зовсім інший напря мок 
у житті. Захоплення точними науками не завадили їй ста ти 
співзасновником журналу «Стіна». Зараз вона дирек тор про-
екту і головний редактор цього молодіжно-інформаційного 
видання. Шлях до успіху був довгим і важ ким. Раніше пра-
цювала у редакціях різних київських газет, журналів мод, 
видавництвах. Одного прекрасного дня На таля вирішила, 
що годі працювати на добрих «дядів» і зібрала власну ко-
манду, якій спало на думку заснувати «Сті ну».

У своїй роботі цінує абсолютно все, адже обов’язки  
ніколи не бувають одноманітними, ніколи не набрида-
ють.  Каже, що саме ОА дала їй усі необхідні знання для 
такої роботи: «Академія має ту базу, яка робить зі студен-
тів не лише людей енциклопедичних знань, а творить ін-
телігентів, практиків, а не теоретиків. І це, мабуть, єдиний 
ВНЗ такого роду. У журналі втілюю всі свої найшаленіші 
ідеї, які виникли ще тоді – у студентські роки. Взагалі, тут 
можна використати не лише освіту, а весь досвід життя. І 
це чудово     ». 

Нещодавно Наталя відвідувала лекції, готувалась до 
практичних, працювала у нашому відділі зв’язків з громад-
ськістю. Сьогодні вона справжня «бізнес вумен», яка зна-
йшла спосіб реалізувати себе. У майбутньому хоче відкри-
ти власну школу, спеціалізація якої буде сюрпризом.

Ігорем Лопацьким
А ІСТОРІЯ ПОВ’ЯЗАНА З ХІМІЄЮ?
Ігор Лопацький здобув дві вищі освіти – історика та еко-

номіста. Після закінчення академії працював у відділі тех-
нічного забезпечення навчання. У 2004 році отримав про-
позицію попрацювати на підприємстві «Рівне Азот»: «Я 
влаштовував їх, вони влаштовували мене  . Тим більше 
сьогодні, адже помічник генерального директора – непо-
гано. Щоправда, я довго включався у процес цієї роботи. 
Все ж тут присутня складна специфіка. А взагалі, історія 
пов’язана з хімією? Мабуть, ні. Проте тут враховується за-
гальний розвиток і базові знання. У мої обов’язки не вхо-
дить проведення хімічних дослідів. Я лише виконую дору-
чення директора, організовую прес-конференції, контро-
люю роботу друкарні та відділу зв’язків з громадськістю».

Під час навчання Ігор ніколи не думав про те, щоб обі-
ймати таку високу посаду. На майбутнє загадувати не 
хоче, проте сподівається, що все прямує до кращого. У 
студентські роки запорукою успіху вважав вислів Володи-
мира Ілліча: «Вчитись, вчитись і ще раз вчитись». Зараз 
успіх вбачає у дещо інших словах: «Старатись, старатись 
і ще раз старатись». 

Високий рівень у нашої академії? Ще не вирішили? У 
цьому вас переконає наша нова рубрика. До наступних зу-
стрічей, до наступних знайомств!

Підготувала Юлія Яручик

БУДЬ ЛАСКА, ЗНАЙОМТЕСЯ…

ЕКОНОМІЧНА 
ЖУРНАЛІСТИКА ТА 

ІСТОРИЧНА ХІМІЯ 
В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

ВИПУСКНИКІВ ОА

ОСТРОЗЬКИЙ КЛУБ 
ВИСЛОВИВ СВІЙ ПОГЛЯД 

НА ПОЛІТИЧНУ КУЛЬТУ-
РУ МОЛОДІ У ЧЕРНІВЦЯХ

Чотирирічна історія діяльності 
Острозького клубу вільного інтелекту-
ального спілкування молоді дозволяє 
зробити однозначний висновок: ідея 
об’єднати Україну, знайомлячи її із 
«собою», відбулася. Регулярні зустрі-
чі клубу фіксують не тільки кількісне 
збільшення зацікавлених його ідеями, 
а й помітне підвищення рівня діалогу, 
на перший погляд, молодих, недосвід-
чених людей. 

Остання зустріч проходила у Чер-
нівцях, на запрошення ректора Черні-
вецького національного університету 
ім. Ю. Федьковича Степана Мельни-
чука у межах презентації нової книги 
з бібліотеки газети «День» «Екстракт 
150», що є своєрідним підсумком ба-
гаторічної проукраїнської суспільної 
діяльності газети і включає найбільш 
суспільно значимі статті і наукового, і 
публіцистичного характеру.

Під час презентації книги учасники 
Острозького клубу та студенти Черні-
вецького національного університету 
дискутували стосовно політичної куль-
тури молоді. Питання сьогоднішньої 
еліти не хвилює, мабуть, лише саму 
еліту. Її сутнісні характеристики, м’яко 
кажучи, дозволяють бажати кращого. 
Проте можна зрозуміти й саму еліту: 

вона не винна, що народилася 
і виховувалася у тоталітарній 
державі, втім, як і наші батьки, 
які теж не завжди діють у від-
повідності з вимогами, які вони 
ставлять тій же еліті. Не можна 
ставити однозначну двійку політично-
му бомонду, адже у владних коридо-
рах Української держави щодня про-
ходять люди, у яких, попередньо об-
тесавши їхні особистісні (меркантиль-
ні чи будь-які інші) інтереси, можна 
багато навчитися. Наприклад, Микола 
Томенко зі своїми реально функціону-
ючими проектами «7 чудес України», 
«Живі голоси класиків української лі-
тератури», «Відродження Запорізької 
Січі» та ін., Віктор Пінчук, який щороку 
надає обдарованим студентам чималі 
стипендії та допомагає реалізувати 
інші важливі проекти, Віктор Ющенко 
– перший президент, який дбає про 
відродження української національної 
культури та історичної пам’яті народу, 
порушуючи у суспільстві такі важливі 
питання, як визнання Голодомору чи 
УПА. Таких прикладів можна знайти 
чимало.

На жаль, позитивні характеристи-
ки українських політиків часто хова-
ються за «барикадами» меркантиль-

ного сприйняття дійсності. Тому великі 
надії доводиться покладати на май-
бутню еліту. Якою вона буде вихо-
вана хоч не у тоталітарному суспіль-
стві, проте у не менш небезпечному 
інформаційному? Чи стане нова еліта 
справді новою?

Однак, очевидним є факт слабкої 
позиції України на медійному ринку. 
Те, що пропонують сьогодні вітчизня-
ні та закордонні ЗМІ, якщо й формує 
якісь ідеологічні принципи у молоді, 
то це не ті принципи, з якими можна 
розвинути у собі багатогранну духо-
вну особистість. Поки що не помітно 
тенденцій до зміни ситуації в інфор-
маційному просторі на краще, тож за-
лишається сподіватися на університе-
ти, які можуть дати хоч якусь інформа-
цію для роздумів, адже, як казав тео-
ретик комунізму Карл Маркс: «Якщо 
навіть усі погоджуються, ніхто не зава-
жає думати».

Іван Сопіга

Працюємо, дискутуємо, але і відпочивати 
потрібно: учасники Острозького клубу 
під час екскурсії Хотинським замком

ВИ БАГАТО БАЧИЛИ ПРЯМИХ ДОРІГ?
НЕ МИСЛІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ПРЯМОЛІНІЙНО. ЦЕ ТАК ПСУЄ ВРАЖЕННЯ…

Перш за все, дякую «Острозькій 
Академії» за люб’язно надану мені до-
рогоцінну газетну площу. Знаю з досто-
вірних джерел, що на цьому місці мав 
бути інший матеріал – про епідемію 
грипу, масову паніку, нав’язану нам 
ЗМІ та політиками, і нашу необачність 
у тому, що ми так легковажно «повели-
ся» на добре сплановану інформацій-
ну кампанію. Це талановитий матері-
ал, і шкода, що ви його не прочитаєте, 
але він про те, до чого ви, будучи ро-
зумними і освіченими, можете додума-
тись і без сторонньої поради. Я ж вам 
хочу розповісти про те, що більшість з 
вас зараз не цінує, як колись, напев-
но, не цінувала і я. Але незабаром ви 
за цим сильно сумуватимете…

Я випускниця Острозької акаде-
мії (говорю це скрізь і всім з вели-
кою гордістю), і вже давно виро-
била для себе ритуал кілька 
разів на тиждень заходити 
на офіційний сайт своєї аль-
ма матер. Коли розпочав-
ся карантин, як на зло, за-
хворіла і я. Правда, був це 
не страшний грип, а інша, 
легша, проте, все ж, непри-
ємна недуга. Довелось кілька 
днів дотримуватись постільно-
го режиму і в чотирьох стінах ки-
ївської квартири щохвилинно спо-
стерігати за шаленим ростом кількості 
смертей від загадкового грипу. Скажу 
чесно, від такого поганий настрій по-
ступово почав переростати в депре-
сію (думаю, не в мене однієї: неофіцій-
на статистика говорить про те, що за 
період карантину значно зросла кіль-
кість самогубств, особливо на Західній 
Україні). Я вирішила вимкнути теле-
візор і не заходити на сайти інформ-
агентств, а зайшла на відомий вам 
www.uosa.uar.net. Нічого позитивнішо-
го і зворушливішого я не бачила кілька 
тижнів! «Дорогі мої спудеї! Страшен-
на пустота в академії без вас, а отже, 
і пустота в душі без вас, і коли ходиш, 
як Гамлет, і бачиш навколо порожні ау-

диторії і коридори, то все більше розу-
мієш, що без вас, без вашого сміху, без 
ваших добрих очей, без вашого гамору 
все це нікому не потрібне», - йшлося у 
зверненні Ігоря Демидовича до вас – 
студентів Острозької академії.

І згадались бурхливі студентські 
роки, і до сліз захотілось в Острог. 
Туди, де єдиним серйозним клопотом 
є навчання. Де, за великим рахунком, 
всі однодумці, і нікому не треба дово-
дити, що Сагайдачний – найкращий 
гетьман! І всі розуміють: Я…ч (пріз-
вища називати не можна) не може 
бути президентом, тому що просто не 
може. І крапка.

Але тільки заради власної нос-
тальгії я б не займала місце в газеті. У 
мене виникає інше відчуття – тривога 
за сьогоднішніх спудеїв ОА.

Сьогодні, через два з половиною 
роки після закінчення університету, я 
розумію, скільки я не довчила, скіль-
ки знань, пропонованих мені виклада-
чами, я не засвоїла, і як мені їх зараз 
бракує! Але колись, коли були умови 
і можливість вчитися, я думала так 
само, як і більшість з вас: «Ну для 
чого мені, політологу, релігієзнав-
ство?!», або ще щось подібне.

Моя сестра на четвертому курсі 
перейшла на «індплан». Заперечую-

чи наші з мамою протести, вона моти-
вувала свій вчинок тим, що все одно 
більше, ніж вона вивчила, вже не ви-
вчить. Яка помилка!

Я не заперечую, працювати пара-
лельно з навчанням потрібно – це не-
оціненний практичний досвід. Але те, 
що ви можете вивчити в університеті, 
ви вже ніколи не наздоженете.

Хоча я, напевно, не тільки про 
знання. Сучасні студенти, і спудеї ОА 
тут, на жаль, не виняток, не повороткі. 
Не буду казати про всіх, але зробила я 
цей висновок після Літньої школи жур-
налістики газети «День», яку я мала 
щастя курувати. Мене настільки здиву-
вала прямолінійність мислення друго-, 
третьо-, четверто-(!)курсників! Що це? 
Я не вірю в деградацію покоління за 
поколінням, мовляв, чим далі – тим 

тупіші. Думаю, це елементарна 
лінь і небажання працювати над 
собою. А ще – внутрішня розпу-
щеність і недисциплінованість. 
І щонайгірше – відсутність від-
чуття сорому за власні про-
ступки і недотяжки. Але скіль-
ки амбіцій і претензій!

До чого все це я… Таких 
умов, як у вас, спудеї Острозь-
кої академії, немає в жодному 
університеті України. І справа не 
в технічній оснащеності і навіть не 
в історично-духовній аурі. Вас лю-
блять, у вас завжди є підтримка. Але 
ви стали дуже мудрі, аргументова-
но вмієте розкритикувати викладачів, 
керівництво. Що ж, це непогано. Але 
не будьте прямолінійними. Дивіть-
ся на будь-який факт з різних боків. І 
тоді у вас буде шанс стати елітою. А 
поки – у вас тільки величезні аванси 
від Ігоря Демидовича.

P.S. Не хотілось, щоб це було 
схоже на моралізаторство, але так 
і вийшло… :) З Днем студента, Ост-
розька академія!

Ольга РЕШЕТИЛОВА,
випускниця спеціальності 

«Політологія» 2007 року
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внутрішньо університетському, а 
потім і всеукраїнському рівні.

–  Чим вас вразив Лас-Вегас?
Мені доводилося раніше бу-

ва ти за кордоном. Сподобалися 
окремі міста в Італії, Німеччина – 
чудова країна. Проте, якби була 
можливість ще раз відвідати якесь 
місто, я б обрала Лас-Вегас. Ми 
жили у дуже хорошій сім’ї і змогли 
побачити, що Лас–Вегас – це не 
тільки казино і готелі, а набага-
то більше. Це місто має свій осо-
бливий шарм, чарівність. І досить 
часто виникає ностальгія, коли 
бачу знайомі образи у фільмах.

– Тепер ви поповнили ряди 
викладачів академії. Що стало 
причиною такого вибору  і які 
у вас плани на майбутнє?

– Я дуже люблю Острозьку ака-
демію. Після закінчення навчання я 
плакала, не хотіла залишати альма 
матер. І тепер дуже задоволена ро-
ботою. Стабільний графік для мене 
є практично суїцидом. А спілкуван-
ня зі студентами приносить масу 
позитиву. У нас досить інтерактив-
на та гармонійна співпраця. Якщо 
чесно, то всупереч усім посадовим 
інструкціям, я не відчуваю різницю 
між собою і студентами, немає по-
чуття верховенства над ними. Ви-
кладання – найкращий спосіб само-
реалізації для мене на цей момент. 
А планів на майбутнє не будую. Усе 
намагаюся вирішувати спонтанно і 
лише в той час, коли це найбільш 
актуально.

– Чи є у вас ще не втілені у 
життя ідеї, проекти?

– Море    . Найбільш важливим 
і серйозним проектом для мене є 
поліпшення ситуації з бездомни-
ми тваринами. Звісно, для цього в 

– Можливо… (сміється). 
Проте, я думаю, що налагоджен-
ня особистого життя зараз буде 
мені дещо заважати. Із пошуками 
другої половинки не поспішаю.

– Ви вірите у кохання з пер-
шого погляду?

– Так. Мабуть…
– А як ви ставитесь до 

стосунків між студентами і 
викладачами?

– Абсолютно нормально. Пи-
тання любові не заганяють під 
рамки статусу. Особливо, якщо це 
справді щирі почуття. Але будь-
який прояв корисливості у сто-
сунках, як з одного, так і з іншого 
боку, я гостро засуджую.  

– Чи маєте ви найкращого 
друга?

– Можливо, мене розкритику-
ють за ці слова, але я маю багато 
друзів. Саме так, не тільки багато 
знайомих, але і друзів. Проте най-
ближче коло спілкування обмежу-
ється 5-6 особами. Це друзі ще зі 
шкільної парти, та ті, що знайшла 
тут, в академії. Із півслова ми ро-
зуміємо один одного із Аліною 
Колмаковою та Олею Цимбалюк. 
Я дорожу цією дружбою.

– А що саме ви вкладаєте у 
поняття «дружба»?

– Дружба є вмінням підтри-
мати ініціативу. Не бути байду-
жим до ідей, мрій, бажань, вміння 
завжди підтримати, але водночас 
залишатися об’єктивним крити-
ком, – саме це і є дружба.

– Чому для здобуття вищої 
освіти ви обрали  Національ-
ний університет «Острозька 
академія»? 

– Про університет мені розпо-
віла подружка, яка на той час на-
вчалася на першому курсі. Я при-
їхала на олімпіаду з іноземної 
мови (обрала факультет романо-
германських мов), і від того мо-
менту, коли переступила поріг, 
точно знала, що я хочу тут навча-
тися. Вирішила, що буду студент-
кою НаУОА у будь-якому випад-
ку, навіть, якщо не вдасться з пер-
шого разу. Проте мені вдалося! 
Вважаю це одним з найбільших 
моїх досягнень.

– Окрім вступу до академії, 
які ще досягнення і нагороди є 
для вас найбільш цінними? 

Найдорожчою для мене є 
подяка від ректорату, яку мені 
вручив Ігор Демидович Пасічник 
після звітного концерту «Шейку» 
позаминулого року. Пам’ятною є 
перша грамота, що я отримала 
в Острозькій академії за активну 
участь у громадсько-культурному 
житті університету. І просто шо-
куючими стали перемоги на зма-
ганнях з інтерв’ювання та кон-
сультування клієнтів спочатку на 

ство цінне тим, що вірить мріям. 
Дорослі люди, на жаль, забува-
ють, що таке мрії, як їх втілити у 
реальність, та лінуються доклада-
ти зусиль для досягнення цілей.

– Що стало початком тан-
цювальної кар’єри?

– Займатися танцями я почала 
відносно пізно, у 10 років. Цьому, 
звичайно, передували аматорські 
танці «власного виробництва» у 
школі, дитячих таборах. І згодом 
саме цей вид діяльності стає осно-
вним стовпом мого життя. Займа-
лася у колективі кафедри хоре-
ографії Інституту культури РДГУ. 
Саме там отримала такий необ-
хідний професійний фундамент, 
освоїла класичну школу, балет. 
Дуже хотіла стати хореографом. 
Але раціональне мислення батьків 
взяло верх у вирішенні моєї долі. 

– Що найбільше любите 
та н цювати?

– Важко сказати… Кожен стиль 
танцю захоплює мене по-своєму. 
Це залежить і від настрою. Був 
період, коли танцювала тільки хіп-
хоп та r-n-b. Останнім часом мені 
найбільш імпонує та ж класика, 
модерн та джаз-модерн.

– Поділіться, будь ласка, 
з нами секретом своєї актив-
ності. Із яких джерел черпаєте 
натхнення?

– Натхненню треба створюва-
ти життєдайні умови: любити те, 
що ти робиш, керувати часом, ра-
ціонально організовувати роботу 
й щоранку прокидатися у гарно-

му настрої. Причина ак-
тивності – отримання від 
цього задоволення.

– Найпрекрасніші 
тво     ри великих митців 
за  звичай є плодами ко-
хання. Що вас змушу-
вало робити це велике 
щире почуття?

– Історія мого першого 
кохання розпочалася ще в 
дитячому садочку    . Звіс-
но, вже покрилася туманом 
років, але па м’ятаю, що це 
було захо плююче. Як кре-
ативна людина, я дуже 
часто пе реживала подібну 
за ці кавленість у комусь, 
але так само швидко це 
минало. 

– На сьогодні ваше 
серце вільне?

– Так. Але я не впев-
нена в тому, що хочу запо-
внити його. 

– Тобто, існують 
ша н си для сильної поло-
вини нашого універси-
тету?

Марніє той талант, який не 
знає праці, не знаходить по-
трібного середовища для 
свого розвитку й просто гу-
биться у закутках щоден-
ної рутини. Хвалити Бога, 
що Острозька академія є не 
просто освітянською пер-
линою, а колискою талан-
тів. Вони, таланти, прикра-
шають наше життя, як ви-
шукані візерунки прикраша-
ють поверхні тканин. І один 
з коштовних каменів цього 
скарбу – активна, натхненна 
і успішна праця Марії Богда-
нівни Цип’ящук. 
Широкому загалу подроби-
ці життя уже колишньої сту-
дентки мало відомі, хіба що 
ті факти, що вона є співкерів-
ником танцювального колек-
тиву «Shake» та представ-
ляла разом з Ашотом Агая-
ном Україну на Міжнародних 
змаганнях з інтерв’ювання 
та консультування клієнтів 
у Лас-Вегасі. Що ж, почнемо 
розгадувати загадки.
 
– Потреба заглянути у 

минуле диктується необхід-
ністю розуміння сучасності. 
Отож, почнемо історію з по-
чатку. Як і де пройшло ваше 
дитинство?

– Народилася я в Острозі, 
хоча, згідно з документами, в Рів-
ному. А от дитинство провела у 
селі Верхів Острозького району, в 
бабусі. Майже місцева       . Ті роки 
були дуже насиченими та яскрави-
ми. Навкруги ліс, мальовничі крає-
види. Коло спілкування – здебіль-
шого хлопці. А це, як результат, 
побиті коліна, підкорені вершини 
дерев, ігри, заняття і захоплення 
в цьому ж дусі. Там само і корін-
ня моєї любові до собак. Адже, ще 
будучи маленькою дівчинкою, я в 
буквальному сенсі збирала без-
притульних собачат і знаходила 
їм домівки. Багато читала, мабуть, 
із 4 років. І скільки себе пам’ятаю, 
мріяла стати кимось із казко-
вих героїв, щоразу іншим. У вісім 
років переїхала до Рівного, і вже 
у школі почала займатися музи-
кою, танцями та ще багато чим… 
Дорослішати не хотілось. Дитин-

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
Марія Богданівна Ци п’я щук на родилися у місті Острозі, за знаком зодіаку - діва. На сьо-

годні вона – викладач-стажист кафедри цивільно-правових дисциплін правничого факуль-
тету НаУОА, куратор І курсу правничого факультету, керівник юридич ної клініки «Probono», 
позаштатний директор тренінгового цен тру «Else-Україна», керівник дитячо-юнацького 
танцю вального колективу «Юніор і Ніколіна» та співкерівник «Шей ку».

Україні вже здійснені певні кроки, 
але я зможу прикласти до цього 
зусиль лише тоді, коли буде до-
зволяти матеріальне станови-
ще. На жаль… А ще щодня я маю 
безліч нових ідей, які намагаюся 
реалізовувати при можливості.

– Якби був шанс змінити 
щось попередньо зроблене, ви 
б змінили? 

– Доля непередбачувана. І, на-
певно, це краще, якщо все, що зро-
блене, уже позаду, його не можна 
змінити. Хтозна, що б нас чекало у 
протилежному випадку? Нехай усе 
залишається на своїх місцях.

– Отже, мрії збуваються?
– Звичайно, так! На власно-

му досвіді переконалася. Колись 
мріяла вступити до Острозької ака-
демії, зараз уже викладаю. Хотіла 
виступити із «Шейком» на всеу-
країнському рівні. Знову вийшло. 
Після Всеукраїнського фестивалю, 
що проходив у Івано-Франківську, 
про нас говорила країна. Треба 
вірити у свої мрії, докладати мак-
симум зусиль для їхнього досяг-
нення, а не пасивно чекати, поки 
вони самі реалізуються. А головне, 
не можна ділити мрії на ве ликі і ма-
ленькі. Будь-яка мрія є великою за  
своєю суттю. Найблагородніші із 
них завжди збуваються.

– Загадка щастя especial 
for students of Ostroh Academy: 
намагайтесь вірити у те, що 
ви щасливі. Можливо, у цьому 
доля автотренінгу, але проки-
дайтесь зранку з посмішкою, 
ловіть приємні моменти, адже 
кожна секунда життя дарує 
нам море радості.

Розгадувала Інна Васильчик

ЗАГАДКА МАРІЇ ЦИП’ЯЩУК:
У МРІЇ ТРЕБА ВІРИТИ

Дружба є вмінням під-
тримати ініціативу. Не 
бути байдужим до ідей, 
мрій, бажань, вміння за-

вжди підтримати, але 
водночас залишатися 

об’єктивним критиком, – 
саме це є дружба.

Спілкування зі студента-
ми приносить масу 

позитиву. У нас досить 
інтерактивна та 

гармонійна співпраця

Найдорожчою для мене є 
подяка від ректорату, яку 
мені вручив Ігор Демидо-

вич Пасічник після звіт-
ного концерту «Шейку» 

позаминулого року

Не можна ділити мрії 
на великі і маленькі. 

Будь-яка мрія є великою 
за своєю суттю. 

Найблагородніші із них 
завжди збуваються.

Марія Цип’ящук та Ашот Агаян із сертифікатами учасників Міжнарод-
них змагань з інтерв’ювання та консультування клієнтів у Лас-Вегасі Такою ми бачимо її на сцені
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Психологи стверджують, що 
у житті людини здатність фанта-
зувати відіграє таку ж важливу 
роль, як інтелект. Уміння образно 
мислити допомагає реалізовува-
ти внутрішній потенціал. Як існу-
ють різні типи інтелекту, так і фан-
тазії різні у різних людей. Не зава-
дить знати «якість» власної уяви 
для того, щоб відповідно спрямо-
вувати її і якнайповніше викорис-
товувати.

Пропонуємо тест, який може у 
цьому допомогти.

ПЕРШЕ ЗАВДАННЯ

Ця обірвана хвилеподібна лі нія 
— початок якогось малюнка. Що 
вам найлегше уявити? Поди віться 
на варіанти малюнків та оберіть 
відповідний вашій фантазії:

а) диск повного місяця;
б) птахи, що летять крізь хма ри;
в) фрагмент фасаду па ла цу.

ДРУГЕ ЗАВДАННЯ

І знову розпочате зображення. 
Яким повинен бути кінцевий ре-
зультат? Допоможіть собі у виборі 
відповідних варіантів малюнків, 
які мають своїм елементом коло:

а) стрілецька мішень;
б) перстень;
в) ваза з квітами.

ТРЕТЄ ЗАВДАННЯ
Ви прочитали слово «фрон-

фел», якого не знаєте. Намагає-
теся здогадатися, що воно може 
означати. Який з варіантів є най-
більш прийнятним для вас?

а) особливий вид тіста;
б) лікарська настоянка;
в) іграшка-дзига.

ЧЕТВЕРТЕ ЗАВДАННЯ
Певна фірма підбирає назву 

для свого нового товару — туа-
летного мила. Яка, на вашу думку, 
назва є найбільш привабливою:

а) мрія;
б) Есмеральда;
в) тюльпан.

П'ЯТЕ ЗАВДАННЯ
Вас запросив у гості щирий 

приятель, і ви вибираєте квіти, 

А ТИ ВЖЕ ЗНАЄШ ПРО СВОЇ ПЕРЕШКОДИ НА 
ШЛЯХУ ДО ЛІДЕРСТВА?

Хто такий лідер? Точного ви-
значення цього поняття не знайти 
ні в наукових джерелах, ні у бу-
денній мові.

Той, хто вирвався вперед на 
змаганнях, – лідер.

Той, кому вірить багато людей, 
– лідер.

Той, за ким йдуть, – лідер.
Той, хто успішний у житті, – 

лідер.
Той, хто уміє організувати 

людей, – лідер.
Той, хто популярний серед 

певної суспільної групи, – лідер.
Втім, всі ці визначення – поза 

контекстом. Лідер у чому? Для 
кого? Наприклад, лідер малої 
групи – це одне. Лідер громад-
ської думки – інше.

Ви хочете стати лідером? 
Багато людей, які прагнуть зайня-
ти лідерські позиції, діють інстинк-
тивно. Часто їм не вдається змі-
нити себе та стрімко розвивати-
ся. Разом з тим психологи давно 
встановили основні перешкоди 
на шляху до лідерського зрос-
тання. Насамперед, це внутрішні 
бар’єри. Вони – результат нашого 
минулого досвіду, переконань, об-
межень і звичок. Невпевненість, 
страх, роздратування стають для 
багатьох непереборними пере-
шкодами на шляху до поставле-
ної мети.

Ми визначили бар’єри, які най-
частіше заважають нам стати лі-
дером або ж просто досягти 
успіху:

1. НЕЧІТКІСТЬ 
ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ. 
Люди часто зазнають пораз-

ки тому, що погано уявляють 
собі свою кінцеву мету. Постав-
те перед собою чіткі цілі. Поста-
райтеся уявити кінцевий резуль-
тат, якого ви хочете досягти, і за-
пишіть його якомога докладніше.

2. НЕТЕРПЛЯЧІСТЬ І ОЧІКУ-
ВАННЯ МИТТЄВИХ ЗМІН. 
Будьте задоволені скром-

ним прогресом, адже часто го-
ворять, що великий дуб вирос-
тає з маленького жолудя. Імпуль-
сивна людина, що сподівається 
миттєво змінити себе, рідко до-
сягає бажаного. Успіх породжує 
успіх. Міцний, але скромний про-
грес часто закріплюється і стає 
межею ставлення людини до са-
мовдосконалення і життя взагалі. 
Пам’ятайте, що будь-які зміни ви-
магають постійної уваги та вста-
новлення реальних термінів для 
їх досягнення.

3. БОЯЗНЬ НОВИХ СИТУАЦІЙ. 
Часто люди схильні віддавати 

перевагу безпеці і зручності над 
ризиком та новизною.

4. БОЯЗНЬ ВРАЗЛИВОСТІ. 
Лю ди часто прагнуть уника-

ти ситу а цій, які можуть заподія-

ти їм біль, незручність, налякати, 
загро жують відчуттю психологіч-
ного комфорту.

5. ПОВЕДІНКА Й ОЧІКУВАН-
НЯ ОТОЧУЮЧИХ. 
Сім’я, колеги, друзі, з огляду 

на власне особистісне ставлен-
ня чи егоїстичніх мотиви можуть 
обмежувати ваші зусилля, спря-
мовані на досягнення особистіс-
них змін.

6. ВІДСУТНІСТЬ ВІРИ 
У ВЛАСНІ СИЛИ. 
Розвиток часто стримується 

відсутністю віри у свою здатність 
змінитися. Пам’ятайте, що своїм 
розвитком керуєте ви. Зазвичай 
перед людьми постає вибір – вчи-
тися і рости на основі власного жит-
тєвого досвіду або ігнорувати отри-
мані уроки, зосередитися на безпе-
ці і дати перемогти себе. Для досяг-
нення успіху необхідно навчитися 
відповідати за власний вибір. 

7. НЕДОСТАТНІСТЬ ВМІНЬ 
І НАВИЧОК. 
Іноді людям не вистачає нових 

ідей або навичок, необхідних для 
того, щоб змінити себе. У таких 
випадках важливо не копіювати 
сліпо чужі вміння та методи, а роз-
вивати власні з урахування життє-
вого досвіду, обставин, особистіс-
них характеристик.

 

які йому можуть сподобатися. Які 
саме вирішите подарувати?

а) величезний букет квітів, 
зібраних власноруч;

б) символ приязні — черво-
ні троянди;

в) які-небудь оригінальні квіти 
у горщику, щоб він мав щось на 
довгу згадку.

Подивіться уважно на табли-
цю: у ній є три колонки — І, II, III. 
У якій з них вдалося зібрати най-
більшу кількість відповідей, такий 
тип найкраще окреслює власти-
вості вашої уяви. Якщо відповіді 
розподіляються порівну, це озна-
чає, що тип вашої уяви не має 
значних особли востей.

ЗавданняВідповіді
тип І тип IIтип III

1вба
2авб
3бав
4абв
5ваб

Тип I
Маєте конструктивну і дещо 

формальну фантазію. Це озна-
чає, що надаєте перевагу у своїх 
думках тільки тому, що реальне 
і може бути використаним у по-
всякденному житті. Цей тип фан-
тазії властивий для технічного 
складу мислення. У своїх мірку-
ваннях ви не віддаляєтеся далеко 
від дійсності, завжди намагаєте-
ся досягнути реального резуль-
тату. У міжособистісних контактах 
ваша фантазія теж є скерованою 
на потрібне: партнер ваш повинен 
стояти обома ногами на землі, 
бути поміркованим і практичним.

Тип II
Маєте досить вразливу сприй-

нятливу фантазію. Завжди нама-
гаєтесь досягнути глибин психі-
ки людини, з якою спілкуєтеся, 
знайти з нею спільну мову. Ваша 
фантазія занурюється також у 
речі і справи, які вас оточують: 
відшукуєте в усьому сенс і якесь 
значення. Такі риси характерні 
для людей акторського складу.

Тип III
Ви живете у світі фантазій. 

Реальність не є для вас тим, що 
можна «потримати в руках і зва-
жити» — скоріше, це світ ваших 
відчуттів. Тому існує небезпека, 
що багато обставин і подій з ре-
ально існуючого світу пройде повз 
вашу увагу. Намагайтеся контр-
олювати себе і зможете цілком 
творчо використати свою фанта-
зію. У професійній діяльності кон-
такти з дітьми — найбільш бажане 
застосування уяви вашого типу.

Підготувала Юлія Муштук

Нерідко ми намагаємося до-
сягти успіху, читаючи дешеві 
псевдо рекомендації у книгах з 
назвами на кшталт «Як стати ро-
зумним», «Як стати мільйоне-
ром», «Методи стовідсоткової 
перемоги», «Як перемогти усіх 
конкурентів» і тому подібне. На 
жаль, сучасний психологічний 
ринок переповнений подібною 
макулатурою, а також різноманіт-
ними «корисними радами» у по-
пулярних медіа-виданнях. У них 
всі «чудодійні» рецепти зазвичай 
зводяться або до проповіді ба-
нальних формул у стилі: «хочеш 
бути лідером (багатим, коханим 
і так далі) – будь ним». Їх прак-
тична цінність дорівнює нулю, 
оскільки у психології лідерства 
не існує корисних порад «взага-
лі», придатних завжди і для всіх. 
Це неможливо у принципі, адже 
всі люди дуже різні.

Лідерство – це, насамперед, 
усвідомлення своєї унікальнос-
ті, а не пошук «чудодійних рецеп-
тів». Суть досягнення успіху поля-
гає не у тому, щоб «вивчити всі се-
крети», а в тому, щоб стати самим 
собою і повністю використовувати 
свої унікальні властивості, нави-
чки та вміння.

Мар’яна Дубенко, 
Юлія Муштук

ПСИХОЗАБАВА ПСИХОЗАБАВА
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ВІДГАДАЙ ПЕРШИЙ – ОТРИМАЙ ПРИЗ
Напевно, немає такої людини в Острозькій академії та серед її друзів, яка не долучилася б до творення 

чогось нового в університеті чи не доклала б частинки своїх зусиль до його розвитку. Редакції нашої газети 
було надзвичайно приємно, що до підготовки наступного осіннього номера «Острозької Академії» долучи-
лися і викладачі університету.

А тому презентуємо вам творчу ініціативу викладача-стажиста кафедри української філології Віталія 
Максимчука.

Ми впевнені, що ви знаєте про нашу альма матер все до дрібниць. А тому перевірте свої знання. Три 
перших студенти, які принесуть у відділ зв’язків з громадськістю кросворди з правильно відгаданими відпо-
відями, отримають у подарунок значок Острозької академії.

КРОСВОРД «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 7. Ксероксне відділення у центральному корпусі ОА. 8. Викладач кафедри політології. 9. 
Палітурник РВВ ОА. 10. Кандидат економічних наук, завідувач кафедри економічної теорії. 11. Кандидат історич-
них наук, викладач історії країн Азії та Африки. 12. І. Д. Пасічник. 13. Матеріал, яким покрита підлога в актовій залі 
НаУОА. 15. Викладач кафедри української філології, коректор газети „ОА”. 21. Керівник відділу міжнародного спів-
робітництва. 22. Один із видів контролю знань острозьких студентів. 23. Кандидат психологічних наук, завідувач 
кафедри психолого-педагогічних дисциплін. 24. Декан економічного факультету.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Голова Братства спудеїв. 2. Голова студентської ради гуманітарного факультету. 3. Відо-
мий шейпінгіст в ОА. 4. Викладач польської мови. 5. Керівник відділу зв’язків з громадськістю. 6. Викладач кафе-
дри міжнародної мовної комунікації. 14. Декан ПІМу. 16. Викладач кафедри політології. 17. Екс-декан-футболіст гу-
манітарного факультету. 18. Грошова винагорода, яку отримують студенти до Дня академії. 19. Керівник студент-
ського народного академічного хорового колективу, що діє при КМЦ. 20. Керівник факультету.

Віталій МАКСИМЧУК, викладач-стажист кафедри української філології

Швидке відродження з небуття Острозької академії багато в 
чому стало можливим завдяки людям, що виявилися небайдужи-
ми до її долі, перейнялися труднощами шляху відновлення осеред-
ку українського Ренесансу.

Доля подарувала Острозькій академії чимало щирих мецена-
тів, які так чи інакше долучилися до творення її сучасної історії.

Цього разу Національний університет «Острозька академія» 
висловлює щиру подяку Кокілю Дмитру Володимировичу, ди-
ректорові магазину «Мегаспорт» (Рівне) та Інтернет-містечка 
(Острог), який надав спонсорську допомогу університетові спор-
тивним інвентарем для занять із фізичного виховання.

Вручення подяки Дмитру Володимировичу керівництвом уні-
верситету відбулося під час відкриття осіннього чемпіонату Кубку 
ректора-2009.
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Наклад 500 примірників

ЖИТТЄВИЙ УРОК
Як правило, він походжав 

по подвір’ю, засунувши руки 
в кишені. Руки були стиснуті в 
кулак, що надавало ще більш во-
рожого вигляду. Його одяг був 
мішкуватий та обвисав, ніби у ки-
шенях лежало по каменю. 

Усі його витівки сходили йому з 
рук. Розбиті шибки, зірвані уроки, 
бійки. До його матері завжди при-
ходили вчителі та міліціонери. 
Вона мовчки вислуховувала все, 
потім говорила, що він відбився 
від рук, і починала тихо плакати.

Одного чудового дня він 
з’явився у дворі з палкою. Вона 
була чорною і на кінці мала нако-
нечник, який  при ударі об землю 
голосно стукав. І це приводило 
Сашка в захоплення. Він ударив 
хлопчика, який пробігав мимо. І 
той залився слізьми.

По дорозі йому зустрілась 
жін ка з дівчинкою. Не слід було 
зу пинятися й вступати у розмо-
ву, то ді б все було гаразд. Жінка 
спита ла:

– У тебе вдома хтось осліп?
Він відповів: 

– При чому тут осліп? Ніхто й 
не думав осліпнути. Мені подоба-
ється – я й ходжу.

– З такими палками тільки сліпі 
ходять. Сліпий палкою дорогу на-
щупує, а наконечник для того, 
щоб всі знали: йде сліпий.

Жінка пішла. Він задумався. І 
думки перенесли його на людне 
місце…

Людина стояла на розі й ди-
вилася на небо. На очах у неї 
були темні окуляри, а в руці вона 
тримала палку. Сашко опинив-
ся поруч. Палка манила, клика-
ла, притягувала, дратувала. Він 
схопив палицю й помчав вули-
цею. На бігу оглянувся й побачив, 
що людина, як і раніше, нерухомо 
стояла на розі.

Тепер він зрозумів, що вирвав 
палку з рук сліпого. Вона зіпсува-
ла йому настрій. Сашко вирішив 
негайно позбавитися від неї. За-
махнувся й закинув її за паркан. 
А якщо сліпий усе ще стоїть на 
кінці тротуару, піднісши незрячі 
очі до неба, і не може кроку ступи-
ти без своєї палички? Сашко поліз 

за нею через паркан і, діставши, 
пішов назад.

На перехресті сліпого вже не 
було. Що робити далі? Мимо про-
ходили дві жінки. Одна сказала 
другій:

– Знаєш, тут на перехресті 
людину збила машина.

– На смерть?
– Не знаю.
Може, це був його сліпий… Він 

підбіг до жінок і спитав: « Він був 
сліпий?» Жінка здвигнула плечи-
ма: «Не знаю». Треба знайти слі-
пого. Якщо він живий, то, напевно, 
блукає по місту, безпомічно виста-
вивши вперед руки.

Сашко метався по вулицях, за-
глядав в обличчя перехожих. Він 
шукав підняте підборіддя, капе-
люх, зсунутий на потилицю, темні 
окуляри… Так блукаючи по місту, 
присів на лавочці і почав думати, 
що робити.

Його безжалісно мучила со-
вість, примушувала думати про 
людину, для якої  на землі завжди 
ніч і не допомагають ні зірки, ні ліх-
тарі… А Сашко бачить усе. І будин-

ки, які відбиваються, як у річці, у 
мокрому асфальті. І листя, і хмари, 
і пташок. І сонце б’є йому в очі. Але 
яка від цього радість, коли через 
тебе, може, загинула людина.

Ольга Дем’янчук, викладач 
кафедри фінансів:

Стаття є досить повчальною, 
але я вважаю, що вона не настіль-
ки актуальна для студентської ау-
диторії. Більшу моральну цін-
ність вона матиме для середньої 
школи, а саме для діток 3-8 класів, 
адже вони є надто імпульсивни-
ми і здатні на такі непередбачува-
ні вчинки. А тому такі повчальні іс-
торії є досить ефективними саме 
для дітей, щоб змусити їх задума-
тись над своїми діями, а що голо-
вніше – наслідками вчинених дій.

Алла Куленюк, студентка 
гру  пи Е – 32:

Як на мене, то таке оповідання 
є досить хорошим, з повчальним 
змістом, актуальним для будь-яких 
вікових груп, адже показує, наскіль-
ки необдумано ми можемо себе по-
водити, й одночасно застерігає від 

необачних й антиморальних вчин-
ків. Зараз світ став досить жорсто-
ким, непередбачуваним і потре-
бує внесення коректив у поведін-
ку людей, особливо змалку. Сама 
дуже часто зустрічала таких розби-
шак на вулиці, які, незважаючи ні на 
що, здійснювали погані вчинки…

Дар’я Швая, директор куль-
тур но-мистецького центру:

Написано дуже гарно, експре-
сивно. Таке оповідання має по-
вчальний вплив на читачів, який 
разом з тим залежить і від ауди-
торії. На мій погляд, найбільш 
вдалим буде поширення статті 
серед дітей та підлітків, адже саме 
у цей період потрібно впливати та 
коригувати дії дітей, щоб сформу-
вати особистість з певними духо-
вними цінностями та спрямува-
ти її на хороші справи та вчинки. 
Таке собі повчальне оповідання у 
стилі «що не треба робити». Хоча 
навіть і студенти можуть з цього 
наведеного у статті випадку зро-
бити для себе певні висновки.

Підготувала Ольга Гожа

НАРОДЖЕНИЙ З РУЇНИ
15-ій річниці відродження «Острозької академії» присвячується

ССППочатку тут були лише руїни, очатку тут були лише руїни,
ККААмінні сірі мури давнини. мінні сірі мури давнини.
ІІССторія героїв України торія героїв України
ЛЛІІкує сиві рани старини. кує сиві рани старини.
І І ЧЧорні стіни раптом піднялися, орні стіни раптом піднялися,
І І ННіби повернулись до життя, іби повернулись до життя,
ММИИттєво чарівні майстри знайшлися, ттєво чарівні майстри знайшлися,
ООККреслили дорогу в майбуття. реслили дорогу в майбуття.
ЧЧУУдовий виш постав на площі згарищ — довий виш постав на площі згарищ —
ННІІде такого в світі не знайдеш, де такого в світі не знайдеш,
ЗЗГГадаєш тільки місце давніх звалищ, адаєш тільки місце давніх звалищ,
ККООли слідом руїн старих пройдеш. ли слідом руїн старих пройдеш.
ППРРекрасні зараз вчаться тут спудеї, екрасні зараз вчаться тут спудеї,
ЛЛЮЮбов до України в них щемить, бов до України в них щемить,
І І ДДивні розробляються ідеї… ивні розробляються ідеї…
ШШЕЕпоче рідне слово кожна мить. поче рідне слово кожна мить.
ССММіються гарно вдягнені блондинки, іються гарно вдягнені блондинки,
ККИИдають на них погляд парубки. дають на них погляд парубки.
Й Й ДДалеко десь видніються будинки, алеко десь видніються будинки,
ББОО в виші незатемнені шибки.  в виші незатемнені шибки.
І І ВВічно буде заклад процвітати, ічно буде заклад процвітати,
ССИИнів і доньок виховає він, нів і доньок виховає він,
І І ЧЧемно будуть люди пам’ятати емно будуть люди пам’ятати 
ЧЧУУдові миті теплих перемін. дові миті теплих перемін. 

Віталій Максимчук Віталій Максимчук


