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Íàéäîðîæ÷èìè ãîñòÿìè íà ñâÿò³
áóëè, çâè÷àéíî æ, âåòåðàíè Âåëèêî¿
Â³ò÷èçíÿíî¿ � ¿õ ñòóäåíòè â³òàëè çà-
ïàøíèìè êîðîâàÿìè. Ñåðåä ïî÷åñ-
íèõ ãîñòåé � ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, äåïóòàòè, êåð³âíèêè
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà, ãîëîâà
âîëîíòåðñüêîãî ðóõó ïðè Êîíî-
òîïñüê³é Ðàä³ âåòåðàí³â, âðó÷èëà ïî-
äÿêó âîëîíòåðñüê³é îðãàí³çàö³¿ Ïî-
ë³òåõí³÷íîãî òåõí³êóìó «Çà ò³ñíó
ñï³âïðàöþ ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ ç âå-
òåðàíàìè â³éíè òà ïðàö³, çà â³ääà-
í³ñòü ñïðàâ³ ìèëîñåðäÿ, ÷óéí³ñòü,
ëþäÿí³ñòü», à ìåòîäèñò óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè Î.Ï.Ãóìèíñüêà â³äçíà÷èëà

ÿê³ñíó âîëîíòåðñüêó ðîáîòó ³ Êîíî-
òîïñüêîãî ³íñòèòóòó Ñóì ÄÓ. 

Ó ôåñòèâàë³ âçÿëè ó÷àñòü ïðåä-
ñòàâíèêè 12 íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
ì³ñòà ³ ðàéîíó â³êîì â³ä 10 äî 20
ðîê³â. Íàãîðîäè âèáîðþâàëèñü ó
íîì³íàö³ÿõ: «Óêðà¿íñüêà ïàòð³îòè÷-
íà ï³ñíÿ», «Íàðîäíà ï³ñíÿ» òà
«Õ³òîâà ï³ñíÿ íà âîºííó òåìàòèêó».
Âèñòóïè êîíêóðñàíò³â îö³íþâàëî
ïîâàæíå æóð³.

Ïàì�ÿòü çàãèáëèõ ó Âåëèê³é
Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³ ïðèñóòí³ âøàíó-
âàëè õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ. Êðàùèì
ñòóäåíòàì Ïîë³òåõí³÷íîãî òåõí³êó-
ìó íàäàëè ïðàâî ïîêëàñòè êâ³òè äî

Ìåìîð³àëó Ñëàâè. Âèñòóïè êîíêóð-
ñàíò³â âðàæàëè âèñîêîþ ïàòå-
òè÷í³ñòþ, íåï³äðîáíîþ ùèð³ñòþ.
Íàéìîëîäøèõ ó÷àñíèê³â âåòåðàíè
â³äçíà÷èëè ïðèçàìè ñâî¿õ ñèìïàò³é:
àíñàìáëü «Äî-ì³-ñîëü-êè» çà âèêî-
íàííÿ ïîïóð³ íà â³éñüêîâó òåìàòèêó
(ÖÄÞÒ), Øåëîóìîâó Â³êòîð³þ çà
íîìåð «Áàòüê³âùèíà» (ÖÄÞÒ),
Áàíäóðó Ìàðèíó çà ï³ñíþ «Ïåðåìî-
ãà» («Øêîëà ìèñòåöòâ»). 

Íàéâèù³ áàëè çà ÷èñòîòó ³íòî-
íóâàííÿ, âîêàëüí³ äàí³, âèêîíàâ÷ó
ìàéñòåðí³ñòü îòðèìàëè: ²ãîð ²ãíà-
òåíêî (Ê²ÏÒ), Ìàðèíà Áàíäóðà
(«Øêîëà ìèñòåöòâ»), òð³î «ªâðî-

ïåéñüêèé óí³âåðñèòåò», äóåò Ê²
ÑóìÄÓ (ñåñòðè Ðåøåòíÿê � Þëÿ òà
Àëëà), Ìàðèíà Øèð³íà, Äàí³¿ë
Ï³êóíîâ (ÇÎØ ¹12), Ë³ä³ÿ Ñàä³â-
íè÷à (Ê² ÑóìÄÓ), àíñàìáëü «Åëå-
ã³ÿ» òà òð³î ÏÒ Ê² ÑóìÄÓ, ³íø³.
Äèïëîìè ² ñòóïåíÿ òà ïàì�ÿòí³ ïî-
äàðóíêè ¿ì âðó÷èâ äèðåêòîð Ê² Ñóì-
ÄÓ Â.Â. Á³áèê, çàçíà÷èâøè, ùî
ó÷àñíèêè äîíåñëè äî ñåðäåöü ãëÿ-
äà÷³â ëþáîâ äî ð³äíî¿ ï³ñí³, äî
Áàòüê³âùèíè. 

Ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ ï³äñóìê³â
êîíêóðñó, êîëè âæå ñòèõëè îñòàíí³
àêîðäè ìóçè÷íèõ ïðèâ³òàíü, íå-
ñïîä³âàíî äëÿ âñ³õ ïîïðîñèâ ñëîâà

ãîëîâà âåòåðàíñüêîãî æóð³ Ì.Ä.Êà-
çàðöåâ. Ó îö³íö³ âèõîâíî¿ ðîáîòè
Êîíîòîïñüêîãî ³íñòèòóòó ïîëêîâíèê
ó â³äñòàâö³ áóâ ïî-â³éñüêîâîìó ëà-
êîí³÷íèì: «Ïðàâèëüíèì øëÿõîì
³äåòå, äðóç³!»

Âèêîíàí³ ïàòð³îòè÷í³ òà âîºíí³
ï³ñí³ âèÿâèëèñü íàïðî÷óä àêòóàëü-
íèìè, ïðèìóñèëè ùå ðàç çàìèñëè-
òèñü íàä ïðîáëåìàìè çáåðåæåííÿ
ìèðó, âèõîâàííÿ ïàòð³îòèçìó,
â³ðíîñò³ òðàäèö³ÿì ñâîãî íàðîäó,
ïðîäîâæåííÿ ïàì�ÿò³ ïðî ïîäâèã íà-
øèõ ä³ä³â-ïðàä³ä³â...

Í.Â. Ïåòðîâà, 
ìåòîäèñò Ê² ÑóìÄÓ
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Таку назву мав конкурс-
фестиваль патріотичної

пісні, присвячений
60-річчю Перемоги,

який відбувся
напередодні 9 Травня

в актовій залі
Політехнічного

технікуму
Конотопського

інституту Сумського
державного

університету

Уперше майже за десять років керівники області
найвищого рангу відвідали Сумський державний
університет. Про причини – не варто. Усім відома нелю-
бов колишньої влади до занадто, з її точки зору,  демо-
кратичного навчального закладу.  А відвідали зі слуш-
ної нагоди – у зв’язку зі святкуванням Дня науки. Уро-
чистості, на які зібралися представники вищих на-
вчальних закладів, провідних виробничих та сільсько-
господарських підприємств Сумщини, відбувалися під
егідою нової обласної державної адміністрації. У пре-
зидії – голова ОДА М.І. Лаврик, його заступник А.В.Ла-
врик, начальник управління з науково-технічного роз-
витку та гуманітарних питань секретаріату Кабінету
Міністрів України Є.М. Сулема, голова обласної ради
М.А.Берфман, начальник  управління освіти Л.В.Пше-
нична, ректор СумДУ А.В.Васильєв, ректор УАБС
А.О.Єпіфанов, ректор СНАУ В.І.Ладика, голова
правління ВАТ «Сумихімпром» М.О.Трофименко, голо-
ва правління ВАТ «Селмі» І.С.Лялько, генеральний
конструктор СНВО ім. Фрунзе, випускник СумДУ (за-
хищав кандидатську в стінах альма-матер) Ю.С.Бу-
холдін, керіник «Нафтопроммашу» (м. Охтирка)
В.А.Марущенко, директор ВНІІАН, випускник СумДУ
А.К. Давиденко,  директор Іституту Міністерства міне-
ральних добрив, випускник СумДУ (захищав канди-
датську також тут) С.В. Вакал, інші поважні особи.

У своїх виступах представники влади характеризу-
вали стан справ у царині науки Сумщини, говорили про
значні досягнення та необхідність подальшого її розвит-
ку і, звичайно ж, вітали присутніх із професійним свя-
том. Представник Кабінету Міністрів зачитав поздоров-
лення від прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.
Ректори СумДУ, УАБС, СНАУ пропонували, крім усьо-
го іншого, поновити і якісно змінити роботу ради рек-
торів, створити новий орган, який би разом з держав-
ною владою координував діяльність науковців Сумщи-
ни. Керівники провідних підприємств та інститутів роз-
повідали про наукову діяльність в очолюваних ними за-
кладах та організаціях. Зокрема генеральний конструк-
тор СНВО ім.Фрунзе наголосив, що саме завдяки на-
уковцям, більшість із яких випускники СумДУ, об’єд-
нанню вдається вигравати тендери на виготовлення га-
зонафтодобувного обладнання у всесвітньо відомих
європейських та американських фірм. Неабияка частка
колишніх випускників СумДУ, за словами виступаю-
чих, є і в досягненнях інших підприємств Сумщини, що
не може  не наповнювати гордістю за наш університет,
його викладачів та науковців. Наголошувалося й
раніше, звучало й у цей день, що СумДУ з повним пра-
вом вважається провідним вузом регіону хоча б тому,
що підготувало вже чимало кадрів для інших навчаль-
них закладів Сумщини. Вже котрий рік поспіль наші
студенти демонструють на всеукраїнських олімпіадах
підготовку не гіршу,  ніж у кращих столичних універси-
тетах. Тож проведення урочистостей з приводу відзна-
чення професійного свята саме в Сумському державно-
му університеті є цілком закономірним.

СТОЛИЦЯ НАУКОВОЇ
СУМЩИНИ

НАША ГОРДІСТЬ
На весняних засіданнях Вченої ради Сум-

ДУ продовжувалось розглядання питань про
присвоєння почесних звань СумДУ. Зокре-
ма, звання «Почесний професор СумДУ»
присвоєне Івану Борисовичу КАРІНЦЕВУ (ка-
федра опору матеріалів), звання  «Почесний
доктор СумДУ» – нашому університетівцю
Борису Георгійовичу ХОЛІНУ, харків’янам
Анатолію Георгійовичу РАВЛІКУ (професор
кафедри фізики металів і напівпровідників

Національного технічного університету
«ХПІ») та Олександру Олександровичу
ШМАТЬКУ (професор кафедри фізики над-
високих частот Харківського національного
університету), а також іноземцям  Люку ХЕН-
СУ та Еммануелю БУНУ (відповідно завіду-
вач і професор кафедри екології людини
Брюссельського Вільного університету), а
звання «Заслужений науково-педагогічний
працівник СумДУ» – Леоніду Михайловичу
ЧЕРНЯКУ (кафедра загальної та експери-
ментальної фізики).

Вітаємо!

ЗОЛОТО ПАСУЄ
ЛИШЕ ДІВЧАТАМ?

Çàê³í÷èâñÿ äðóãèé åòàï
Âñåóêðà¿íñüêî¿ ñòóäåíòñüêî¿
îë³ìï³àäè 2004-2005 íàâ÷àëü-
íîãî ðîêó. Ñòóäåíòè Ñóìñüêî-
ãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó
ñâî¿ìè òðàäèö³éíèìè ë³äåðñü-
êèìè ïîçèö³ÿìè ôàêòè÷íî íå
ïîñòóïèëèñÿ � âèáîðîëè 21
ïðèçîâå ì³ñöå. Íàéá³ëüøå ñå-
ðåä íàøèõ ïåðåìîæö³â áðîí-
çîâèõ ïðèçåð³â � 12. Íà äðóãó
ñõîäèíêó ïîøàíè ï³äí³ìàëîñÿ
6 ó÷àñíèê³â. Ëàâðè ïåðå-
ìîæö³â ä³ñòàëèñÿ òðüîì: Òå-
òÿí³ Áðàç³ (ãðóïà ËÑ-906) ïî
ñïåö³àëüíîñò³ �Äèòÿ÷³ ³íôåê-
ö³éí³ õâîðîáè�; Òåòÿí³ ²âà-
ùåíêî (Å-01) � �Åêîíîì³êà
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ�; Àíí³
Ìóõ³í³é (Ô-12) � �Ô³íàíñî-
âèé ìåíåäæìåíò�. ßê áà÷èòå,
�çîëîòî� ó íàñ ïàñóº ëèøå
ä³â÷àòàì. ²íø³ æ áëàãîðîäí³
ìåòàëè á³ëüøå ïðèì³ðÿëè
ïðåäñòàâíèêè ñèëüíî¿ ñòàò³: ³ç
6 ñð³áíèõ ïðèçåð³â � óñ³
õëîïö³; ³ç 12 �áðîíçîâèê³â� �
10 õëîïö³â ³ äâ³ Íàòàë³¿ (Ñòîð-
÷àêà � ãðóïà Ô-11 òà Ñòîâîëîñ
� ãðóïà ÏÐ-24).

Êð³ì òîãî, 3 ñòóäåíòè
ÑóìÄÓ çàéíÿëè ïðèçîâ³ ì³ñöÿ
(2 äðóãèõ ³ 1 òðåòº) ó ïîçàêîí-
êóðñíîìó çàë³êó.

Ó êîìàíäí³é ïåðøîñò³ íà-
ø³ âèõîâàíö³ âèáîðîëè 6 ïðè-
çîâèõ ì³ñöü: 3 � ïåðø³ çàãàëü-
íîêîìàíäí³; 3 � äðóã³ çàãàëü-
íîêîìàíäí³. Ïåðø³ ì³ñöÿ � ç
�Óêðà¿íñüêî¿ ìîâè�, �Ôàðìà-
êîëîã³¿� òà �Òåõíîëîã³¿ ìàøè-
íîáóäóâàííÿ�; äðóã³ ì³ñöÿ �
�Ã³äðàâë³êè�, �Åíåðãîðåñóð-
ñîçáåðåæåííÿ� òà �Ïàòîëî-
ã³÷íî¿ ô³ç³îëîã³¿�.

Ó âèäàâíèöòâ³ «Óí³âåðñèòåòñüêà êíèãà»
óæå â öüîìó, 2005 ðîö³, ïîáà÷èëî ñâ³ò îäðàçó
òðè íåïåðåñ³÷íèõ âèäàííÿ � «Ñîöèàëüíî-åêî-
íîìè÷åñêèå ïðîáëåìû èíôîðìàöèîííîãî îá-
ùåñòâà (çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè Ôîíäà ôóí-
äàìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü Óêðà¿íè), íàâ÷àëü-
íèé ïîñ³áíèê ç ãðèôîì Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³
íàóêè Óêðà¿íè «Îñíîâè ñò³éêîãî ðîçâèòêó» òà
åíöèêëîïåäè÷íèé ñëîâíèê «Ýêîíîìèêà è èí-
ôîðìàöèÿ», ÿêèé ì³ñòèòü, çà ñâ³ä÷åííÿì àíî-
òàö³¿, ñèñòåìàòèçîâàíó ïîíÿò³éíó îñíîâó, ùî
õàðàêòåðèçóº âçàºìî-çâ�ÿçêè äâîõ îñíîâîïî-
ëîæíèõ êàòåãîð³é ñó÷àñíîñò³ � åêîíîì³êè òà
³íôîðìàö³¿. Â íàø ÷àñ, êîëè íàóêà ä³éøëà
âèñíîâêó, ùî ôóíäàìåíòàëüíà îñíîâà íàøîãî
âñåñâ³òó º ³íôîðìàö³éíîþ, âàæêî ïåðåîö³íè-
òè çíà÷åííÿ ïîä³áíèõ âèäàíü, â ÿêèõ ïåðåòè-
íàþòüñÿ ñóòî «çåìí³» (åêîíîì³êà) ³ «íåáåñí³»
(³íôîðìàö³ÿ) ïîíÿòòÿ. Ç óïåâíåí³ñòþ ìîæíà
ãîâîðèòè, ùî òàê³ âèäàííÿ ÿêùî íå âèïåðåä-
æàþòü ÷àñ, òî ïðèíàéìí³ ³ íå â³äñòàþòü â³ä
íüîãî, òàêîãî ñòð³ìêîãî, ùî ìàëî õòî çäàòåí
íàçäîãíàòè íàâ³òü ó äóìêàõ. ª âîíè òàêîæ
ñâ³ä÷åííÿì òîãî, ùî Ñóìè ç ïîâíèì ïðàâîì
ìîæóòü ââàæàòèñÿ ñòîëèöåþ ó öàðèí³ òèõ
³äåé, ÿê³ íàðîäæóþòüñÿ ³ ðîçðîáëÿþòüñÿ â
åêîëîãî-åêîíîì³÷í³é øêîë³ ÑóìÄÓ.

Íàø êîðåñïîíäåíò ïîö³êàâèâñÿ ó Ëåîí³äà
Ãðèãîðîâè÷à Ìåëüíèêà éîãî äóìêîþ ùîäî

ñòàíó ñüîãîäí³øíüî¿
îñâ³òÿíñüêî¿ íàóêè.

�  Ó  â³ò÷èçíÿí³é îñâ³ò³ íà-
óêà, ïîïðè ¿¿ íåàáèÿê³ äîñÿã-
íåííÿ, º ïîá³÷íîþ, äðóãîðÿä-
íîþ ñôåðîþ, òîä³ ÿê ó
ïðîâ³äíèõ óí³âåðñèòåòàõ ðîç-
âèíóòèõ êðà¿í â³ä³ãðàº ãîëîâ-
íó ðîëü. Ó áóäü-ÿêîìó ï³äðó÷-
íèêó, íàâ³òü ç íàéíîâ³øèõ, ïî-
äàí³, ÿê ïðàâèëî, â÷îðàøí³

íàø³ óÿâëåííÿ ïðî ñâ³òîáóäîâó òà ñîö³óì, à
òàêîæ ïðîöåñè, ÿê³ â íèõ â³äáóâàþòüñÿ. Òîìó
íàâ÷àòè ñòóäåíò³â ïî-ñïðàâæíüîìó, ç óðàõó-
âàííÿì ñòð³ìêèõ çì³í ñòàëèõ åòàëîí³â òà ïà-
ðàäèãì, ìîæíà ëèøå íà çàñàäàõ ñåðéîçíèõ
íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàäàõ. Ç äâîõ ïðè÷èí.

Ïî-ïåðøå, áóäü-ÿêà ñïðàâæíÿ íàóêà � öå
ïîãëÿä ó ìàéáóòíº, ³ ñòóäåíòè, äîëó÷àþ÷èñü
äî íå¿, ìàþòü çìîãó îïåðóâàòè òàêèìè çíàí-
íÿìè òà íàâè÷êàìè, ÿê³ çíàäîáëÿòüñÿ ¿ì íà òî-
ìó ðîáî÷îìó ì³ñò³, êóäè âîíè ïðèéäóòü ÷åðåç
äâà-òðè ðîêè.

Ïî-äðóãå, ñòóäåíòè, çàíóðþþ÷èñü ó íà-
óêîâ³ äîñë³äæåííÿ íà êàôåäð³, ÿêèì áè «åí-
öèêëîïåäèñòîì» íå áóâ íàóêîâèé êåð³âíèê,
îïàíîâóþòü ìåòîäîëîã³þ ñàìîñò³éíîãî îòðè-
ìàííÿ ïîòð³áíèõ çíàíü. À ïðè ñó÷àñíèõ áëè-
ñêàâè÷íèõ çì³íàõ ó íàóêîâèõ  óÿâëåííÿõ ïðî
ñâ³ò ³ ëþäèíó â íüîìó êîëèøí³ óÿâëåííÿ çà-
ñòàð³âàþòü ç òàêîþ æ øâèäê³ñòþ. Âèõ³ä
ò³ëüêè îäèí: íàâ÷àòè â÷èòèñÿ ñàìîñò³éíî,
òîáòî ïîñò³éíî â³äòâîðþâàòè ñâ³é ³íòåëåêò,
ÿê â åêîíîì³ö³ â³äòâîðþºòüñÿ êàï³òàë. Âàðòî
çãàäàòè ïðèò÷ó, â ÿê³é áàòüêî ãîâîðèòü ñèíó:
«ßêùî ÿ äàì òîá³ ñòî êàðáîâàíö³â, òè âðåøò³-
ðåøò ¿õ âèòðàòèø, à ÿêùî ÿ íàâ÷ó òåáå çàðîá-
ëÿòè ñòî êàðáîâàíö³â, òî í³êîëè íå áóäåø
á³äóâàòè...» Òàêîãî ñòàâëåííÿ âèìàãàº â³ä íàñ
æîðñòêèé ó ñâî¿é øâèäêîïëèííîñò³ ÷àñ ³ äî
ñòóäåíò³â. À ¿ì, äî ðå÷³, ñüîãîäí³ âàæ÷å, ùå é
ç ò³º¿ ïðè÷èíè, ùî òîòàë³òàðí³ ÷àñè ç ¿õ «åçî-
ïîâîþ ìîâîþ» â÷èëè íàñ áà÷èòè é ðîçóì³òè
«ì³æ ðÿäê³â», òîáòî ðîçâèâàëè àáñòðàêòíå
ìèñëåííÿ, ÿêîãî òàê íå ä³ñòàº òåïåð³øí³é ìî-
ëîä³. À ñàìå òàêå ìèñëåííÿ ïîòð³áíå äëÿ íà-
óêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òðåáà é öå âðàõîâóâàòè,
øóêàòè âèð³øåííÿ ïðîáëåìè...

Видавничі проекти
професора Мельника –
продовжують дивувати
і кількістю, і якістю
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«Ñòóäåíò, âîîðóæåííûé íàóêîé,
� î÷åíü îïàñåí�»

Первым в лапы студенческой за-
интересованности попал Василий
Данилович КАРПУША, проректор
по учебно-педагогической работе. 

� Ñêàæèòå, êàêèå ìîòèâû ìîãóò ïðè-
âëå÷ü ñòóäåíòîâ ê çàíÿòèþ íàóêîé? 

Â.Ä. : «Ñåðüåçíî çàíèìàþòñÿ íàóêîé ëèøü
â òîì ñëó÷àå, åñëè ýòî èíòåðåñíî, åñëè ÷åëî-
âåê ÷óâñòâóåò ïîòðåáíîñòü â òàêîì äåëå. Òóò,
êàê â ëþáâè, íàñèëüíî ìèë íå áóäåøü. Êàê-òî
èçâåñòíîãî àñòðîíîìà ñïðîñèëè: «À çà÷åì ýòî
âñ¸? Çà÷åì âû òðàòèòå âðåìÿ íà íåáî, çâåçäû,
âñå îñòàëüíîå?» Ó÷åíûé, íåìíîãî ïîäóìàâ,
ïðîèçíåñ: «Âñå äåëî � â ñòðîåíèè ïîçâîíî÷-
íèêà. ×åëîâåê ñïîñîáåí ïîäíÿòü ãîëîâó è óâè-
äåòü íåáî è çâåçäû, à ñâèíüÿ íå ìîæåò, îíà
ïðîñòî íå ñïîñîáíà ôèçèîëîãè÷åñêè - òàê ó
íåå ïîñòðîåí ïîçâîíî÷íèê». Â ëþáîì ãîðîäå,
íà ñàìîé ìàëåíüêîé óëèöå, â êàæäîì äîìå
åñòü ïûòëèâûå óìû, äåðçàþùèå çàãëÿíóòü
«âíóòðü ïðèðîäû», åå òàèíñòâåííûõ ïðîöå-
ñîâ.×àñòî ëþäè èäóò íà áîëüøèå òðóäíîñòè è
íåóäîáñòâà ðàäè çàíÿòèÿ íàóêîé, à ãëàâíàÿ
ïðè÷èíà � â ïîçâîíî÷íèêå. 

À ÷òî äî ìîòèâîâ... Íåîáõîäèìî, ïðåæäå
âñåãî, ïîäîáðàòü èíòåðåñíóþ, ïåðñïåêòèâíóþ
òåìàòèêó. Äîâîëüíî ÷àñòî íà 4-5 êóðñå ñòó-
äåíò ïîëó÷àåò òåìó áàêàëàâðñêîé èëè äèï-
ëîìíîé ðàáîòû è íå ïîíèìàåò, ãäå íà ïðàêòè-
êå ìîæåò áûòü ïðèìåíèì åãî òðóä... ». 

� Ñåé÷àñ â íàøåì óíèâåðñèòåòå âîç-
ðîæäàþòñÿ ñòóäåí÷åñêèå íàó÷íûå îáùåñò-
âà, Âàøå ìíåíèå î èõ áóäóùíîñòè?

Â.Ä.: «Ïî-ìîåìó, îíè, ïðåæäå âñåãî, ñèñ-
òåìà òåìàòèê, áàíê äàííûõ, îòêóäà ñòóäåíò
ñìîæåò ïî÷åðïíóòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìà-
öèþ. Ýòî êîëëåêòèâ, êîòîðûé àêêóìóëèðóåò è
ðàñïðîñòðàíÿåò èíôîðìàöèþ î íàó÷íîé æèç-
íè óíèâåðñèòåòà, ôàêóëüòåòà, êàôåäðû. Õî÷ó
ñêàçàòü, ÷òî âñòðå÷à ñòóäåíòîâ ñî ñâîåé âûïó-
ñêàþùåé êàôåäðîé, êîòîðóþ ìû îðãàíèçîâà-
ëè â ýòîì ãîäó ïî èõ æå ïðîñüáå, äàëà ñåðüåç-
íûé ïîçèòèâíûé ýôôåêò. Ïîñëå âñòðå÷è êî
ìíå, êàê ê çàâåäóþùåìó êàôåäðîé, îáðàùà-
ëîñü íåìàëî ñòóäåíòîâ, çàèíòåðåñîâàâøèõñÿ
ïðåäëîæåííîé íàìè èíôîðìàöèåé. Òàêèå
âñòðå÷è ïðîñòî íåîáõîäèìû, ïîñêîëüêó â óíè-
âåðñèòåòå ïîêà åùå ñóùåñòâóþò ïðîáëåìû ñ
ðàñïðîñòðàíåíèåì èíôîðìàöèè. Òóò, ìåæäó
ïðî÷èì, íåäîðàáîòêà è ñòóäåí÷åñêîãî àêòèâà.
Ïðîõîäèò ìíîæåñòâî ñåìèíàðîâ íà ðàçëè÷-
íûå òåìû: ôèëîñîôèÿ, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-
ñêàÿ òåìàòèêà � ýòî âñåãäà èíòåðåñíî, îäíàêî
ñòóäåíòû ïðîñòî íå çíàþò î ïðîèñõîäÿùåì..
Ñèëüíûì ñðåäñòâîì ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîð-
ìàöèè ÿâëÿåòñÿ Èíòåðíåò. Áûëî áû õîðîøî
ñîçäàòü ñòóäåí÷åñêèé ñàéò èëè õîòÿ áû ñòðà-
íèöó, ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñåðâåðå
ÑóìÄÓ è äàâàòü èíôîðìàöèþ î ïëàíèðóþ-
ùèõñÿ ìåðîïðèÿòèÿõ. ÑÍÎ � íå íîâàÿ èäåÿ.

Òàêèå îáùåñòâà ñóùåñòâîâàëè. Îðãàíèçàöè-
îííàÿ ôîðìà ìîæåò áûòü ñàìîé îðèãèíàëüíîé
è íåîæèäàííîé. Êîãäà-òî ñóùåñòâîâàëè òîâà-
ðèùåñòâà, ðàöèîíàëèçàòîðñêèå îáùåñòâà.
Ñåé÷àñ ìîæíî îðãàíèçîâàòü, íàïðèìåð, íàó÷-
íîå Èíòåðíåò-êàôå...».

� Âàøà îöåíêà  ñòóäåí÷åñêîé íàóêè â
íàøåì óíèâåðñèòåòå?

Â.Ä.: «Âñå çíàþò, ÷òî äëÿ ïîëó÷åíèÿ êàêî-
ãî-ëèáî ðåçóëüòàòà íàäî âëîæèòü áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî ðåñóðñîâ, îäíàêî íåîáõîäèìî åùå
çíàòü, ãäå âçÿòü òàêèå ðåñóðñû. Èíòåðåñ ñòó-
äåíòîâ ê çàíÿòèþ íàóêîé íàëè÷åñòâóåò âñåãäà.
Èíèöèàòèâû ñ èõ ñòîðîíû íå èññÿêàþò. Âèíî-
âàòû ðàçíîãî ðîäà ôóíêöèîíåðû, íå óìåþøèå
íàïðàâèòü èõ â íóæíîå ðóñëî�  äëÿ ðåàëèçà-
öèè òåõ èíèöèàòèâ, êîòîðûå òîãî çàñëóæèâà-
þò... »

Вторым в лапы все той же заинте-
ресованности попал Владимир Ан-
дреевич ХВОРОСТ, проректор по
научной работе. Попался в другое
время, а отвечал по сути на те же во-
просы, что и Василий Данилович.

� Êàê çàèíòåðåñîâàòü ñòóäåíòà, ÷òîáû
îí çàíÿëñÿ íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ? 

Â.À.: «Íåîáõîäèìî, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
âíóòðåííåå ïîáóæäåíèå, æåëàíèå ñàìîãî ñòó-
äåíòà. Íî äàæå ýòîãî ìàëî. Åñëè åñòü æåëàíèå
� íóæíû åùå ñêëîííîñòè ê íàó÷íîé äåÿòåëü-
íîñòè. Ïèñàòü ñòèõè, ïåñíè - ýòî íå ðåìåñëî,
ýòî èñêóññòâî, íåîáõîäèì òàëàíò, òàê æå è â
íàóêå. Îòëè÷íèê ëèøü ðåïðîäóöèðóåò çíàíèÿ
� ó íåãî åñòü çàäàòêè, êîòîðûå ñëåäóåò  ðàçâè-
âàòü. Äàëüøå íåîáõîäèìî, ÷òîáû âíóòðåííåå
ïîáóæäåíèå ñîâïàëî ñ âûáðàííîé ïðîôåññè-
åé.  À áûâàåò, ÷òî ñòóäåíò âûáðàë, ñêàæåì, ìà-
øèíîñòðîåíèå, à õî÷åò çàíèìàòüñÿ ôèëîñîôè-

åé. ×òîáû íå îøèáèòüñÿ ñ âûáîðîì, íåîáõî-
äèìî îïðåäåëÿòüñÿ  óæå ñî øêîëüíîé ñêàìüè.
Óâû, â øêîëàõ ïðîôîðèåíòàöèîííàÿ ðàáîòà
ïî÷òè îòñóòñòâóåò.

Íàóêà - ýòî èíäèâèäóàëüíàÿ òâîð÷åñêàÿ, à
íå êîëëåêòèâíàÿ ðàáîòà. Îäíàêî âàæíóþ ðîëü
èãðàåò õîðîøèé ðóêîâîäèòåëü. Çàäà÷à êàôåä-
ðû � ïîìî÷ü ñòóäåíòó ðàñêðûòüñÿ, äëÿ ÷åãî
íåîáõîäèìî îáîþäíîå æåëàíèå. Âàæåí è ïðà-
âèëüíûé âûáîð òåìàòèêè ðàáîòû, êîòîðàÿ
ñïîñîáñòâîâàëà áû ðàçâèòèþ òâîð÷åñêèõ ñïî-
ñîáíîñòåé. Áîëüøèíñòâî êàôåäð ÑóìÄó ñ
ýòèì ñïðàâëÿåòñÿ. 

Ïîíèìàþ, ÷òî äëÿ ìîëîäåæè âàæíû è
äåíüãè. Äà, çàðïëàòà  íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà íå
ñîîòâåòñòâóåò çàòðà÷åííîìó òðóäó è ðåçóëüòà-
òàì ðàáîòû. Íî òàêèå ïðîáëåìû ñóùåñòâîâà-
ëè âî âñå âðåìåíà. È âñå æå õóäîæíèê íå ìî-
æåò íå ðèñîâàòü, ïîýò íå ìîæåò íå ïèñàòü ñòè-
õè, à ó÷åíûé ïî íàòóðå (ïóñêàé îí ïîêà ÷òî
ñòóäåíò) íå ìîæåò íå çàíèìàòüñÿ íàóêîé. Òà-
êèì è ñòàðàåìñÿ ïîìî÷ü. Ê ñîæàëåíèþ, ôè-
íàíñèðîâàíèå îãðàíè÷åíî, è âñå æå âûèñêèâà-
åì ñðåäñòâà äëÿ ïîåçäîê ñòóäåíòîâ íà êîíôå-
ðåíöèè ìîëîäûõ ó÷¸íûõ. Ó÷àñòâóåì â ðåñ-
ïóáëèêàíñêîì êîíêóðñå íàó÷íûõ ðàáîò è åæå-
ãîäíî îêîëî äåñÿòè íàøèõ ñòóäåíòîâ ïîëó÷à-
þò ïðèçîâûå ìåñòà. Îáÿçàòåëüíî èõ ïðåìèðó-
åì. Ñðåäè äîïîëíèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå
ðàçðàáîòêè ñòóäåíòîâ íà ïëàòíîé îñíîâå.
Ýòèì ñåðüåçíî çàíèìàåòñÿ Â.À.Çàëîãà. Íà-
ïðèìåð, íàøè ñòóäåíòû ðàçðàáîòàëè äëÿ Êî-
íîòîïñêîãî çàâîäà áóìàãîðåçàëüíóþ ìàøèíó.
Âîò ïðèìåð èçîáðåòàòåëüñòâà, ñðàçó æå âíåä-
ðÿåìîãî â æèçíü. Êñòàòè, ñòóäåíòû ìîãëè áû
âçÿòü íà ñåáÿ è òàêîé âèä äåÿòåëüíîñòè, êàê
ïðèâëå÷åíèå ñïîíñîðñêèõ äåíåã. 

Â öåëîì ïî óíèâåðñèòåòó ãäå-òî 700-800
ñòóäåíòîâ çàíèìàþòñÿ íàóêîé � ó÷èòûâàþòñÿ

âûñòóïëåíèå íà êîíôåðåíöèè, íàó÷íàÿ ñòàòüÿ,
èçîáðåòåíèå èëè âíåäðåíèå ðàçðàáîòêè â ïðî-
èçâîäñòâî. Äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ íàó÷íûõ òàëàí-
òîâ îðãàíèçîâàíî êóðñîâîå ïðîåêòèðîâàíèå.
Ïîäáèðàþòñÿ òåìû êóðñîâûõ è äèïëîìíûõ
ðàáîò ñ ýëåìåíòàìè íàó÷íîé íîâèçíû, íåêîòî-
ðûå êàôåäðû ïîëíûì ñîñòàâîì çàíèìàþòñÿ
ïåðñïåêòèâíûìè íàó÷íûìè íàïðàâëåíèÿìè è
ïðåäëàãàþò ñòóäåíòàì ðàçëè÷íûå íàó÷íûå
èííîâàöèè. Ó íàñ åñòü «Â³ñíèê ÑóìÄÓ» (6 ñå-
ðèé) - òóäà ìîãóò ïèñàòü è ñòóäåíòû. Èìåþòñÿ
ìåæäóíàðîäíûå æóðíàëû. Äëÿ ñòóäåíòîâ ïóá-
ëèêàöèè áåñïëàòíûå - çåëåíàÿ äîðîãà. Åñëè â
äðóãèõ âóçàõ ïðåïîäàâàòåëüñêèå è ñòóäåí÷åñ-
êèå êîíôåðåíöèè ïðîõîäÿò ðàçäåëüíî, òî ó
íàñ â îäíîé ó÷àñòâóþò ïðåïîäàâàòåëè, àñïè-
ðàíòû, ñòóäåíòû. Ýòî � ñóùåñòâåííî! »

� Ñòóäåíòû, â îñíîâíîì, çàíèìàþòñÿ
íàóêîé, íà÷èíàÿ ñ ÷åòâåðòîãî, ïÿòîãî êóð-
ñîâ... Êàê æå ïåðâûé, âòîðîé êóðñû?

Â.À.: «Ïåðâîêóðñíèêè òîæå çàäåéñòâîâà-
íû. Äðóãîå äåëî, ÷òî õîòåëîñü áû èíûõ ìàñ-
øòàáîâ. Íàøà çàäà÷à: ïîìî÷ü òîìó, êòî õî÷åò
çàíèìàòüñÿ íàóêîé. Ïîêà åùå ìàëîâàòî ñòà-
òåé, íàïèñàííûõ ñòóäåíòàìè ñàìîñòîÿòåëüíî,
â îñíîâíîì � ïîä ðóêîâîäñòâîì. Ìàëî è çà-
ÿâîê íà èçîáðåòåíèÿ. À âåäü óíèâåðñèòåò áå-
ðåò íà ñåáÿ îôîðìëåíèå ïàòåíòîâ. Íåìàëî
òàêæå èíûõ âîçìîæíîñòåé. Â àñïèðàíòóðå ó
íàñ áîëåå 30 ñïåöèàëüíîñòåé, îòêðûòà äîêòî-
ðàíòóðà (ïîðÿäêà 10 ñïåöèàëüíîñòåé). Ðàáîòà-
þò ñîâåòû ïî çàùèòå äîêòîðñêèõ è êàíäèäàò-
ñêèõ äèññåðòàöèé, à ñîçäàâàòü èõ íå òàê ïðî-
ñòî. Ñ ãîðäîñòüþ ñêàæó, ÷òî ÑóìÃÓ ïðîèçâî-
äèò íàó÷íûå êàäðû äëÿ äðóãèõ ñóìñêèõ âóçîâ,
ãäå óñïåøíî ïðåïîäàþò íàøè âûïóñêíèêè. 

� Êàêèå ïåðñïåêòèâû, íà Âàø âçãëÿä, ó
ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ îáùåñòâ?

Â.À.: «Îíè âñåãî ëèøü îðãàíèçàöèîííàÿ
ôîðìà. Èõ ÷ëåíû ïðîÿâëÿþò ñåáÿ â ïðîâåäå-
íèè âíóòðèâóçîâñêèõ êîíôåðåíöèé, êîíêóð-
ñîâ êóðñîâûõ, äèïëîìíûõ ðàáîò. À ìîãëè áû
âçÿòü  íà ñåáÿ îòáîð ñòóäåíòîâ äëÿ êîìàíäèðî-
âîê íà êîíôåðåíöèè, çàáîòó î ìàòåðèàëüíîì
ñîñòîÿíèè «íàó÷íèêîâ», ïîñåëåíèå â îáùåæè-
òèå, ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü.Ó íàñ ìíîãèå ïè-
øóò ñòèõè, ðàññêàçû - ïî÷åìó áû íè îðãàíèçî-
âàòü ýëåêòðîííûé æóðíàë èëè ïóáëèêàöèþ íà
áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ? Íóæíî óñòðàèâàòü äèñ-
ïóòû ïî èíòåðåñíûì âîïðîñàì, ïðèãëàøàòü
ïðåïîäàâàòåëåé, ñòóäåíòîâ � âåäü â ñïîðå
ðîæäàåòñÿ èñòèíà». 

Подводя итоги, можно утверж-
дать, что студенческая наука в Сум-
ГУ живет, набирает обороты, имеет
широкий простор и перспективы для
дальнейшего развития. НАШИ сту-
денты уже сегодня делают то, о чем
другие будут думать только завтра!

Äìèòðèé ËÈÒÎÂ×ÅÍÊÎ, 
ñòóäåí÷åñêèé ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíîìó

ïðîöåññó è íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè 

Травень 2005. №№11-13

n З ДНЕМ НАУКИ, ЯКА БУВАЄ І СТУДЕНТСЬКОЮ

СТУДЕНЧЕСКАЯ
НАУКА –
ЭТО ИСТИНА,
УМНОЖЕННАЯ
НА СОМНЕНИЕ

� Ì³ñòî Ëåâà íå ìîæå íå ïîäî-
áàòèñÿ, òàêà âæå äîëÿ â íüîãî, äàâ-
íüîãî ºâðîïåéöÿ ³ çà ³ñòîð³ºþ, ³ çà
ñóòí³ñòþ, ³ çà âèãëÿäîì çîâí³øí³ì.
Íàéá³ëüøå æ âðàçèëà êóëüê³ñòü êíè-
ãàðåíü, ëåäü íå íà êîæíîìó ðîç³, �
ãîâîðèòü Ìàðãàðèòà Ðÿáîâà, ÿêà
áðàëà ó÷àñòü ó Âñåóêðà¿íñüêîìó
êîíêóðñ³ ñòóäåíòñüêèõ íàóêîâèõ
äîñë³äæåíü ³ç ñîö³îë³íãâ³ñòèêè, ùî
â³áóâñÿ ó ðàìêàõ êîíôåðåíö³¿ ìîëî-
äèõ ó÷åíèõ-ô³ëîëîã³â.

Ïðîõîäèâ êîíêóðñ ó ñò³íàõ
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
Ö³êàâî, ùî îðãàí³çàö³éíèìè ïèòàí-
íÿìè çàéìàëèñÿ âèêëþ÷íî ì³ñöåâ³
àñï³ðàíòè, ìàã³ñòðè é ñòóäåíòè, à âñ³
çàõîäè ïðîéøëè íà íàéâèùîìó
ð³âí³. Ãîñòåé æå ç ð³çíèõ ðåã³îí³â
êðà¿íè áóëî á³ëüøå ï�ÿòäåñÿòè.
Ï³ñëÿ êîæíîãî âèñòóïó � çàïèòàííÿ,
çàïèòàííÿ... ² íå ç ìåòîþ «çàñèïà-
òè», à âçíàòè ùîñü íîâèííå,
ðîç³áðàòèñÿ â òîìó ÷è ³íøîìó ïè-
òàíí³. Íàéêðàùîþ âèçíàíà  ðîáîòà
Ì.Ðÿáîâî¿  «Ìîâí³ êîíòàêòè. ²íòåð-
ôåðåíö³ÿ, çì³íè ñèíòàêñè÷íèõ
íîðì».

Ïåðåìîãà íàøî¿ ñòóäåíòêè  â
êîíêóðñ³ òàêîãî ð³âíÿ (ÿê, äî ðå÷³, ³
êîìàíäíà ïåðåìîãà ¿¿ îäíîêóðñíèöü
â îë³ìï³àä³ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè)
ñâ³ä÷èòü ïåðåäóñ³ì ïðî âèñîêèé
ð³âåíü ô³ëîëîã³÷íî¿ îñâ³òè â ÑóìÄÓ,
õî÷à ìîâí³ íàóêè é âèêëàäàþòüñÿ
òóò â³äíîñíî íåäàâíî. 

� Ïåðåìîãà ó Ëüâîâ³, � ãîâîðèòü
Ìàðãàðèòà, � áåçóìîâíî, íàëåæèòü ³

Àëë³ Îëåêñàíäð³âí³ ªâãðàôîâ³é, ÿêà
ãîòóâàëà ìåíå äî êîíêóðñó. Äÿêóþ
äîë³, ùî ïîùàñòèëî â÷èòèñÿ ñàìå ó
ö³º¿ íåîðäèíàðíî¿ ëþäèíè, íåïå-
ðåñ³÷íîãî ìîâíèêà...

ÍÀ ÔÎÒÎ: Ïåðåìîæåöü âñå-
óêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó Ì.Ðÿáîâà

òà äîöåíò êàôåäðè æóðíàë³ñòè-
êè ³ ô³ëîëîã³¿ À.Î.ªâãðàôîâà. 

Апрель, май –
цветут сады...А в
СумДУ – расцвет

студенческой науч-
ной деятельности:

конференции, кон-
ференции... Участие

принимают самые
лучшие студенты и,
конечно же, самые

неравнодушные пре-
подаватели. Инте-

ресно, а что думают
о студенческой науке

те, кто побывал ког-
да-то в роли любите-

лей, а теперь не
только сам занима-

ется наукой профес-
сионально, но орга-

низовывает и дея-
тельность других –

как любителей, так и
профессионалов.

ВПЕРШЕ У ЛЬВОВІ Й ОДРАЗУ ПЕРША!

Навчатися, відпочиваючи... На пер-
ший погляд, дана фраза здається смішною
і банальною. Схоже на штамп, поставле-
ний ще тоді, коли дерева були такими ве-
ликими, а люди вірили в ідеї, які тепер без
краплі сумління паплюжать і топчуть, на-
че не самі їх вигадали. Так і сміємося поти-
хеньку (чи не з себе?), і тікаємо підсвідо-
мо від того навчання, що уявляється не
інакше, як «смерть із косою» (правда-
правда, є така комп’ютерна заставка із на-
писом «сесія»). Від останньої, звісно, не
сховаєшся, адже вища освіта якось рапто-
во і неочікувано знадобилася кожному
другому в нашій країні. А ось від додатко-
вих обтяжливих знань можна з легкістю
відмовитися. Виходить, поняття «навчан-
ня» та «відпочинок» не стикуються і не
викликають жодних спільних асоціацій.
Не у всіх, звичайно. На жаль чи на щастя,
ще залишилися люди, для яких пізнавання
чогось нового – не важкий тягар, а задо-
волення, своєрідний відпочинок. Наступ-
на інформація саме для них. Усі інші мо-
жуть  проігнорувати. Не забороняється.

Отже, що будемо вивчати? Англій-
ську, і не тільки. А ще такі незвичні для
нас предмети, як лідерство, громадська
активність, різноманітність і гендерні пи-

тання. Також можна буде обрати наступні
уроки: американський сленг у кіно та на
телебаченні, ділова й професійна англій-
ська мова, спорт і популярні англійські
фрази, музична творчість. Хто буде на-
вчати? Волонтери Корпусу Миру США
(Віктор Чен, Кассіо да Куна, Гевін
Югалі) та випускники програми FLEX.
Які вимоги до учасників? Вони повинні
володіти англійською мовою на середньо-
му або високому рівні, вік учасників – 17-
25 років. Скільки коштує? Сто гривень за
весь курс. Усі пожертви будуть передані
Веретинівському притулку, з метою
купівлі комп’ютерів для дітей-сиріт.
Скільки триватиме навчання? П’ять днів
занять плюс ще один день – випускний.
Робочий день продовжуватиметься з 9:00
до 16:20 з понеділка по п’ятницю. Де і ко-
ли буде проводитися літня школа? У
приміщенні Української академії бан-
ківської справи, точна дата поки що не
визначена, хоча відомо, що проект розпо-
чинається не раніше останнього тижня
червня.

Якщо ви зацікавилися і хочете дізна-
тися більше про Американську літню
школу, то звертайтеся у відділ іноземної
літератури Сумської обласної наукової
бібліотеки ім. Н.К. Крупської або пишіть
координатору проекту Гевіну Югалі на
gugale@gmail.com.

Катерина АХТІМІРОВА,
група ПР-3

НЕ ТЯГАР,
А ЗАДОВОЛЕННЯ
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� Þëÿ, áàãàòüîì ñòóäåíòêàì ð³çíèõ
êóðñ³â ³ ôàêóëüòåò³â òè â³äîìà ïåðåäóñ³ì ÿê
òðåíåð ç àåðîá³êè. Àëå æ ïîâàãà ³ ñëàâà çäî-
áóâàþòüñÿ íå îäðàçó. Ðîçêàæè, áóäü ëàñêà,
ïðî ñâî¿ ïåðø³ êðîêè íà òðåíåðñüê³é ñòå-
æèí³.

� Âïåðøå ï³äì³íèòè Îëüãó Îëåêñàíäð³âíó
(îô³ö³éíèé òðåíåð) äîâåëîñÿ íàâåñí³ ìèíóëî-
ãî ðîêó. Ñòðàøåííî õâèëþâàëàñÿ, áîÿëàñÿ, ùî
çàáóäó íåîáõ³äí³ âïðàâè. Äóæå ñòàðàííî ãîòó-
âàëàñÿ äî öüîãî çàíÿòòÿ, äåòàëüíî ïðîäóìàëà
ïðîãðàìó, ðîçðîáèëà ïðåêðàñíèé íîìåð. Âè-
õîäæó � ³ âñå çàáóâàþ. Òàíöþâàëà åêñïðîì-
òîì, àëå òðåíóâàííÿ ïðîéøëî «íà óðà» � ÿê
äëÿ ìåíå, òàê ³ äëÿ ãðóïè. Ç òîãî ÷àñó, éäó÷è
äî ñïîðòêîìïëåêñó, í³êîëè íå ñóìí³âàþñÿ, ùî
âñå áóäå î�êåé.

� À âçàãàë³, ÷è ëåãêî òîá³ íàâ÷àòè
³íøèõ?

� Âçàãàë³ � òàê. Ñêëàäí³øå ç íîâà÷êàìè: ¿ì
ïîòð³áíî äàâàòè ñòèìóë, ïîçèòèâíó åíåðã³þ,
äîâåñòè, ùî òðåíóâàííÿ ñïîäîáàºòüñÿ, ÿêùî
ïîâòîðþâàòè ðóõè ³ äîêëàäàòè ïåâíèõ çóñèëü.
Äðàòóº, êîëè ä³â÷èíà ïðîñòî ñòî¿òü ñîá³ çáîêó
³ í³÷îãî íå ðîáèòü. Ìóøó òîä³ çäîãàäóâàòèñÿ:
÷è ëþäèí³ òóò íåö³êàâî, ÷è âîíà âïðàâè íå
çðîçóì³ëà? ×óæó ïàñèâí³ñòü ñïðèéìàþ ÿê
äîê³ð ñîá³ ó òîìó, ùî ïîãàíî âèêîíóþ ðîëü
òðåíåðà, áî íå çäàòíà çàîõîòèòè äî ðîáîòè

³íøèõ. Çâè÷àéíî, ïñóºòüñÿ íàñòð³é. Àëå ÿêùî
âñ³ çàéìàþòüñÿ, à îäíà � í³, òî öå, ìàáóòü, ¿¿
âëàñí³ ïðîáëåìè. Íàìàãàþñÿ ïðàöþâàòè äëÿ
òèõ, êîìó öå ïîòð³áíî. ² êîëè ï³ñëÿ çàíÿòòÿ
ä³â÷àòà ï³äõîäÿòü ç³ ñëîâàìè ïîäÿêè, ïî÷óâàþ
ñåáå ùàñëèâîþ!

� ×îòèðè ïàðè â óí³âåðñèòåò³, à ïîò³ì
äåê³ëüêà ãîäèí «ï³òí³ºø» ó ñïîðòçàë³... ×è
íå ïåðåâòîìëþºøñÿ?

� Âèòðèìóâàòè ïî 3-4 ïàðè äëÿ ìåíå
ñïðàâä³ íåëåãêî. Ïåðø çà âñå � â³ä÷óâàþ ïî-
òðåáó â ïîñò³éíîìó ðóñ³, òàê, í³áè âñåðåäèí³
ÿêèéñü æèâ÷èê. Íåíàâèäæó ñèä³òè íà ì³ñö³ ³
çóïèíÿþñÿ ëèøå, êîëè òðåáà ëÿãàòè ñïàòè. Òî-
ìó â ñïîðòçàë ³äó íå ñòîìëåíî, à íàâïàêè � ùå
á³ëüø åíåðã³éíî. Äàâíî çâèêëà äî çíà÷íèõ
ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü, òîìó ïðîâåñòè äâà-
òðè çàíÿòòÿ ï³äðÿä � íå ïðîáëåìà. Ëåãêèé á³ëü
ó ì�ÿçàõ ï³ñëÿ òðåíóâàíü âçàãàë³ íå ïîì³÷àþ,
áî òàêà âòîìà � íàéïðèºìí³øà. Áåçóìîâíî,
³íîä³ õî÷åòüñÿ é â³äïî÷èòè. Âìèêàþ òå-
ëåâ³çîð, ³ ÷åðåç ï³âãîäèíè â³ä÷óâàþ íóäüãó é

â³äðàçó. Òîä³ ïî÷èíàþ òàíöþâàòè, ðîáèòè
ð³çí³ âïðàâè. Íàâ³òü â³äïî÷èíîê ìàº áóòè àê-
òèâíèì!

� À ÿê ñïðàâè ç îñîáèñòèì æèòòÿì? ×è
íå ïîòåðïàº âîíî â³ä òàêîãî íàïðóæåíîãî
ðèòìó?

� ×åñíî êàæó÷è, ³íîä³ ñêëàäíî ïîºäíóâàòè
îñîáèñòå æèòòÿ ç íàâ÷àííÿì ³ òðåíóâàííÿìè,
àëå âñå æ òàêè âñòèãàþ ïðèä³ëèòè óâàãó ³ äðó-

çÿì, ³ êîõàí³é ëþäèí³. Äî ðå÷³, îñòàíí³ì ÷àñîì
ñï³ëêóþñÿ ïåðåâàæíî ç õëîïöÿìè. Ìåí³
çàâæäè áóëî ÿêîñü ³ âåñåë³øå, ³ ö³êàâ³øå ç íè-
ìè. Çâ³ñíî, ï³äòðèìóþ äðóæí³ ñòîñóíêè ³ ç
ä³â÷àòàìè, àëå ñïðàâæíüîþ ïîäðóãîþ ìîæó
íàçâàòè ëèøå îäíó, â³ðí³ñòü ³ íàä³éí³ñòü ÿêî¿
ïåðåâ³ðåí³ áàãàòüìà ðîêàìè.

� Â³äîìî, ùî òè íå ëèøå âåäåø òðåíó-
âàííÿ, à é áåðåø ó÷àñòü ó ð³çíèõ çàõîäàõ.
ßêèé ç íèõ çàïàì�ÿòàâñÿ íàéá³ëüøå?

� 25 ãðóäíÿ ìèíóëîãî ðîêó â òåàòð³ ³ì.
Ùåïê³íà â³äáóëîñÿ äåô³ëå, íà ÿêîìó áóëè ïðè-
ñóòí³ ïðåäñòàâíèêè âëàäè ³ ÷èìàëî á³çíåñ-

ìåí³â. Îäÿã � «â³ä êóòþð», íàéäîðîæ÷èé ³
íàéâèøóêàí³øèé ó ì³ñò³. Îò óæå ñïðàâæíº
âèïðîáîâóâàííÿ íà ïðîôïðèäàòí³ñòü! ß äîáðå
ñïðàâèëàñÿ ç³ ñâî¿ì çàâäàííÿì, õî÷à áåç êóð-
éîç³â íå îá³éøëîñÿ. Âæå âèõîäæó ç³ ñöåíè ³
ðàïòîì â³ä÷óâàþ, ùî íà ÷îá³òêó çëàìàâñÿ êàá-
ëóê. Íåðâè, ³ñòåðèêà! Ìåíå çàñïîêîþþòü ³ ãî-
òóþòü äî íàñòóïíîãî âèõîäó. Ï³ñëÿ äåô³ëå
«ôåøåíåáåëüíèé» êàáëóê ï³äêëåþþòü, ³
÷îá³òêè ïîâåðòàþòüñÿ â áóò³ê. ×åðåç äåê³ëüêà
äí³â çàõîäæó äî òîãî ìàãàçèíó, äå ìè áðàëè
âçóòòÿ, à ìî¿õ ÷îá³òê³â óæå íåìàº. Òàê ùî
õòîñü ïðèäáàâ íå çîâñ³ì ÿê³ñíèé òîâàð
(ñì³ºòüñÿ).

ßêùî ãîâîðèòè ïðî äåô³ëå âçàãàë³, òî öå
íå äëÿ ìåíå. Ïî-ïåðøå, íåîáõ³äíî áàãàòî ñâî-
ãî: êðîñ³âêè, òóôë³, äåÿêèé îäÿã, ïðèêðàñè.
Ùå � âèñíàæëèâ³ ðåïåòèö³¿ ïî 22-¿, à òî é äî
ï³âíî÷³. ² ëèøå õîäèòè, õîäèòè ìîíîòîííî. Íå
äóæå ö³êàâî, ïðîòå êîðèñíî ³ ñïðîáóâàòè ñåáå
â íåçâè÷íîìó àìïëóà, ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç íîâè-
ìè ëþäüìè.

� Ùîá âèñòóïàòè íà êîíêóðñàõ òàêîãî
ð³âíÿ, äîâîäèòüñÿ îñîáëèâî ðåòåëüíî äáàòè
ïðî çîâí³øí³é âèãëÿä. Ïîä³ëèñÿ ç ÷èòà÷à-
ìè ñåêðåòîì êðàñè.

� Ñåêðåò êðàñè íàñïðàâä³ ïðîñòèé: ïðîêè-
äàòèñÿ ó ãàðíîìó íàñòðî¿ ³ ï³äòðèìóâàòè éîãî
ïðîòÿãîì äíÿ. Çâè÷àéíî, çàéìàòèñÿ ñïîðòîì,
ñë³äêóâàòè çà ñâîºþ çîâí³øí³ñòþ. Îñîáëèâîãî
äîãëÿäó ïîòðåáóº îáëè÷÷ÿ, àäæå öå ïåðøå, íà
ùî ìè çâåðòàºìî óâàãó â ³íøèõ. Ùîðàíêó
ïðîòèðàþ éîãî øìàòî÷êàìè ëüîäó ³ ðàäæó
âñ³ì íàñë³äóâàòè ìîãî ïðèêëàäó. Ä³ºòè? Í³,
âîíè çîâñ³ì íå ïîòð³áí³ ³ íàâ³òü øê³äëèâ³ �
çíàþ ç âëàñíîãî äîñâ³äó. Ó÷àñòü ó çãàäàíîìó
äåô³ëå âèìàãàëà òðèâàëîãî äîòðèìàííÿ äóæå
ñóâîðî¿ ä³ºòè: äåê³ëüêà òèæí³â õàð÷óâàëàñÿ
ëèøå ðèñîì àáî ãðå÷êîþ, íàâ³òü áåç ìàñëà é
ñîë³. Îðãàí³çì íå âèòðèìóâàâ ïîä³áí³ òîðòó-
ðè, äîï³êàâ íåñòåðïíèé á³ëü ó øëóíêó. À
ïîò³ì âòðà÷åíà âàãà ïîâåðòàëàñÿ ó ïîäâ³éíîìó
ðîçì³ð³. Òîáòî ä³ºòà � öå, ôàêòè÷íî, çíóùàííÿ
íàä ñîáîþ. Êðàùå çíàòè ì³ðó â óñüîìó, çìåí-
øèòè ñïîæèâàííÿ ñîëîäêîãî, æèðíîãî, áî-
ðîøíÿíèõ ñòðàâ, â³ääàþ÷è ïåðåâàãó îâî÷àì,
ñîêàì, çåëåíîìó ÷àþ. À ùîá óñï³õ ñòàâ íå-
îäì³ííèì ñóïóòíèêîì ó áóäü-ÿê³é ñïðàâ³, íå-
îáõ³äí³ ïîñò³éíèé ðîçâèòîê ³ ñàìîâäîñêîíà-
ëåííÿ. Âïåðåä, äî ï³äêîðåííÿ íîâèõ âåðøèí �
äîñêîíàë³ñòü íå ìàº ìåæ!   

²íòåðâ�þ ïðîâåëà
Â³êòîð³ÿ ÔÅÑÅÍÊÎ,

ñòóäåíòêà ÏÐ-33.
ÍÀ ÔÎÒÎ: Þë³ÿ Ðèáàëêî.

Â ÑóìÄÓ çàïî÷àòêîâàíî õó-
äîæí³é êîíêóðñ «Ïåíçëèê», ÿêèé
ðîçïî÷àâñÿ ç äåìîíñòðàö³¿ ðîá³ò
ñòóäåíòêè 3 êóðñó Ìàðèíè Ãðè-
öàé. 

À çàãàëîì öå íå ïåðøà ¿¿ âè-
ñòàâêà, çà ïëå÷èìà ó Ìàðèíè ÷è-
ìàëåíüêèé äîñâ³ä (äâ³ ïåðñî-
íàëüí³, ïåðåìîãè íà âñåóêðà¿í-
ñüêèõ). Íàâ÷àëàñÿ âîíà â îáðàçî-
òâîð÷³é ñòóä³¿ Ïàëàöó ä³òåé òà
þíàöòâà ³ Ñóìñüê³é õóäîæí³é
øêîë³ ó õóäîæíèö³ Íàòàë³¿ Ðåäü-
ê³íî¿. À âçàãàë³ Ìàðèíà ðîçïî÷à-
ëà íàâ÷àííÿ ç ñàìèõ ïåëþøîê. ¯¿
ïåðøèé â÷èòåëü � ìàìà, ïåðøèé
ïàï³ð � øïàëåðè, ïåðøèé
ïîì³÷íèê � áðàòèê Ñòàñ, à ïåðøå
ñåðéîçíå ïîëîòíî � ñìóãàñòå
ïðîñòèðàäëî, ÿêå, íà â³äì³íó â³ä
ñìóã, çàëèøèëîñÿ ³ ï³ñëÿ ïðàííÿ.
À êîëè äèòèíà ïðîêèíóâøèñü,
ïî÷àëà îäðàçó æ áðàòèñÿ çà
îë³âö³, òî ìàòè é âèð³øèëà â³ääà-
òè ¿¿ äî õóäîæíüî¿ øêîëè. Öå áóâ
íåëåãêèé ÷àñ. Ìàðèíà � íàéìåí-
øåíüêà ó ãðóï³, òà âñòèãàòè çà
³íøèìè ¿é äîïîìàãàëà ö³êàâ³ñòü,
ï³äòðèìóâàëà äðóæíÿ àòìîñôåðà
õóäîæíüîãî êëàñó. Àëå ÿêîþ á
âåñåëîþ ³ äðóæíüîþ íå áóëà àò-
ìîñôåðà, ä³â÷èíêà íà êîíêóðñ

«Ñâ³ò î÷èìà ä³òåé» íàìàëþâàëà
êàðòèíó «Ñàìîòí³ñòü».

Äëÿ õóäîæíèê³â êîë³ð � öå
çíàðÿääÿ ïðàö³. À ùîäî îñîáèñ-
òîãî æèòòÿ Ìàðèíè, ÿêå âîíà
ïîä³ëÿº íà ïåð³îäè ñàìå çà êîëüî-
ðàìè, òî ðîæåâèé ³ ÷åðâîíèé âæå
ìèíóëè, â³äòåïåð âñå á³ëîãî êî-
ëüîðó. ×îìó òàê? Çàëåæèòü â³ä
íàñòðîþ.

Êîëî çàõîïëåíü Ìàðèíè íå
îáìåæóºòüñÿ ìàëþâàííÿì. Äðó-

ãèé ðîçðÿä ç ëåãêî¿ àòëåòèêè
âñòèãëà îòðèìàòè. Äî ñïîðòó æ ¿¿
áàòüêè çàëó÷àëè ç äèòèíñòâà, òå-
ïåð äëÿ íå¿ öå � ñâîºð³äíèé íàð-
êîòèê. Íå ïîòðåíóºøñÿ � ôîðìó
âòðàòèø, à íå õî÷åòüñÿ æ. À ùå
âîíà òàíöþâàëà ó «Â³çàâ³», ³ íå-
ïîãàíî òàíöþâàëà: ïåðåìîãè, âè-
íàãîðîäè ³ ìàñà çàäîâîëåííÿ. 

Ìàðèíà � ñòóäåíòêà ãóìà-
í³òàðíîãî ôàêóëüòåòó ç³ ñïåö³-
àëüíîñò³ «Ïåðåêëàä ³ æóðíà-

ë³ñòèêà». Íàéá³ëüøå ¿¿ çàõîïëþº
òåëåáà÷åííÿ, äå ìîæíà, ÿê ³ â æè-
âîïèñ³,  âò³ëèòè êîëüîðè, ðóõè,
äóìêè... Íå ïðîïóñêàº âîíà ³ òå-
ëåïåðåäà÷, ïðèñâÿ÷åíèõ ìèñ-
òåöòâó. Àäæå ùîá ñòàòè ñïðàâ-
æí³ì õóäîæíèêîì, ïîòð³áíå ñï³ë-
êóâàííÿ. À ñï³ëêóâàòèñÿ ìîæíà ³
÷åðåç òåëååêðàí. Ìàðèíà âæå ìàº
âëàñíèé êðèòè÷íèé ïîãëÿä íà ðî-
áîòè â³äîìèõ ìàéñòð³â. Çîêðåìà,
¿é ïîäîáàþòüñÿ ïîðòðåòè Âåëàñ-
êåñà, áî òàêèõ æèâèõ ïîðòðåò³â
íå íàïèñàâ æîäåí ³ç â³äîìèõ ¿é
ìàéñòð³â öüîãî æàíðó. Ïåéçàæ³
Êëîäà Ìîíå («Çàõ³ä ñîíöÿ»
íàéá³ëüøå) íåéìîâ³ðí³ òà íåïî-
âòîðí³. 

Àáè äîñÿãòè âàãîìîãî ðåçóëü-
òàòó â ìèñòåöòâ³, òðåíóâàòèñÿ òà
ïðàêòèêóâàòèñÿ ïîòð³áíî êîæíî-
ãî äíÿ. ² äëÿ áàæàþ÷èõ ó ÑóìÄÓ

ìîæíà (íàâ³òü ïî-
òð³áíî) ñòâîðèòè õó-
äîæíþ ñòóä³þ, ùîá
òàëàíòè íå ãèíóëè
ï³ä êèïàìè êíèæîê,
êîíñïåêò³â òà êîí-
òðîëüíèõ. 

Íàòõíåííÿ ³
ò³ëüêè íàòõíåííÿ
âñ³ì þíèì äàðóâàí-
íÿì!

Íàòàë³ÿ
ÃÎÍ×ÀÐÓÊ,

ñòóäåíòêà
ãðóïè ÏÐ-24.

Ðåïðîäóêîâàíî
ðîáîòó

Ìàðèíè
Ãðèöàé

�Íà óçë³ññ³�.

n ВІЧ-НА-ВІЧ

n МИСТЕЦЬКІ ПЕРЕХРЕСТЯ

ПЕРСОНАЛЬНА ЗАЯВКА
НА ТАЛАНТ

ДОСКОНАЛІСТЬ
НЕ МАЄ

МЕЖ

Що ми знаємо про тих, хто по-
ряд? Маю на увазі одногрупників.
Як правило, майже нічого. Але ж
кожен з них чимось цікавий (пере-
конана, що нецікавих людей, а тим
паче студентів, узагалі не існує),
має непересічний внутрішній світ,
який проявляється у його словах,
вчинках, соціальній активності або
інертності... Тож і вирішила пого-
ворити з такою неординарною, на
мій погляд, особистістю, як Юлія
РИБАЛКО, котра, крім звичайних
для студентства навчальних
справ, устигає ще й постійно бра-
ти участь у міжфакультетських
змаганнях з аеробіки, показових
виступах різного рівня, шити для
самої себе одяг, не стояти осто-
ронь загальних молодіжних про-
блем (член організації «Пора»)...

*
Встpечаются два стyдента.
– Hy что, сдал?
– Сдал.
– Сколько?
– Четыpе.
– А почемy не пять?
– А y пятой гоpлышко дефективное.
*
Студент хнычет:
– Профессор, я не заслуживаю двойки! 
Профессор:
– Знаю... Но более низких оценок у нас,

к сожалению, нет!
*
Профессор спрашивает студентку:
– А вы можете доказать, что вода притя-

гивает электричество?
– Элементарно! Каждый раз, как только

я залезаю в ванную, звонит телефон.
*
Профессор студенту:
– Почему Вы так сильно волнуетесь?

Боитесь моих вопросов?
– О, нет! Я боюсь своих ответов.
*
– Какой самый выдающийся продукт

подарила нам химия на сегодняшний день?
– Блондинок.
*
– Профессор, почему вы ходите с  ды-

рявым зонтиком?
– О, это мое последнее изобретение.

Благодаря отверстиям в зонтике я сразу
определяю, когда кончается дождь.

*
На заметку экзаменатору: «Будьте так-

тичны. Не повторяйте вопрос, если студент
его не расслышал, а незаметно постарай-
тесь перевести разговор на другую тему».

n АНЕКДОТИЧНИЙ ВСТУП ДО СЕСІЇ
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ЗУПИНКИ «СУМДУ»
НЕ БУДЕ

Ñòóäåíòñüêèé ðåêòîðàò ³ ïðîôêîì
ïðîâîäèëè ïåðåãîâîðè ç â.î. ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Ñåðã³ºì Êëî÷êî, ùîäî ïîíîâëåííÿ
òðîëåéáóñíî¿ çóïèíêè á³ëÿ ÑóìÄÓ. Â.î.
ìåðà ïîîá³öÿâ ïîñïðèÿòè öüîìó. Àëå, çà
ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ì³ñüêîãî óï-
ðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó Àíàòîë³ÿ
Ãàë³íñüêîãî, ÷åðåç ïîãàíèé ñòàí òðîëåé-
áóñíîãî ïàðêó öå íåìîæëèâî. 

²ñòîð³ÿ äîñèòü äàâíÿ, «Ðåçîíàíñ» íå
ðàç óæå ¿¿ âèñâ³òëþâàâ. Íà çóïèíö³ «Ôàð-
ôîðîâèé çàâîä» ñ³äàþòü ó òðîëåéáóñè
ïðàö³âíèêè «Õ³ìïðîìó», ÿê³ â á³ëüøîñò³
æèâóòü â ðàéîí³ Õ³ìì³ñòå÷êà. Êîëè ³ñíó-
âàëà çóïèíêà «ÑóìÄÓ», òî íà «Ôàðôîðî-
âîìó çàâîä³» ¿ì íåìîæëèâî áóëî ñ³ñòè ó
òðàíñïîðò, çàïîâíåíèé âùåíò ñòóäåíòà-
ìè. Ïðàö³âíèêè «Õ³ìïðîìó» ñêàðæè-
ëèñü, ùî ¿ì äîâîäèòüñÿ ³òè äî çóïèíêè
«ÑóìÄÓ», ùîá ïîòðàïèòè â òðîëåéáóñ.
ßêáè ìàøèí ó ïàðêó á³ëüøàëî, òî ìîæíà
áóëî á âëàøòóâàòè ñïåö³àëüí³ ìàðøðóòè,
ÿê³ çóïèíÿëèñÿ á íàâïðîòè óí³âåðñèòåòó,
àëå çàðàç öå íåìîæëèâî.

“ЗОЛОТА СЕРЕДИНА”

Íàä �Ðåçîíàíñ+� �Çîëîòà ñåðåäèíà� ïðàöþâàëè: Îëåêñàíäðà Âåñíè÷; Äìèòðî Ëèòîâ÷åíêî; Íåëÿ Øåëåãåäà; Êîñòÿ Ïàíàñåíêî; Äåíèñ Ñìîëåííèê.

СВОБОДА
НЕ МАЄ ЦІНИ

Студентські протести, мітинги, наме-
тове містечко... Неначе вчора було, а вже
рік минув. 11 травня, в день річниці  пер-
шого мітингу студентів проти створення
СНУ, в нашому університеті розпочався
Всеукраїнський молодіжний форум

«Студентське самоврядування у ХХІ
столітті: проблеми та перспективи». Се-
ред учасників – представники молоді  з
Кіровограда, Хмельницька, Львова, Ко-

нотопа, Шостки,
Глухова, а також Ук-
раїнської акаде-мії
банківської справи
та Педагогічного
університету ім.
А.С.Макаренка. Ві-
тали учасників фору-
му голова управ-
ління з питань сім’ї
та молоді ОДА Вік-
тор Бобиренко, про-
ректор СумДУ з на-
вчально-виховної ро-
боти Н.Д.Світайло,
лідер протестного ру-
ху, тодішній сту-

дентський ректор, а тепер голова сту-
дентської профспілки Ірина Меркун...
Лейтмотив їхніх виступів – студенти на-
були непересічного досвіду і безпосеред-
ньо в боротьбі за свою альма-матер та
чесні президентські вибори, і за період,

що минув з того часу. Студент-ство стало
більш активно брати участь у діяльності
університету, зокрема науково-
дослідницькій, культурно-масовій,
спортивно-оздоровчій роботі. Самовря-
дування в СумДУ стало набувати нових
рис, якостей.

Представники різних навчальних за-
кладів з інших міст поділилися власним
досвідом самоврядування, цікавими іде-
ями, закликали до співпраці. Втім, увага
акцентувалася не лише на здобутках, а й
недоліках, проблемах, шляхах їх
вирішення. На запитання: яку оцінку
можна поставити за проведення форуму?
– Віктор Бобиренко відповів коротко:
«Відмінну!» З ним важко не погодитись.

Організатори форуму запропонували
гостям перегляд слайдів та відеофільму
про минулорічні події боротьби студен-
тів за свої права. До речі, на згадку про ці
події на кордоні Сумської та Полтавської
областей вирішено встановити камінь з
надписом «Свобода не має ціни».

Àëëà ÐÓÄ×ÅÍÊÎ,
²ííà ÏÈÐ²Ã,

ñòóäåíòêè ÆÒ-41

Комп’ютеризація
ÑóìÄÓ âèêîðèñòîâóº ñèñòåìó

àâòîìàòèçàö³¿ «ÓÔÄ/Á³áë³îòåêà», çà-
âäÿêè ÿê³é êîìï�þòåðèçîâàíî óñ³
öèêëè á³áë³îòåêè: ðåºñòðàö³ÿ, ïî-
øóê, çàìîâëåííÿ, êîìïëåêòóâàííÿ,
âèäà÷à, ïîâåðíåííÿ ³ ò.ä. Êîæíà íî-
âà êíèãà, ùî ïîòðàïëÿº äî á³áë³îòå-
êè, îòðèìóº óí³êàëüíèé øòðèõ-êîä,
óñ³ äàí³ ïðî íå¿ çàíîñÿòüñÿ äî åëåê-
òðîííîãî êàòàëîãà. Äî ñèñòåìè
âêëþ÷åíî óâåñü ñòàðèé ôîíä �
ìàéæå 300 òèñ. êíèã. Øòðèõ-êîä
ç÷èòóþòü ðó÷í³ ëàçåðí³ ñêàíåðè (ÿê
ó ñóïåðìàðêåòàõ). Êîæåí êîðèñòó-
âà÷ ìàº ñâ³é â³ðòóàëüíèé ôîðìóëÿð.
Äîñòóï äî íüîãî çàõèùåíî 4-çíà÷-
íèì ï³í-êîäîì, ÿêèé çíàº ò³ëüêè ÷è-
òà÷.

×åðåç åëåêòðîííèé êàòàëîã ñòó-
äåíò ìîæå â³äøóêàòè êíèãó, çíàþ÷è
ëèøå àâòîðà ÷è íàçâó, àáî íàâ³òü çà
êëþ÷îâèì ñëîâîì. Ó ïðèì³ùåíí³
àáîíåìåíòà çíàõîäèòüñÿ êîìï�þòåð
äëÿ ñàìîñò³éíîãî ïîøóêó. Á³ëÿ íüî-
ãî � ðîçäðóêîâàí³ äîêëàäí³ ïîÿñíåí-
íÿ êîðèñòóâàííÿ. Êð³ì òîãî, äîïî-
ìîãòè ìîæóòü ïðàö³âíèêè àáîíå-
ìåíòà. 

Óæå â ê³íö³ ì³ñÿöÿ åëåêòðîííèé
êàòàëîã á³áë³îòåêè ñòàíå äîñòóïíèì
÷åðåç ²íòåðíåò. Éîãî ìîæíà áóäå
çíàéòè ó ðîçä³ë³ «Á³áë³îòåêà» ñàéòó
óí³âåðñèòåòó www.sumdu.edu.ua.
Âæå çàðàç òàì ìîæíà ïåðåãëÿíóòè
íîâ³ íàäõîäæåííÿ, à ï³ñëÿ ââåäåííÿ

âñüîãî êàòàëîãà ñòóäåíòè çìîæóòü
âèçíà÷àòèñÿ ç ïîòð³áíèì ï³äðó÷íè-
êîì ùå âäîìà ³ ïðèõîäèòè äî
á³áë³îòåêè ç ãîòîâèì çàïèòîì. 

Äî ðå÷³, íå çàáóâàéòå � íà äðóãî-
ìó ïîâåðñ³ á³áë³îòåêè ä³º ³íòåðíåò-
öåíòð, çðîáëåíèé ðóêàìè ñòóäåíò³â
� íà íüîãî çáèðàëè êîøòè çà ñïðèÿí-
íÿ ñòóäåíòñüêîãî ðåêòîðàòó, ÿêèé
òîä³ î÷îëþâàâ Êîñòÿíòèí Õàöêî.
Øâèäê³ñòü çâ�ÿçêó íå íàäòî âèñîêà,
çàòå êîðèñòóâàííÿ áåçêîøòîâíå.

Є що почитати
Ì³íîñâ³òè âèçíà÷èëî òàê³ âèìî-

ãè êíèãîçàáåçïå÷åíîñò³: ï³äðó÷íèêè
� 1:2, ïîñ³áíèêè � 1:5, íà óê-
ðà¿íñüê³é ìîâ³, ç ãðèôîì ì³í³ñòåðñò-
âà, âèäàí³ íå ðàí³øå, í³æ 5 ðîê³â òî-

ìó. Çà öèìè ïàðàìåòðàìè íàéá³ëüø
çàáåçïå÷åí³ (80%) äèñöèïë³íè ãó-
ìàí³òàðíîãî, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî öèêëó, ïðèðîäíè÷èõ òà ìåäè÷íèõ
ãàëóçåé çíàíü. Ñêëàäí³øå ç ³íæå-
íåðíèìè òà êîìï�þòåðíèìè íà-
ïðÿìêàìè � êíèãè ðîñ³éñüêîìîâí³,
çàñòàð³ë³, íîâ³ â óí³âåðñèòåò³ âèäà-
þòü ð³äêî, òà é äëÿ âèäàâíèöòâ âîíè
íàäòî âóçüêîïðîô³ëüí³.

Äóæå íå âèñòà÷àëî ï³äðó÷íèê³â
äëÿ ñïåö³àëüíîñòåé «Ïðàâîçíàâñò-
âî», «Æóðíàë³ñòèêà», «Ïåðåêëàä»,
«ßê³ñòü, ñòàíäàðòèçàö³ÿ òà ñåð-
òèô³êàö³ÿ», «Åëåêòðîòåõí³÷í³ ñèñòå-
ìè åëåêòðîïîñòà÷àííÿ». Ó ãðóäí³ íà
ìåòîäè÷í³é ðàä³ ñàìå ö³ íàïðÿìè
âèð³øèëè çðîáèòè «óäàðíèìè», ³
ñüîãîäí³ âæå º ðåçóëüòàòè.

Äèðåêòîð á³áë³îòåêè Òåòÿíà
Ñëàáêî êàæå, ùî õîò³ëîñÿ á ðàí³øå
ä³çíàâàòèñÿ ïðî çì³íè ó ïðîãðàìàõ
ñïåö³àëüíîñòåé, ùîá êîìïëåêòóâàòè
¿õ. ×îìóñü íà êàôåäðàõ ïðî öå çãà-
äóþòü òîä³,  êîëè ñåìåñòð âæå ïî-
÷àâñÿ. Çàãàëîì æå, á³áë³îòåêàð³, ÿê-
ùî äî íèõ çâåðòàþòüñÿ, ï³äáèðàþòü
íàâ³òü êíèãè äëÿ ðÿäó ñõîæèõ òåìà-
òè÷íèõ ðîá³ò.

Перспектива
Äèðåêòîð á³áë³îòåêè Òåòÿíà

Ñëàáêî â 2000 ð. çíàéîìèëàñÿ ³ç
äîñâ³äîì ðîáîòè óí³âåðñèòåòñüêèõ
á³áë³îòåê Í³ìå÷÷èíè, à â 2004 ð. �
Òóðå÷÷èíè. Âîíà ðîçïîâ³äàº, ùî
ì³ñöåâ³ ñòóäåíòè òàì  ïðîñòî «æè-
âóòü», àäì³í³ñòðàö³ÿ æ ñòàâèòüñÿ äî

á³áë³îòåêè ÿê äî îêðåìîãî ôàêóëüòå-
òó. Âñ³ çàëè � â³äêðèòîãî äîñòóïó,
òîáòî êîæåí ìîæå ïðèéòè ³ ñà-
ìîñò³éíî îáèðàòè êíèãè. Á³ëÿ âèõî-
äó ñòîÿòü ñïåö³àëüí³ ïðîïóñêí³, ùî
ô³êñóþòü åëåêòðîìàãí³òíèé ñèãíàë
êíèãè, ÿêó õî÷óòü «âèíåñòè». Àëå çà
êîðäîíîì òàêî¿ ïðîáëåìè íå çíàþòü
(á³äí³ ëþäè!). Ó íàñ æå ³ ïðè
«íàï³ââ³äêðèòîìó» äîñòóï³ íåäîñòà-
÷à êîæíîãî ðîêó � áëèçüêî 20 êíèã.
Ïðîòå á³áë³îòåêà âèçíà÷èëà ñâî¿ì
ïð³îðèòåòîì ñòâîðåííÿ òàêî¿ ñèñòå-
ìè. Òåòÿíà Ñëàáêî çàïåâíÿº, ùî âî-
íà áóäå çàïóùåíà, ÿêùî íà òåõí³÷íå
çàáåçïå÷åííÿ âèä³ëÿòü êîøòè.

Мовою цифр
Á³áë³îòå÷íà ñèñòåìà ÑóìÄÓ � öå

íàø á³áë³îòå÷íèé êîðïóñ, ô³ë³àëè
ãóìàí³òàðíîãî òà ìåäè÷íîãî ôà-
êóëüòåò³â, 19 á³áë³îòåê ïðè íàâ÷àëü-
íî-êîíñóëüòàö³éíèõ ïóíêòàõ â îá-
ëàñò³ òà 36 êàôåäðàëüíèõ â³ää³ëåíü.
Á³áë³îòåêà ìàº áëèçüêî 15 òèñ. êîðè-
ñòóâà÷³â. Ùîð³÷íî âèäàºòüñÿ ïîíàä
1 ìëí. ïðèì³ðíèê³â. Ùîäåííî � 4
òèñ. ïðèì³ðíèê³â äëÿ 1200 ÷èòà÷³â.
Ôîíä á³áë³îòåêè � 825 òèñ. êíèã, 57
òèñ. íàçâ äëÿ 23 ñïåö³àëüíîñòåé +
íàóêîâà, õóäîæíÿ ë³òåðàòóðà. Òóò ³
ïåð³îäèêà, ³ äèñåðòàö³¿, ³ êîìïàêò-
äèñêè. Ùîð³÷íî ôîíä ïîïîâíþþòü
40 òèñ. ïðèì³ðíèê³â, 3,5 òèñ. íàçâ.
Ïåðåäïëà÷óºòüñÿ ïîíàä 300 íàçâ ãà-
çåò òà æóðíàë³â.

БІБЛІОТЕКА СумДУ: СВІЖИЙ ПОГЛЯД
Є такий стереотип,

що база нашої бібліотеки
– не фонтан. Багато хто

зі студентів,
розчарувавшись одного

разу в різноманітті
літератури або прудкості

обслуговування, більше
не приходить туди, а

обирає міські бібліотеки.
І даремно! Останнім

часом наша книгарня
зазнає кардинальних

перетворень.
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БИТВА ЗА ЛІФТ

Злоба  дня
Досліди показали, що рейс

1-14-1 типового ліфта в голо-
вному корпусі СумДУ при нор-
мальній наповненості в серед-
ньому триває 3 хвилини. Це ба-
гато чи мало? Коли ти – в сере-
дині, то нормально. А якщо ти
«не вліз», то за 3 хвилини можна
запізнитись на пару, збоже-
воліти від чекання або просто
заснути. І навпаки – комусь 3
хвилин не вистачає, щоб як слід
надивитись у дзеркало у вести-
бюлі або повторити конспект.
Ліфти... вони полегшують життя
і водночас псують нерви.

Офіційна сторона
За словами в.о. проректора

з адміністративно-господарсь-
кої роботи (АГР) Анатолія По-

ложія, 3 «студентські» великі
ліфти зараз працюють у нор-
мальному режимі, а четвертий –
на капітальному ремонті. Для
нього довго не могли знайти
запчастин – більш ніж півроку.
Цей ліфт незабаром запрацює. 

У жовтні цього року
закінчується термін експлуа-
тації усіх наших ліфтів – 25 років.
За правилами, їх треба заміни-
ти, а це – величезні кошти. Ко-
жен новий ліфт – 200 тис. грн.
Держава практично нічого не
виділяє на ремонти вузу, тому
керівництво знайшло інший
вихід: «Університет виділив час-
тину грошей зі спецфонду для
переобладнання ліфтової сис-
теми. На всі 5 ліфтів плануємо
витратити всього 200 тис. грн.
Влітку ми замінимо основні час-
тини ліфтів на нові. Їх при-

датність буде засвідчено випро-
буваннями та сертифікатом. Це
дасть нам право використову-
вати ці ліфти ще 5 років. Звичай-
но, хотілося б їздити у нових
красивих ліфтах. Але краще ма-
ти синицю в руках...» – говорить
Анатолій Положій. 

Режим роботи ліфтів про-
стий: перед першою парою та
на великій перерві – працюють
усі; на інших перервах – два-
три, під час пар – два. Вмикають
ліфти о 7-00, вимикають о 18-19
годині. В суботу великі ліфти
працюють, як і в інші дні. В
неділю – лише за письмовою
заявкою. Службовий, малень-
кий, ліфт працює щодня. Його
вважають викладацьким, сту-
денти іноді називають «прези-
дентським». Офіційно, як каже
в.о. проректора АГР, студентам
на ньому їздити не заборонено.
Але краще поважати старших.

Студент завжди може звер-
нутися до чергового ліфтера,
щоб та ввімкнула додатковий
ліфт – це не принципово. Але
ліфти вимикають заради еко-
номії – це приблизно 4 грн. за
годину. 

На якому поверсі
чекати даремно?

Відомо, що на парні поверхи
(6, 8, 10, 12) повинні виклика-
тись ті ліфти, які знаходяться
зліва від вікон, а на непарні – ті,
що справа. На перервах ліфти
працюють тільки «на підйом»,
щоб студенти піднімались на

пару, бо це важливіше – спусти-
тись неважко і сходами. Тобто
ліфти не викликаються кнопкою
«вниз». Також майте на увазі, що
під час пар ви ризикуєте чекати
на якомусь із поверхів ліфт, який
відключили.

На 2-ий поверх можна
приїхати лише з одного ліфта –
№4, першого справа. Він зараз
якраз на ремонті. З інших ліфтів
це неможливо технічно. За сло-
вами Анатолія Положія, це
зроблено для того, щоб студен-
ти були впевнені, що на 1-ий по-
верх ліфт приїде, щоб його не
перехопили на 2-му.

Менталітет
Іноді у холі головного корпу-

су відбувається міні-вистава «10
принципових студентів у ліфту»:
транспорт уперто дзвенить і не
хоче зачинятися – хтось має за-
лишитися за бортом. Добро-
вольців немає. Немає крайніх.
Ліфт дзвенить. Потім у ліфту
гасне світло, але студенти ге-
роїчно тримаються і не рушать з
місця. Нарешті хтось не витри-
мує і починає вибиратися із кут-
ка, за ним здаються й інші. А
жаль. Прикольна сцена.

Також буває, що студенти
чіпляються за щось або за ко-
гось і їдуть у «висячому стані».
Анатолій Положій каже, що,
дійсно, ліфти сприймають на-
вантаження саме на підлогу, і
так їх можна обманути. Але кра-
ще не треба – вони ж дзвенять
не від хорошого життя, а попе-
реджають про небезпеку пере-

вантаження і поломки. «Якщо
рухаємось у Європу, то пора б
уже навчитися цінувати і берег-
ти своє. А університетське – це
своє. Не встигли повісити дзер-
кало у ліфті – через 2 пари не-
має. Кому ж студенти зробили
гірше: собі чи адміністрації?» –
запитує студентський ректор
Володимир Чепік. 

Загалом, студенти стабільно
застряють у ліфті мінімум раз на
місяць. Кнопка «дзвінок», що на
панелі, – це сигнал ліфтеру,
який знаходиться на 1-му по-
версі. Він вимикає ліфт і потім у
«ручному режимі» керує ним,
щоб студенти доїхали до най-
ближчого поверху.

Не запізнюватися
на пари можна!
Редакція «Резонансу» про-

вела експеримент: декілька днів
поспіль ми прокидалися раніше
звичайного хвилин на 20 і до по-
чатку першої пари спостерігали
за ранковим трамбуванням сту-
дентів у ліфти. Як виявилося, ще
о 8-00 виїхати на потрібний по-
верх можна без проблем. Не по-
милились навіть ті, хто прийшов
о 8-05. Але студенти, які з’явля-
лися в холі пізніше, витрачали
на марне чекання ліфта до 10 хв.
і здебільшого спізнювались на
пару. Виходить, швидше було б
іти пішки, навіть на 14-ий по-
верх. Або прийти на якихось 5
хвилин раніше, і не було б ні
штурханів, ні боротьби за ліфт.

Олександра ВЕСНИЧ.

Интервью со звукооператором
СумДУ Плахотней Александром
Ивановичем.
...приятным, веселым, активным,
общительным, жизнерадостным
молодым человеком, чье кредо –
«всегда успеть» – говорит само за
себя. Увидеть его можно на всех
мало-мальски значимых
мероприятиях СумГУ как то: дни
факультетов, КВНы, интегралы,
миссы, мистеры, другие праздники,
без которых немыслима бурная
студенческая жизнь...

– Любимые?
Блюдо – вермишель с маслом и саха-

ром, блины;
Число – 11;
Животное – собака;
Время года – весна;
Напиток – молоко;
Цвет – сиреневый, фиолетовый;
Звук – звучание духового оркестра;
Место на земле – г. Сумы;
– Участие в жизни СумГУ?
– Активное! С интересом!
– Отношение к твоей работе?
– Я нашел себя в ней. Всегда хотел

найти работу, которая совпадала бы с
моими желаниями.

– Хобби, занятие в свободное
время?

– У меня нет свободного времени.
– Кем ты хотел стать, когда был

маленьким?
– Врачом, хирургом.
– Как тебя называли в детстве,

школе, еще где-нибудь?
– «Плохой» – в музыкальному учили-

ще (по фамилии).
– Самый «пикантный» (смешной)

момент в жизни?
– Вся жизнь смешная. У человека

творчества таких случаев масса.

– Планы на будущее?
– Сделать в СумГУ нормальную зву-

ковую студию! Надо, конечно, раскру-
тить среди студентов самодеятель-
ность. Потому что сейчас она практичес-
ки держится на «традициях» «Золотого
интеграла» и днях факультетов. А хоте-
лось бы создать постоянный ансамбль,
собрать группу – чтобы они представля-
ли так сказать «лицо» университета –
выступали на всех торжествах, праздни-
ках. У меня ведь музыкальное образова-
ние – я помог бы ребятам с их творчес-
кими начинаниями. Было бы неплохо,
правда, усилить материальную базу –
например, у нас нет ударной установки.
В любом случае с нового учебного года я
начну собирать команду – ведь у нас так
много одаренных студентов!

– Какого плана ты хочешь собрать
команду? Что они будут играть?

– В любом случае – команда должна
быть эстрадного типа, чтобы могла иг-
рать музыку разных направлений – от
джаза, блюза до легкого рока. Или, на-
пример, чтобы могли что-нибудь подго-
товить на 9-е мая, на любой другой пра-
здник. И чтобы те, кто поют у нас, пели
не под «минуса», а под ЖИВУЮ музыку!

– Что ты будешь делать в студии?
– Студия сейчас просто необходима

для развития самодеятельности – как я
уже говорил, у нас очень много одарен-
ных студентов – и все хотят петь, играть,

записываться... Я бы с удовольствием
взял на себя всю эту возню, помог бы
каждому!

– А как тебя можно найти? К кому
обращаться, чтобы поучаствовать в
самодеятельности университета?

– Обращаться в студ. клуб – там оп-
ределят, куда вам с вашими талантами
идти. Пока что у нас аппаратуры на пол-
ноценную студию нет, так что петь и за-
писываться направят скорее всего в ДК
Фрунзе.

– Чего не хватает для студии? В
каком состоянии имеющаяся аппа-
ратура?

– Не хватает... Например, ударной
установки. Если собирать серьезную ко-
манду, то без нее не обойтись. Аппара-
тура хорошая, новая, но – опять же – на-
до развиваться. По сути, я же ее в основ-
ном и «выбивал». В первый раз проблем
с этим не было. Как пойдут дела дальше
– пока не знаю.

– Какое самое напряженное вре-
мя работы?

– Пока – период от конца зимней сес-
сии и до начала летней. Все время кому-
то что-то надо – то репетиции, то сами
праздники, то в спортзале что-то... Но
мне нравится – работа творческая. А ус-
таешь все равно, только не физически а
как-то... морально, что ли?

– Давно ты у нас работешь?
– С 29-го декабря 2004-го года.

– С чего вдруг такая предпразд-
ничная дата?

– Так выборы ведь были, не увольня-
ли из милиции. 28-го уволили, 29-го – я
сразу к вам!

– Где ты пропадал ДО того, как по-
пал к нам в СумДУ? Где учился, где
работал, выступал?

– В музыкальном училище, закончил
4 года по классу валторны (это такой ду-
ховой музыкальный инструмент); играл
год в оркестре милиции (УМВД Сумской
области, музыкант оркестра). Подраба-
тывал «на халтуре», на похоронах. На
альтанке играл.

– Кто, по-вашему, самый интерес-
ный человек в СумГУ?

– Ольга Александровна Бондаренко
(директор студ. клуба); у нее много
идей, постоянно хорошие эмоции, все-
гда активно поднимает «движение». Ну
и... Кузьминична, естественно – просто
легендарный человек! Всегда говорит
то, что думает! И в глаза...

– Дай определение термину «сту-
дент».

– Настоящий студент – тот, который
знает, какие знания взять; знает, зачем
он пришел! Но в то же время немного
«ветренный», хотя и мечтательный...

– О чем, по-твоему, следует пи-
сать в университетской газете?

– От политики до самодеятельности.
Про мероприятия. Было бы интересно
узнать об истории университета – когда
он образовывался, кем... Неплохо бы
кроссворд, гороскоп, анекдоты. Или, на-
пример, писать в каждом номере любов-
ные истории каких-нибудь известных
всему университету людей...

– Кредо?
– Всегда успеть! Не упустить того мо-

мента, о котором в последствии будешь
жалеть.

Reported by:
Склабинский Ярик.

n ЛИЧНОСТЬ

À ÊÒÎ Ó ÍÀÑ ÇÂÓÊÀ×?
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Усім відомо, що в СумДу
навчається багато талановитої
молоді. Але їхні таланти
неможливо розпізнати завдяки
виступам, присвяченим  різним
святам – Дню відкритих дверей,
«Інтегралу». Тому і виникло
бажання поспілкуватися з
нашими зірками, щоб
дізнатися про все з
перших, зіркових,
вуст. Інтерв’ю
вирішили взяти у двох
хлопців: Толіка і
Пінгвіна, які і є
основним і єдиним
складом Hip-Hop гурту
Folly Fellaz.

– Що стало поштовхом до засну-
вання групи?

Толік: «Захотелось звёздности и
много поклонниц».

Пінгвін: «Насправді, ми не хотіли
стати зірками і заробити багато грошей.
Просто займалися тим, що подо-
бається».

Толік: « Ми з першого класу разом,
вже 13 років. А групу заснували після
закінчення школи, тобто в 2001 році.
Днем для святкування призначили 20
січня».

– Чому саме така назва?
Т. і П.: «Спочатку вона переклада-

лась як «Безумные братишки». Тепер –

це просто набір букв. Ми ж творчі люди,
що хочемо, те й робимо».

– Які ваші музичні досяг-
нення?

Т.: «Записали
диск «Пози-
т и в » .

Були запрошені на всеукраїнський фес-
тиваль «Червона рута», але відмовились,
оскільки не співаємо українською мовою
(лише даємо інтерв’ю). Працювали ра-
зом з Ані Лорак і Мікі Ньютоном. І ще од-
не – наші пісні звучали на Топ-радіо».

П.: «Брали участь у проекті «Молодь
каже ТАК». Визнані кращим гуртом Сум-
щини. Світ побачив альбом реміксів

«Улетай любовь». Організували 3 фес-
тивалі Extreme».

– Чим займаєтеся зараз?
Т. і П.: «Працюємо як Dj Taliban i Dj

Pingvin. Але все одно разом. Організо-
вуємо та проводимо молодіжні вечірки».

– Чому розпався гурт?
П.: «Усе минає. Ми трохи виросли.

До того ж, краще піти самому, ніж чека-
ти, коли тебе проженуть».

– Що значного відбулося у житті?
П.: «Був визнаний найталановитішим

поетом школи № 9. Отримав синій пояс
карате-до (стиль Водо Кай). Займалися
з Толіком благодійною діяльністю. Я грав
Кощія Безсмертного в казці, присвяченій
Конвенції про права дитини, а Толік був
звукорежисером».

Т.: «Мої досягнення – це мої друзі. Ну
а ще, зайняв 4 місце по електрик-бум у
відкритому чемпіонаті України «Рожева
пантера»».

– Які ваші девізи в житті?
П.: «Всё пройдёт, пройдёт и это».
Т.: «Лучше быть одному, чем вместе с

кем попало, лучше голодать, чем что по-
пало есть». 

– Що хочете зробити у майбутньо-
му?

Т. і П.: «Хочемо зробити у Сумах
щорічний фестиваль Open Аir. Якщо
вдасться, то чекайте у серпні 2005 року.
Це буде в основному музика House,
Drum’n’Base. Поки що проблема у спон-
сорстві. А також хочемо колись заспівати
разом з нашим улюбленим поетом
Dolphin».

Вікторія ШУМ,
група ММ-35.

NIGERS ÃÎÑÒ²
KING
OF
CONGO

FOLLY

FELLAZ

Два гарячих африканських хлопці
розповідають про свій рідний дім та
навчання у Сумському державному
університеті

Òðèäîí òà Êð³ñò³àí ïðè¿õàëè ç
àôðèêàíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè Êîíãî ³ çà-
ðàç íàâ÷àþòüñÿ íà ï³äãîòîâ÷îìó
â³ää³ëåíí³ óí³âåðñèòåòó. Ðîçìîâëÿ-
þòü ïåðåâàæíî ôðàíöóçüêîþ òà ìî-
âîþ Êîíãî, ã³ðøå � àíãë³éñüêîþ òà
ðîñ³éñüêîþ. ªäèíå çàïèòàííÿ íà âñ³
âèïàäêè æèòòÿ ó íèõ � «ïà÷³ìó?».

«ÑÎÂÊÎÂ²» ÌÐ²¯
Ïîâí³ ³ìåíà íàøèõ ãåðî¿â -

Êð³ñò³àí Ìîóä³àé³ Íîãàé³ òà Òðèäîí
Êåíäà Êàíåìà (Òðèäîí îçíà÷àº «êî-
ðîëü»). Ñðóêòóðà ³õí³õ ³ìåí äåùî
â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ñëîâ�ÿíñüêèõ: ñïî-
÷àòêó ñòî¿òü âëàñíå ³ì�ÿ, ïîò³ì � ðî-
äîâå ïð³çâèùå, à äàë³ � ³ì�ÿ áàòüêà.
«Ïî-óêðà¿íñüêè öå á çâó÷àëî òàê:
Â³êòîð Þùåíêî Àíäð³éîâè÷», � êà-
æå Êð³ñò³àí. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
ï³äãîòîâ÷îãî â³ää³ëåííÿ â³í áàæàº
íàâ÷àòèñÿ íà åêîíîì³÷íîìó ôàêóëü-
òåò³, Òðèäîí � íà ³íæåíåðíîìó. Äî
ðå÷³, îñòàíí³é ìð³º áóòè ëüîò÷èêîì.

À ÄÅ ÖÅ?
Îñê³ëüêè Ðåñïóáë³êà Êîíãî ðîç-

òàøîâàíà áëèçüêî äî åêâàòîðà,
ð³çíèöÿ òåìïåðàòóð òàì íåâåëèêà:
15 ãðàäóñ³â çà Öåëüñ³ºì, õîëîäí³øå
íå áóâàº. Ñàìå òîìó õëîïö³ äóæå
õâîðîáëèâî ïåðåæèëè óêðà¿íñüêó
çèìó � â³ä ëåãêîãî íåæèòþ äî äåùî
âàæ÷î¿ äåïðåñ³¿. 

Ó êðà¿í³ ³ñíóþòü 2 íàö³îíàëüí³
ìîâè: ôðàíöóçüêà òà ìîâà Êîíãî.
Ñïðàâà â òîìó, ùî êîëèñü êðà¿íà áó-
ëà ôðàíöóçüêîþ êîëîí³ºþ, òîìó
ºâðîïåéñüêà ìîâà íàñàäæóâàëàñÿ
æèòåëÿì. Àëå îñòàíí³ì ÷àñîì âëàñ-

íà êîíã³éñüêà ìîâà ñòàº á³ëüø ïîïó-
ëÿðíîþ. 

Íàö³îíàëüíà âàëþòà �
êîíã³éñüêèé ôðàíê. Çà îäíó ãðèâíþ
ìîæíà îòðèìàòè 5 òàêèõ ãðîøåíÿò. 

Ì³ñòà ñõîæ³ íà íàø³, àëå º ³
â³äì³ííîñò³. Íàïðèêëàä, äëÿ æèòëà
âèêîðèñòîâóþòü ïðèâàòí³ äâî- ³ òðè-
ïîâåðõîâ³ áóäèíêè. Òàì ìîæóòü áó-
òè áàñåéíè, ñàäî÷êè äëÿ åñòåòè÷íî¿
íàñîëîäè, ³ í³ÿêèõ ãîðîä³â. ßêùî
õòîñü ïîëþáëÿº êîïàòèñü ó çåìë³ ÷è
òðèìàòè äîìàøíþ æèâí³ñòü, öå
ñïðèéìàþòü ÿê õîá³ àáî íàâ³òü äè-
âàöòâî. Çàçâè÷àé äëÿ öüîãî º ôåðìè
òà ñàäèáè. Ó ì³ñòàõ òàêîæ º áàãàòî-
ïîâåðõîâ³ áóäèíêè òà õìàðî÷îñè,
àëå òàì í³õòî íå æèâå. Öå � á³çíåñ-
îô³ñè, âîíè ðîçòàøîâàí³ ó öåíòð³
ì³ñò. 

Íàéïîøèðåí³øå â³ðîñïîâ³äàííÿ
ó Êîíãî � êàòîëèöèçì. Ñ³ì�¿ òóò âå-
ëèê³, â³ä 5 äî 20 ³ á³ëüøå ÷îëîâ³ê.
Íàïðèêëàä, Òðèäîí ìàº 4 áðàò³â òà 2
ñåñòåð ³ ââàæàº ñâîþ ñ³ì�þ äîñèòü
ìàëîþ.

ØÅÐØÅ Ëß ÔÀÌ
Êîæåí ³ç õëîïö³â ïî÷èíàâ íà-

â÷àííÿ ó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³
Ðåñïóáë³êè Êîíãî, ó ñòîëèö³
Ê³íøàñ³, àëå çàëèøèëè éîãî ç
ð³çíèõ ïðè÷èí. Êð³ñò³àí, íàïðèêëàä,
æèâ îêðåìî â³ä áàòüê³â ³ âçàãàë³
øàíóâàâ ïðèãîäè. Òîìó â³í â³äðàçó
ïîãîäèâñÿ ïðè¿õàòè äî äðóãà â Êè¿â,
à ïîò³ì ó Ñóìè. Òðèäîí æå õîò³â ïî-
äèâèòèñÿ ñâ³ò, ³ çàðàçîì âèâ÷èòèñÿ
çà ìåíøó ö³íó � ó Êîíãî çà 5 ðîê³â
íàâ÷àííÿ ïîòð³áíî çàïëàòèòè ñóìó,

åêâ³âàëåíòíó 20 òèñÿ÷àì íàøèõ
ãðèâåíü. 

Ñïî÷àòêó â Óêðà¿í³ ¿ì áóëî âàæ-
êî, àëå ³ç ôðàíöóçüêîþ ïðèíàäí³ñòþ
é àôðèêàíñüêîþ ïàëê³ñòþ âîíè
øâèäêî çíàéøëè äðóç³â. Äî ðå÷³,
Òðèäîí òàê îäðàçó ³ ñêàçàâ: «Áåç
äðóæèíè çâ³äñè íå ïî¿äó». Íà çàïè-
òàííÿ, ÷è ñêëàäíî ðîçóì³òèñÿ ç óê-
ðà¿íñüêèìè ñòóäåíòàìè, â³í â³äïî-
â³â, ùî ñï³ëêóâàòèñü ëåãêî, íàâ³òü
íå çâàæàþ÷è íà â³äì³íí³ñòü êóëüòóð. 

Àôðèêàíñüê³ ïàðóáêè âæå â³ä-
ñâÿòêóâàëè â Óêðà¿í³ êàòîëèöüê³
Ð³çäâî (25 ãðóäíÿ) òà Ïàñõó (27 áå-
ðåçíÿ) ³ 30 ÷åðâíÿ ñâÿòêóâàòèìóòü
Äåíü Êîíãî. 

Âçàãàë³ ¿ì ïîäîáàþòüñÿ Ñóìè,
àëå ðîç÷àðîâóþòü ñì³òòÿ íà âóëèöÿõ
³ ðîçâàëåí³ áóä³âë³. 

� Ìåíå ïðîñòî äðàòóº ðåàêö³ÿ
ëþäåé, êîëè âîíè áà÷àòü íàñ, òåì-
íîøê³ðèõ! Óñ³ì ïîòð³áíî «ïîçäî-
ðîâêàòèñÿ», òêíóòè ïàëüöåì. Ó
íàø³é êðà¿í³ ñï³â³ñíóº áàãàòî íàö³é:
³ ÷îðí³, ³ æîâò³, ³ á³ë³. Àëå æ ÿ íå õà-
ïàþ çà ðóêó êîæíîãî ºâðîïåéöÿ! �
ãîâîðèòü Òðèäîí. 

Ùî ñòîñóºòüñÿ ìàéáóòíüîãî,
õëîïö³ çáèðàþòüñÿ îòðèìàòè ïîâíó
îñâ³òó â ÑóìÄÓ. ßêùî ï³ñëÿ öüîãî
¿ì çàïðîïîíóþòü ïðàöþâàòè òóò, òî
âîíè çàëèøàòüñÿ. Àëå, ñêîð³ø çà
âñå, ïîâåðíóòüñÿ íà áàòüê³âùèíó �
òàì ³ ïëàòÿòü á³ëüøå. À ïîêè ùî ó
ãóðòîæèòêó ¹ 3 ³ç ñàìîãî ðàíêó ëó-
íàþòü âåñåë³ àôðèêàíñüê³ ï³ñí³ é
ïàõíå åêçîòè÷íèìè ñòðàâàìè. 

òðî 30 ìàðòà íà÷àëîñü êàê
îáû÷íî, îêîëî 8.20-8.25,

êîãäà áîëüøèíñòâî ñòóäåíòîâ ñóìå-
ëè-òàêè äîáðàòüñÿ ê æåëàííûì ïàð-
òàì è ëþáèìûì àóäèòîðèÿì. Íè÷òî
íå ïðåäâåùàëî êàêèõ-ëèáî îòêëîíå-
íèé îò ïðèâû÷íîãî ìåõàíèêî-ìàòå-
ìàòè÷åñêîãî ðàñïîðÿäêà äíÿ. Ó÷åá-
íîå óòðî ìåäëåííî ïåðåòåêàëî â àí-
òèó÷åáíóþ Áîëüøóþ Ïåðåìåíó. Íî
16.30, âðåìÿ Õ, íåóìîëèìî ïðèáëè-
æàëîñü... Áûëè îòáðîøåíû ó÷åáíè-
êè è ðó÷êè, íîæêè, áåç âîëè õîçÿè-
íà, óæå òîðîïèëèñü â íàïðàâëåíèè
óíèâåðñèòåòñêîé ñòîëîâîé, ãäå
äîëæíî áûëî ÷òî-òî ïðîèçîéòè.
Îñîáåííî ðàñòîðîïíûìè îêàçàëèñü,
êîíå÷íî æå, ïåðâîêóðñíèêè. Âåäü
ýòî áûë èõ ïðàçäíèê, íå ìîãëè èõ
îñòàíîâèòü íè âíåçàïíî çàïåâøèå
äåðåâüÿ (âåñíà!), íè äâåðè áèáëèî-
òåêè, ìàíÿùèå
ñâîåé íåèçâå-
äàííîñòüþ. 

Ñòîèò ñêà-
çàòü, ÷òî ýòîò
ïðàçäíèê ïëà-
íèðîâàëñÿ ãî-
ðàçäî ðàíåå, íî
äàòà ïðîâåäå-
íèÿ ìåíÿëàñü
äâà ðàçà, � òî êîíòðîëüíàÿ âíåçàïíî
íàãðÿíåò, òî äðóãèå ñìåøíûå äå-
ëèøêè. Ïî ýòîé ïðè÷èíå ïåðâîêóðñ-
íèêîâ, âñåìè ôèáðàìè ñâîåé çà÷åò-
êè ñòðåìÿùèõñÿ â ñòîëîâóþ, íå
ñìîãëà áû îñòàíîâèòü äàæå ïðåãðà-
äà â âèäå ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà. 

È âîò� Ñòîëû ëîìÿòñÿ îò «Áó-
ðàòèíî» è ïîëåíöà ïèðîæíîãî, âîç-
äóõ ïðîñÿêíóò ýëåêòðè÷åñêèìè ðàç-
ðÿäàìè, ïîñûëàåìûìè ïðåïîäàâàòå-
ëÿìè ïðè âèäå òîãî, ÷òî ñòóäåíòû
ïðÿ÷óò ïîä ñòîëîì. Ãîñòè «â øòîïî-
ðå», âåäóùèå â ñòóïîðå � âñ¸ ãîòîâî
äëÿ íà÷àëà. Ïîåõàëè�

È îíè äåéñòâèòåëüíî ïîåõàëè!
Íåðåøèòåëüíûå âåäóùèå íàáðà-
ëèñü ðåøèìîñòè è äëÿ íà÷àëà íàåõà-
ëè íà ïåðâîêóðñíèêîâ, ïîæåëàâ èì
îñòàâàòüñÿ âñåãäà ïåðâûìè. Ïåðåïà-
ëî è òåì, êîìó óäàëîñü ïåðåéòè íà
ñëåäóþùèå êóðñû. Äîáàâèâ íåìíî-
ãî ãàçà, âåäóùèå íàåõàëè íà ïðåïî-
äàâàòåëåé, ïîçäðàâèâ ñ ïðàâèëüíûì
êóðñîì: «Ñåãîäíÿ äâèãàåìñÿ íå íà
ñåâåð, ïåðâûé êóðñ � âîò íàøå íà-
ïðàâëåíèå». Ñòóäåí÷åñêàÿ ÷àñòü ñå-
ìüè ìåõ-ìàòà ïîääåðæèâàëà ýòè
ìûñëè ãðîìîãëàñíûì ïîåäàíèåì

ïèðîæíûõ. Ñëîâî äëÿ ïîçäðàâëåíèé
âçÿë ïàïà ìåõ-ìàòà � äåêàí Âëàäè-
ìèð Ëþá÷àê. Äîñòàëîñü ðåáÿòàì,
ïîáåäèâøèì íà ðàçëè÷íûõ îëèìïè-
àäàõ, îíè ïîëó÷èëè ïàìÿòíûå ãðà-
ìîòû. Ïîîáåùàâ äåêàíó áûòü ïåð-
âûìè íå òîëüêî â îòäûõå, íî è â ó÷å-
áå, ïåðâîêóðñíèêè íàïîëíèëè áîêà-
ëû. È ïîíåñëîñü�

Ôååðè÷åñêèå âûñòóïëåíèÿ ìó-
çûêàëüíûõ ãðóïï ÷åðåäîâàëèñü ñ
âûñòóïëåíèÿìè ðýïåðîâ è êîìàíäû
ïî áðåéê-äàíñó. Çàæèãàòåëüíûå òàí-
öû â ñòèëå ðîê-í-ðîëë ïðîäîëæà-
ëèñü ëàòèíîàìåðèêàíñêèìè ìîòèâà-
ìè è ïåðåõîäèëè ê âîêàëüíî-èíñò-
ðóìåíòàëüíûì íîìåðàì. Ìåõ-ìàò
áîãàò íà òàëàíòû, ÷òî è äîêàçàëè
ð¸â ãèòàð è çâîí ãîëîñîâ.

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò çàêîí-
÷èëñÿ êàê ðàç â òî âðåìÿ, êîãäà íà

ïîëå â Êèåâå
âûõîäèëè ôóò-
áîëèñòû ñáîð-
íûõ Óêðàèíû è
Äàíèè. Ïàðàë-
ëåëüíî ñ íèìè
âñå æåëàþùèå
âûñêî÷èëè íà
çåëåíóþ òðàâó
ïðàçäíè÷íîãî

ïîëÿ óíèâåðñèòåòñêîé ñòîëîâîé è
ãëàâíûé àðáèòð ïðîñâèñòåë íà÷àëî
äîëãîæäàííîé äèñêîòåêè. Ïîëèëèñü
ðåêè âåñåëüÿ, âîäîïàäû ìóçûêè è
ñòîëîâóþ çàòðÿñëî îò ýìîöèé. 

È âîò ïîñëåäíèé òàíåö! Ñìîë-
êàþò ãèòàðíûå ðèôû, óòèõàþò àê-
êîðäû. Ôóòáîëüíàÿ Óêðàèíà ïîáå-
äèëà â òîò âå÷åð ñî ñ÷åòîì 1:0, ïåð-
âûé êóðñ ìåõ-ìàòà çàáèë â âîðîòà
ñòàðøèõ êîëëåã ìíîæåñòâî ãîëîâ,
íî, íå ñìîòðÿ íà ýòî, ïîáåäó ïðàçä-
íîâàëè âñå áåç èñêëþ÷åíèé. Ïðàâäà,
îñîáî ðüÿíûì áîëåëüùèêàì áûëà
âñå æå ïîêàçàíà ïàðî÷êà æåëòûõ
êàðòî÷åê, íî óäàëåíèé â ñîñòàâàõ íå
áûëî.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ äèñêîòåêè
ïåðâîêóðñíèêè, â îáíèìêó ñî âñåìè
îñòàëüíûìè êóðñàìè, ðàñõîäèëèñü
äîâîëüíûå æèçíüþ è ñîáîé. Õîðî-
øî áûòü ïåðâîêóðñíèêîì, æàëü, ÷òî
òàêîé øàíñ áûâàåò ëèøü îäèí ðàç â
æèçíè!

Åñòü âåùè íà ïîðÿäîê âûøå,
ñëûøèøü?

Íå çàáûâàé ñâîèõ êîðíåé,
Òû èç ìåõ-ìàòà âûøåë!

Ëèòîâ÷åíêî Äèìà.

У

День
мех-мата.
Посвящение
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Øåô-ðåäàêòîð Îëåíà Òêà÷åíêî

Ðåäàêòîð Âàñèëü ×óáóð

Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð � Âîëîäèìèð Ñàä³âíè÷èé

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â Íàêëàä � 1000 ïðèì³ðíèê³â. Çàìîâëåííÿ ¹ 

Íàâ³òü ÿêùî âåäì³äü ïîòîïòàâ
îáèäâà âóõà, òî é òîä³ íå âàðòî
â³äìîâëÿòè ñîá³ â çàäîâîëåíí³ ùîñü
ïîìóãèêàòè. Íàïðèêëàä, ðîê...

Ó íàø ÷àñ ìóçèêà çâó÷èòü âñþäè,
³ ºäíàº ñâ³ò â ïðÿìîìó çíà÷åíí³ öüî-
ãî ñëîâà. Âæå äàâíî íå ëþäè ïðèñòî-
ñîâóþòüñÿ äî íå¿, à âîíà äî ¿õí³õ
ñìàê³â. Ðîê, ðåï, ïîï, êëàñèêà òà áà-
ãàòî ³íøèõ ñë³â ìîæíà âæèòè, çãàäó-
þ÷è âñ³ ìóçè÷í³ ñòèë³ òà íàïðÿìêè.
Ö³êàâî, à ÷è âïëèâàþòü íà ìóçè÷í³
ñìàêè òàê³ ôàêòîðè, ÿê â³ê, ñòàòü, õà-
ðàêòåð, ñåêñóàëüíà îð³ºíòàö³ÿ
âðåøò³-ðåøò? ßêùî çâåðíóòè óâàãó
íà â³ê, òî òóò îòà æ ñèòóàö³ÿ, ùî ³ ç
êîõàííÿì (ïåðåôðàçîâóþ÷è «Ëþáâè

âñå âîçðàñòû ïîêîðíû»). ß çíàþ
äâîõ ëþäåé ç ïðîòèëåæíèìè õàðàê-
òåðàìè, ÿê³ ñõîæ³ ëèøå îäíàêîâèì
ìóçè÷íèì ñìàêîì. Îð³ºíòàö³þ âçà-
ãàë³ çàëèøèìî ó ñïîêî¿. À çóïèíèòè-
ñÿ  õî÷ó íà ñòàòåâîìó ôàêòîð³. 

Äëÿ îáãîâîðåííÿ ïðîïîíóþ íàé-
ïîïóëÿðí³ø³ ìóçè÷í³ íàïðÿìêè: ðîê
³ ïîïñó. Ïî÷íó ç ñàìî¿ ñåáå. 

ß ñëóõàþ âàæêèé ðîê. Âïåâíåíà,
ùî ³ñíóþòü ä³â÷àòà, ÿê³ ïîä³ëÿþòü
ìî¿ ñìàêè, òà ¿õ íåìà ñåðåä ìî¿õ ïî-
äðóã. I ùå æîäíó ÿ íå ñõèëèëà íà ñâ³é

á³ê. ß ïîñò³éíî öèòóþ ïîäðóãàì
óðèâêè òåêñò³â óëþáëåíèõ ï³ñåíü,
ïîð³âíþþ÷è ¿õ ç áåçãëóçäèìè ïîïñî-
âèìè. Äëÿ ìåíå ðîê � öå ð³÷, ùî íà-
ïîâíþº ìåíå åíåðã³ºþ, çìóøóþ÷è
â³áðóâàòè êîæíó êë³òèíêó ò³ëà. Öå
ìîâáè íåéìîâ³ðíî äîðîãèé, à íà-
ñïðàâä³ áåçêîøòîâíèé âíóòð³øí³é
ìàñàæ. À òåêñòè � áîæåñòâåííà ¿æà
äëÿ ðîçóìó, ñïðàâæí³é íåêòàð, àìá-
ðîç³ÿ. Ãîëîâíà ïðîáëåìà äëÿ ñëóõà÷à
ïîëÿãàº ó òîìó, ùîá ïåðåáîðîòè âñ³
ïîáîþâàííÿ, âïóñòèòè â ñåáå ö³ ìó-

çè÷í³ ïîòîêè ³ äîçâîëèòè ¿ì ðóõàòèñÿ
ó ò³ëüêè ¿ì â³äîìîìó íàïðÿìêó. Ìàé-
æå áåç çãîäè ïîäðóã ÿ äàþ ¿ì ñëóõà-
òè àóä³îçàïèñè, òà äîñ³ çàëèøàþñÿ
îäèíîêîþ ó ñâî¿õ ïåðåêîíàííÿõ. 

À îò õëîïö³, íàâïàêè, â³ääàþòü
ïåðåâàãó ãó÷í³øîìó òà åíåðã³éí³øî-
ìó. Íå âñ³, çâè÷àéíî, àëå âñå æ òàêè
á³ëüø³ñòü, ÿ âïåâíåíà. ² âñå áóëî á
äîáðå, òà ãîâîðèòè ò³ëüêè ïðî ìóçè-
êó ç õëîïöÿìè íå çàâæäè õî÷åòüñÿ.

Äóìêàìè âàðòî ä³ëèòèñÿ, òîìó
ïðèºäíóéòåñü! À çðîáèòè öå ìîæíà,
ïåðåäàâøè ìàòåð³àëè (ç ïîì³òêîþ
«Ìóçè÷íà êàâ�ÿðíÿ»)  äëÿ äðóêó â ê.
1111 Ã-êîðïóñó

Þë³ÿ ËÓÖÅÍÊÎ, ãðóïà ÏÐ-24.

n “МУЗИЧНА КАВ’ЯРНЯ”

Як багато дівчат слухають важкий рок?

10 ìàÿ, 6 óòðà. Êîìàíäà ñîáèðà-
åòñÿ íà âîêçàëå. Ñóìû ïðîâîæàëè
íàñ õîðîøåé ïîãîäîé,  âåñíà, à  ñòî-
ëèöà Óêðàèíû âñòðåòèëà äîæäåì.
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà +9 Ñ. Íî ýòî íå
îñòàíîâèëî êàâýýíùèêîâ. Íà «ðàç-
ãðàáëåíèå ãîðîäà» 10 ÷àñîâ. Êðåùà-
òèê, ïëîùàäü Íåçàâèñèìîñòè, Âëà-
äèìèðñêèé ñîáîð. Ïåðåïîëíåííûå
âïå÷àòëåíèÿìè â 22.30 ñòàðòóåì ïî
íàïðàâëåíèþ ê áàçîâîìó ãîðîäó ïðå-
áûâàíèÿ � Ëóöêó.

11ìàÿ, 7.40 óòðà. Íàñ âñòðå÷àþò
ðåáÿòà èç Ëóöêîé êîìàíäû ÊÂÍ
«Çàõ³äíèé â³òåð» è ñòàíîâÿòñÿ íàøè-
ìè ãèäàìè. Ïðèåõàâ è ïîñåëèâøèñü
â ãîñòèííèöå ( óñëîâèÿ íåïëîõèå),
íà îáùåì ñîáðàíèè êîìàíäû ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå íå òåðÿòü íè ìèíóòû,
âåäü ãëàâíîå � èãðà, ïîýòîìó ñòàëè
ðåïåòèðîâàòü. Âå÷åðîì ñîñòîÿëîñü
òðàäèöèîííîå ñîáðàíèå ðóêîâîäèòå-
ëåé êîìàíä, ãäå ðåäàêòîðîì ìàòåðèà-
ëîâ íàøåé êîìàíäû áûë íàçíà÷åí
«ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî êîñìîñó» �
ïðåçèäåíò «Àññîöèàöèè ÊÂÍ Óêðàè-
íû» Ìèõàèë Àãðàíàò. Ïîòîì � ïîçä-
íèé óæèí è ãëóáîêèé ñîí.

12 ìàÿ, 7 óòðà. 6-é ýòàæ ãîñòèí-
íèöû «Ñâ³òÿçü», ãäå ïðîæèâàëè, êðî-
ìå íàñ, êîìàíäû èç Õàðüêîâà, ×åð-
êàññ, Óìàíè... Ñàì Ìèõàèë Àãðàíàò
áûë ðàçáóæåí âåñåëîé, çàäîðíîé ìó-
çûêîé è îáùèì ïîñòðîåíèåì íà óò-
ðåííþþ ãèìíàñòèêó. Çàðÿæåííûå è
áîäðûå ñíîâà ñòàëè ðåïåòèðîâàòü.
Îáåä. È âîò ìû åäåì â èãðîâîé çàë,

ðàñïîëîæåííûé â öåíòðå ãîðîäà, �
ýòî êèíîòåàòð «Ïðîì³íü». Äëÿ ïðî-
áû ñöåíû ó íàñ âñåãî 20 ìèíóò... Îã-
ðîìíîå ïîìåùåíèå íà 1000 ìåñò ñ
òðóäîì âûäåðæèâàåò íàïîð âñåõ æå-
ëàþùèõ îêóíóòüñÿ â àòìîñôåðó ñìå-
õà è ïðèêîëîâ. È õîòÿ ïîãîäà íà óëè-
öå è òåìïåðàòóðà â çàëå áûëè íå ñîâ-
ñåì âåñåííèìè, âñå æå  «îò óëûáêè
ñòàëî âñåì ñâåòëåé». Êîìàíäû, àáñî-
ëþòíî ðàçíûå ïî óðîâíþ è ñòèëþ,
ïîêàçàëè êðàñèâóþ èãðó è õîðîøåå
êà÷åñòâî þìîðà.

Â 19.00 � åùå îäíà èãðà, ñ ó÷àñ-
òèåì õîçÿåâ � êîìàíäû «Ëèäåðû
ïðîêàòà». Ïî îêîí÷àíèþ � îáúÿòèÿ,
ïîöåëóè, ïîçäðàâëåíèÿ è, êîíå÷íî
æå, « ðàçáîð ïîëåòîâ è ðàçäà÷à ñëî-
íèêîâ». Îêàçàëîñü, ÷òî â ðåçóëüòàòå
æåñòêîé è óïîðíîé áîðüáû (ïÿòåðî
íàøèõ äàæå ïðè÷åñîê ëèøèëèñü) êî-
ìàíäà ÊÂÍ  «Ò³êå_Ò³õî» âûøëà â
ôèíàë Ñòóäåí÷åñêîé ëèãè.

13 ìàÿ,7.40 óòðà. Íàøè êàâýýí-
ùèêè ñïåøàò â Ðîâíî, ãäå àêòèâíî
ïîääåðæèâàþò ôóòáîëüíóþ êîìàíäó

ÑóìÃÓ, âñëåäñòâèå ÷åãî íàøè ôóò-
áîëèñòû âûèãðûâàþò ñî ñ÷åòîì 3:1.
Âîò ÷òî çíà÷èò ìîùíàÿ ïîääåðæêà!

14 ìàÿ. Äåíü îòúåçäà. 12.00. �
îñìîòð äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé
Ëóöêà. Ãëàâíûé îáúåêò âíèìàíèÿ �
ïîòðÿñàþùèé Ëóöêèé çàìîê, îäèí

èç íåìíîãèõ  ñðåäíåâåêîâûõ çàìêîâ,
ñîõðàíèâøèõñÿ äî íàøèõ äíåé. Åùå
â 1429 ã. êíÿçü Ëèòâû Âèòîâò ïðèíè-
ìàë çäåñü ìîíàðõîâ åâðîïåéñêèõ
äåðæàâ. Ïîñåòèâ çàìîê, ìû îñìîòðå-
ëè áàøíè, ïðîøëèñü ïî ñòàðûì ñòå-
íàì. Êðîìå ýêñïîçèöèè çàìêîâîãî

àðñåíàëà, ïîáûâàëè â åäèíñòâåííîì
â Óêðàèíå ìóçåå êîëîêîëîâ.

×òî åùå ñòîèò ïîñìîòðåòü â Ëóö-
êå? Êîíå÷íî æå, ãîðîäñêîé ïàðê.
Î÷åíü êðàñèâî. À  âîò ÷òî íàì ïîêà-
çàëîñü ñòðàííûì è íå îñòàëîñü áåç
âåñåëûõ êîììåíòàðèåâ � âîçëå òåàò-
ðà èì. Ò. Øåâ÷åíêî ñòîèò ïàìÿòíèê
Ëåñè Óêðàèíêè, à âîçëå òåàòðà Ëåñè
Óêðàèíêè � ïàìÿòíèê Ò. Øåâ÷åíêî.

19.40. Ïðèøëî âðåìÿ ïðîùàòüñÿ
ñ ãîñòåïðèèìíûì Ëóöêîì. Åãî óëè-
öû (òàì òîæå åñòü Ñîòíÿ) íàâñåãäà
îñòàíóòñÿ â ïàìÿòè. À äîìèíèðóþ-
ùàÿ íàä ìåñòíîñòüþ êðåïîñòü áûëà
è âñåãäà áóäåò ñèìâîëîì íàöèè,
óìåâøåé ñòðîèòü è çàùèùàòü ñåáÿ.
Êñòàòè, î çàùèòå. Çà âñå âðåìÿ, ïðî-
âåäåííîå â Ëóöêå, ìû íå âèäåëè íè
îäíîãî ìèëèöèîíåðà!

ÊÂÍ � äåëî ñåðüåçíîå, òóò íå äî
øóòîê. Ïîîáåùàëè ïÿòåðî íàøèõ,
÷òî ïîáðåþòñÿ íàãîëî, åñëè óñòóïÿò
õàðüêîâñêîé êîìàíäå «Ïåðâàÿ ñòîëè-
öà», è ñäåðæàëè ñëîâî. Ïîëþáóéòåñü
íà ôîòî! Ïðàâäà, êîãäà óçíàëè, ÷òî â
ôèíàë âñå æå ïîïàëè, âîçíèêëè ñî-
ìíåíèÿ: çðÿ, ìîë, ïðè÷åñîê ëèøè-
ëèñü... Íè÷åãî, äî ôèíàëà íîâûå îò-
ðàñòóò. À ôèíàë-òî, êñòàòè, â Ñóìàõ,
â «ðîäíûõ ñòåíàõ». Òàê ÷òî íàñòðîé
� òîëüêî íà ïîáåäó. È ïîîñòîðîæíåå
ñ îáåùàíèÿìè êàñàòåëüíî ïðè÷åñîê!

Îëüãà ÀÍÎØÊÈÍÀ,
ñîòðóäíèê

ñòóäåí÷åñêîãî êëóáà ÑóìÃÓ.

БЕЗ ПРИЧЕСОК, НО ВСЕ-ТАКИ
В ФИНАЛЕ!

С 11 по 14 мая в Луцке проходили игры 3-го тура Сту-
денческой лиги «Ассоциации КВН Украины», в которой уча-
ствовала и команда СумДУ “Тіке_Тіхо». То, к чему так долго
она стремилась, наконец-то произошло. Но обо всем по
порядку.

Îñîáèñò³ñòü Â³êòîðà Öîÿ, îäíîãî ç íàéïîïó-
ëÿðí³øèõ ïîåò³â ñâîãî ÷àñó, çàâæäè áóëà çàãàä-
êîþ. Ìîæëèâî, ÷åðåç ïîõîäæåííÿ, àäæå ìàòè �
ðîñ³ÿíêà, à áàòüêî � êîðåºöü. Ìàáóòü, ñàìå òàêà
ñóì³ø íàö³îíàëüíîñòåé ³ êóëüòóð ñòàëà ï³ä´ðóí-
òÿì äëÿ ô³ëîñîô³¿ â³ðø³â Öîÿ. Äðóç³ Â³êòîðà çãà-
äóâàëè, ùî â³í çàâæäè çàõîïëþâàâñÿ êóëüòóðîþ
Ñõîäó ³ íàâ³òü âèð³çüáëþâàâ íåöêå.

Öåíòðàëüíèé îáðàç ó òâîð÷îñò³ Öîÿ � ëþäèíà
ì³ñòà, «âî¿í» ç äóøåþ ðîìàíòèêà, ÿêèé ïîñò³éíî
áîðåòüñÿ çà âèæèâàííÿ. Äëÿ íüîãî ì³ñòî � òàêà
ñîá³ â�ÿçíèöÿ, àëå áåç íå¿ «îñòàííüîãî ãåðîÿ» íå
³ñíóº. Äëÿ íüîãî áóäåííå æèòòÿ íåñòåðïíå, òîìó ç³
ñâîº¿ êâàðòèðè âèõîäèòü ëèøå âíî÷³, êîëè âñ³
ñïëÿòü. Òàê ïî÷èíàºòüñÿ «ïðîãóëÿíêà ðîìàíòèêà».
Ïðîòîòèï öüîãî îáðàçó, íàïåâíå, ñàì Â³êòîð, ÿêèé,
áóäó÷è îäí³ºþ ç íàéïîïóëÿðí³øèõ îñîáèñòîñòåé
êðà¿íè, ïðàöþâàâ êî÷åãàðîì.

Ìóçèêà ñòàíîâèëà ñåíñ éîãî æèòòÿ. Â îäíîìó
³íòåðâ�þ ãîâîðèâ, ùî ñï³âàâ áè, íàâ³òü ÿêáè ó çàë³
ñèä³ëî ê³ëüêà ÷îëîâ³ê. Íà ñöåí³ Öîé çàâæäè ïîâî-
äèâñÿ ñòðèìàíî, àäæå ³ â æèòò³ áóâ òàêèì: íå ëþ-
áèâ áàãàòî ãîâîðèòè, ìàéæå í³êîìó íå â³äêðèâàâ-
ñÿ.

Íà 1990 ð³ê çð³âíÿòèñÿ ó ïîïóëÿðíîñò³ ç Â³êòî-
ðîì Öîºì íàâðÿä ÷è õòî ì³ã. ² îñü, òðàã³÷íèé ñåðï-
íåâèé ðàíîê...  Ñï³âàê çàãèíóâ 15 ñåðïíÿ â àâòîêà-
òàñòðîô³ ï³ä Ðèãîþ. Ó ì³ë³öåéñüêîìó ïðîòîêîë³

ñêàçàíî, ùî Â³êòîð çàñíóâ çà êåðìîì. Àëå ìàëî
õòî ç áëèçüêèõ éîìó ëþäåé ó öå â³ðèòü, àäæå â³í
çàâæäè áóâ çàíàäòî îáåðåæíèé.

Òî ùî æ öå? Äîëÿ? Íåâæå í³÷íèé ðîìàíòèê,
òàºìíè÷èé ìàíäð³âíèê ïîìèðàº ðàíî-âðàíö³,

çàê³í÷èâøè ñâîþ í³÷íó ïðîãóëÿíêó? Àëå ÷è
ä³éñíî â³í ïîìåð? Ó Ìîñêâ³  íà Àðáàò³ º «ñò³íà
Öîÿ», äå íàïèñàíî: «Âèêòîð Öîé � æèâ!». Òàê, â³í
í³êîëè íå çàãèíå ó ñåðöÿõ òèõ, õòî âñå æ òàêè ðî-
çóì³º: «Äàëüøå äåéñòâîâàòü áóäåì «ìû»». Éîãî
ï³ñí³ áóëè ³ çàëèøàþòüñÿ àêòóàëüíèìè, íå çâàæà-
þ÷³ íà òå, 2005-é ÷è ÿêèéñü ³íøèé êàëåíäàðíèé
ð³ê çà â³êíàìè. Öå ìóçèêà ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ, ÿêå
øóêàº ñâ³é øëÿõ ³ çíàº, ùî òâîðèòè ìàéáóòíº � éî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ.

Íà çàâåðøåííÿ � â³ðø ³ç ëèñòà â³ä íåâ³äîìîãî
øàíóâàëüíèêà, íàä³ñëàíîãî â îäíó ç ðåäàêö³é
ï³ñëÿ ñìåðò³ êóìèðà ìîëîä³..
ÍÀ ÑÌÅÐÒÜ ÂÈÊÒÎÐÀ ÖÎß
Ïîñëåäíèé ãåðîé ïîõîðîíåí áûë â ïðàçäíèê

Âîçäóøíîãî Ôëîòà 
Ôîíòàíû ñàëþòà âçëåòàëè äåæóðíî íàä íèì. 
À ëèâåíü âñå øåë, çàìûâàÿ âîñòîðã èäèîòîâ, 
È ãîðîä, êàê ïðåæäå, îãíÿìè ñòðåëÿë ïî æèâûì.
Ïðîãóëêà ðîìàíòèêà êîí÷åíà �

ïëàù ïðåâðàùàåòñÿ â òî÷êó, 
È íî÷ü îáíèìàåò âåñü ìèð, âåëèêà è ìóäðà. 
Ãäå òàéíû òâîè? Êàê çâåçäà ïåðåïëàâëåíà

â ñòðî÷êó? 
È êàê, îáúÿñíè, â çòó íî÷ü äîæèòü äî óòðà?

Ãàëèíà ÊÀÐÏÅÍÊÎ, ñòóäåíòêà ÆÒ-41.
Ó çàãîëîâîê âèíåñåí³ ñëîâà ç ï³ñí³

².Òàëüêîâà «Ê Âèêòîðó Öîþ»

“ОНИ УХОДЯТ, НЕ ДОПЕВ КУПЛЕТА”

Â îáëàñíîìó ïðåñ-êëóá³ â³ä-
áóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ ê³íîôåñòèâà-
ëþ � Äí³ äîêóìåíòàëüíîãî ê³íî
ïðî ïðàâà ëþäèíè «Óêðà¿íñüêèé
êîíòåêñò» (ïðîõîäèâ ó ì. Êèºâ³
29.03 � 03.04.). Ó éîãî ïðîãðàì³
âçÿëè ó÷àñòü ÿê ïðîôåñ³éí³
òâîð÷³ ïðàö³âíèêè ê³íåìàòîãðà-
ô³¿, òåëåáà÷åííÿ, ðàä³îìîâëåííÿ,
ôîòîìèñòåöòâà, òàê ³ òàëàíîâèòà
ó÷í³âñüêà ìîëîäü. Ìåòà ôåñòèâà-
ëþ � ðîçâèòîê äèòÿ÷î¿ òà ìîëî-
ä³æíî¿ ê³íîòâîð÷îñò³ â Óêðà¿í³, à
òàêîæ ïîêàç äîêóìåíòàëüíèõ
ô³ëüì³â ÿêîìîãà øèðøîìó êîëó
ãëÿäà÷³â. Ó ìàéáóòíüîìó ïëàíó-
ºòüñÿ çðîáèòè ðåñóðñíèì ïîòåí-
ö³àëîì îñâ³òè.

Â³äâ³äàòè ê³íîñåàíñè ìîæ-
íà: ÑÍÀÓ (23 � 26.05); ÑÄÏÓ
³ì. Ìàêàðåíêà (24 � 26.05),
ÓÀÁÑ (23 � 25.05.); ÌÖ «Ñîáîð»
(25 � 28.05).

Äî ÑóìÄÓ ôåñòèâàëü
çàâ³òàº 23 ³ òðèâàòèìå äî 31
òðàâíÿ.

Âõ³ä íà âñ³ ïåðåãëÿäè â³ëüíèé
� ïî çàïðîøåííÿõ, ÿê³ ðîçïîâñþ-
äæóþòüñÿ â ãîëîâíîìó êîðïóñ³.
Ïðèõîäüòå çàçäàëåã³äü ³ ìàòèìåòå
á³ëüøå øàíñ³â çíàéòè ì³ñöå â
çàë³.   

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ
КІНО
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Розповсюджується безкоштовно

ГАЗЕТА  СУМСЬКОГО  ДЕРЖАВНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ

n ДРЕВО ПІЗНАННЯ РОСТЕ НЕ ЛИШЕ В ЕДЕМІ
Це не просто дерева, висаджені випускниками

гуманітарного факультету біля гуртожитків СумДУ, а
символ знань, отриманих студентами за роки навчання,
які будуть зростати, зростати й зростати на
практичному полі життя, як і щойно посаджена Алея
випускників.  Про це свідчать і філософське древо
професора В.М.Вандишева, і назва цього
непересічного заходу “Шоу: до чого тут берези?”.

НОВИННИМ РЯДКОМ
*
Протягом року європейські експерти
вивчали систему вищої освіти у нашій
країні і врешті-решт дали зелене світло
на приєднання України до системи
європейської освіти. Про це та багато
чого іншого, що пов’язано з Болонсь-
ким процесом, розповів Віталій Жу-
равський – донедавна заступник ко-
лишнього міністра освіти (тепер – голо-
ва християнсько-демократичної партії
України) – на зустрічі з групою студентів
гуманітарного факультету.  Він добре
обізнаний з проблемами євроінтеграції,
бо саме цією сферою займався досить
тривалий час. Обґрунтовано і доказово
говорив  про конкретні шляхи та пере-
ваги євроінтеграції вітчизняної освіти.
Як стало відомо, напередодні святку-
вання Дня науки міністр освіти і науки
України Станіслав Ніколаєнко підписав
документи, які засвідчують, що віднині
українська освіта є складовою євро-
пейської, тобто Болонського процесу.
*
У СумДУ завершився конкурс наукових
проектів, які фінансуються з бюджету.
Одна з обов’язкових умов – участь у
проекті певної кількості студентів. Про-
екти-переможці відправлені до Мініс-
терства освіти і науки для участі в за-
ключному етапі конкурсу. 
*
СумДУ взяв участь у проведенні днів Ук-
раїни в Польщі, а саме – у виставках, що
розгорнуті в Кракові та Варшаві. Пред-
ставляв університет доцент кафедри
прикладної фізики А.А.Черноус.
*
Фізиками та медиками СумДУ розпоча-
та і ведеться робота по здійсненню
спільного проекту, в якому, крім них, бе-
руть участь і вчені-медики з Узбекиста-
ну. Куратор проекту – США. 
*
У поточному році в СумДУ передба-
чається значно збільшити прийом до
аспірантури.
*
Відбулися вибори деканів гуманітарно-
го і механіко-математичного факуль-
тетів. Ними стали, відповідно, Лариса
Петрівна Валенкевич та Володимир
Олександрович Любчак.
*
На кафедрі політології, соціології та
права відбулася Всеукраїнська наукова
конференція “Соціальні трансформації
та проблеми жінок в Україні”, в якій
взяли участь науковці з Києва,
Донецька, Львова, інших регіонів
України.
*
Вченою ради СумДУ затверджено
Положення про газету “Резонанс”.

Чи не найбільшою гордістю в царині наукової діяльності Сумського державного університету є наукові школи. На
сьогодні їх у нас десять. Один із таких напрямів, відомих не лише в Україні а й далеко за межами держави, – “Фізика
тонких плівок”. Цю школу створив доктор фізико-математичних наук, професор Іван Юхимович ПРОЦЕНКО. В
СумДУ він із 1993 року, відколи й очолив новостворену кафедру прикладної фізики. Саме за цей час наукові свої
інтереси розвинув у цілу наукову школу. Під його орудою розроблено безліч тем, підготовлено вісім кандидатів
наук, написано й опубліковано майже двісті наукових статей, численні монографії, навчальні посібники.

На фото: І.Ю.Проценко зі своїми колегами.

МО-ЛОД-ЦІ!
Ð³ê Ï³âíÿ, 2005-é,  äëÿ êîìàíäè ÔÊ «Óí³âåðñèòåò» âèÿâèâñÿ
ùàñëèâèì. Ó áåðåçí³ íà òóðí³ð³ â Äí³ïðîïåòðîâñüêó âîíà ñòàëà
÷åìï³îíîì Óêðà¿íè ç ôóòçàëó  ñåðåä  êîìàíä âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â, à â êâ³òí³ çàéíÿëà ïåðøå ì³ñöå  â ñõ³äí³é  çîí³  ïåðøîñò³
Óêðà¿íè. Ïî òðè êðàù³ êîìàíäè ç³ ñõ³äíî¿ òà çàõ³äíî¿ çîí
âèáîðþâàëè òðè ïóò³âêè äî âèùî¿ ë³ãè. Ó Ñóìàõ  (28-30 êâ³òíÿ)
ÔÊ «Óí³âåðñèòåò» îäíó ãðó ïðîãðàâ, à ó äâîõ íàñòóïíèõ ïåðåì³ã.
Ó Ð³âíîìó � äâ³ ïåðåìîãè é îäíà í³÷èÿ. Çà ï³äñóìêàìè ô³íàëüíèõ
³ãîð � äðóãå ì³ñöå ³ ïðàâî íàñòóïíîãî ñåçîíó  âèñòóïàòè ó âèù³é
ë³ç³ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. Ùàñòÿ íå ïðèõîäèòü âèïàäêîâî,
çà ïåðåìîãàìè ÔÊ «Óí³âåðñèòåò» � ïðàöÿ, ïðàöÿ, ïðàöÿ, òàêòè÷íå
³ ñòðàòåã³÷íå ìèñëåííÿ êåð³âíèê³â êîìàíäè ³, çâè÷àéíî æ,
ï³äòðèìêà óáîë³âàëüíèê³â. Òàê òðèìàòè é ó âèù³é ë³ç³!

Íà ôîòî: ïåðåìîæíèé ñêëàä ÔÊ «Óí³âåðñèòåò»

Обсяг коштів, який надій-
шов у СумДУ від госпдо-
говірної тематики за чотири
місяці 2005, року вже вдвічі
перевищив минулорічний.
До кінця року передба-
чається ще більш сут-
тєве його зростання. 
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×òîáû ïî÷òèòü ïàìÿòü ãåðîåâ, çàùè-
ùàâøèõ íàøó Ðîäèíó â ãîäû âîéíû, ñòó-
äåíòû îòïðàâèëèñü â òóðèñòè÷åñêèé ïî-
õîä ïî ìàðøðóòó,  êîòîðûì ïðîøåë  îò-
ðÿä âåëèêîãî ïàðòèçàíà Ñèäîðà Àðòåìî-
âè÷à Êîâïàêà âî âðåìÿ Êàðïàòñêîãî ðåé-
äà. Îòðÿä, ñîñòîÿùèé èç 30 ñìåëü÷àêîâ,
âîçãëàâèë ðóêîâîäèòåëü òóðèñòè÷åñêîãî
êëóáà ÑóìÃÓ Àíäðåé Áîâà.  Cóùåñòâåí-
íóþ ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ïîõîäà îêà-
çàëî Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ñåìüè è ìîëî-
äåæè.

24.04.05 ÑóìÃÓ. Ïîëäåíü. Ñóìû,
æäèòå ñâîèõ äåòåé! Ïà-ïà...

25.04.05 Äîæäëèâûé Ñïàäùàíñêèé
ëåñ. Èñòîðè÷åñêîå ìåñòî, ãäå äèñëîöè-
ðîâàëñÿ îòðÿä Êîâïàêà è ïðîèñõîäèëè
áîè. Ïðè âúåçäå � ïàìÿòíàÿ àëëåÿ ïàðòè-
çàíàì, ïîñâÿòèâøèì ñâîè æèçíè îáîðî-
íå íàøåé Ðîäèíû. Ïàìÿòíèê: ïàðòèçàí ñ
âèíòîâêîé íàïåðåâåñ, èçäàëåêà ïîõîæ íà
ïÿòèêîíå÷íóþ çâåçäó.

Çàøëè íà îãîí¸ê â çåìëÿíêó ìèíå-
ðîâ, õîçÿåâ äîìà íå çàñòàëè: ïîë èç äî-
ñîê, ïå÷êà ñ äûìîõîäîì è ìûøè. Ñðàçó
íå ñêàæåøü, ÷òî âîåííîå óêðåïëåíèå.
×åì-òî íàïîìèíàåò íîðó õîááèòîâ. Îñ-
ìîòðåëè çåìëÿíêè ðàçâåä÷èêîâ, êóõíþ,
ñàíèòàðíóþ ÷àñòü, øòàáíóþ. Óãëóáèâ-
øèñü â ñîñíîâóþ ÷àùó, íàòêíóëèñü íà
ïàðòèçàíñêóþ åëêó � èñòîðè÷åñêèé ïà-
ìÿòíèê: âîçëå ýòîãî äåðåâà â 1942 ãîäó
ïàðòèçàíû ïðàçäíîâàëè Íîâûé ãîä,
åëî÷íûìè èãðóøêàìè ñëóæèëè âñå ïîä-
ðó÷íûå ñðåäñòâà � êðàñíûå ëåíòî÷êè,
ïàòðîíû. Ñåé÷àñ � íàðÿæàþò ëèøü ëåí-
òî÷êàìè. Äàñò Áîã, ïàòðîíû íà íåé âè-
ñåòü íèêîãäà íå áóäóò. Ïîáûâàëè íà
Áðàòñêîé ìîãèëå, ãäå ïîêîÿòñÿ 14 ïàðòè-
çàí: ñðàæàëèñü ïðîòèâ âðàæåñêèõ òàíêîâ
"âðó÷íóþ", öåíîþ æèçíè, íî ïîáåäèëè.
Îäèí èç ïîâåðæåííûõ òàíêîâ îáíàðóæè-
ëè íåïîäàëåêó. 

Íà îïóøêå � Ìóçåé ïàðòèçàíñêîé
ñëàâû. Ýêñïîíàòû ðàññêàçûâàþò î æåñ-
òîêîñòè ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ, î ìå-
òîäàõ, êîòîðûìè óíè÷òîæàëîñü ìåñòíîå
íàñåëåíèå. Îíî áîðîëîñü ïðîòèâ òåððî-
ðà, îáúåäèíÿëîñü â îòðÿäû. Ïðåäâîäèòå-
ëåì îäíîãî èç íèõ è ñòàë Ñèäîð Êîâïàê.
Ìíîæåñòâî âåùåé â ìóçåå õðàíÿò ñëåäû
òåõ ãåðîè÷åñêèõ ñîáûòèé: ëè÷íûå âåùè
Êîâïàêà, Ðóäíåâà, ìåäèöèíñêèå ïðåïà-
ðàòû, îðóæèå, âîåííàÿ îäåæäà.

27.04.05 16:30. Ñàðíû. Êðàåâåä÷åñ-
êèé ìóçåé. Âíà÷àëå îêóíóëèñü â ôàóíó
ìåñòíîãî êðàÿ: ëîñü, îëåíü, ëàíü è, êî-
íå÷íî æå, ñàðíà, ìåñòíàÿ ãîðäîñòü. Çà
íèìè ñáîêó íàáëþäàåò çäîðîâÿê-áîá¸ð,
öåëþëèòíûé êà÷îê ðàçìåðîì ñ äîáðîò-
íîãî ìåäâåäÿ. Îí íåìíîãî ìóòèðîâàë,
ò.ê. òóðèñòû ïîäêàðìëèâàþò åãî íåêà÷å-
ñòâåííûìè ïåëüìåíÿìè, êóïëåííûìè ó
ìåñòíîãî êîíòðàáàíäèñòà, íî âèä ó íåãî
âåñåëûé, ñëîâíî ïðèçûâàþùèé: "Ýé,
ïðîõîæèé, ïðîõîäè, ýõ, ïîêà íå ïîëó-
÷èë�" Ïðîõîäÿ, çàìåòèëè êàðòèíû-âû-
ðåçàíêè èç äåðåâà, åùå ïîíðàâèëèñü
"âûòûíàíêè" - ñâîåîáðàçíûå ôèãóðíûå
çâåçäî÷êè, ñäåëàííûå ìåñòíîé óìåëèöåé
èç áóìàãè... Â Ñàðíàõ â ãîäû âîéíû áûë
ñòðàòåãè÷åñêèé æ\ä óçåë, êîòîðûé ôà-
øèñòû èñïîëüçîâàëè äëÿ íàñòóïëåíèÿ.
Ïàðòèçàíû äîëæíû áûëè âçîðâàòü äîðî-
ãó. Êîâïàê ãîâîðèë: "Îòîðâàòü ëàïû ïàó-
êó". Äîðîãó âçîðâàëè, ÷åì íà íåñêîëüêî
íåäåëü ïðèîñòàíîâèë íàñòóïëåíèå çà-
õâàò÷èêîâ. Íàïîñëåäîê äåâóøêà-ýêñêóð-
ñîâîä ïîæåëàëà íàì äîéòè äî öåëè:
"Äðóç³! Ïîëÿêè ïèøàþòüñÿ òèì, ùî ïî-
ëÿêè, ðóìóíè - òèì, ùî âîíè ðóìóíè,
ðîñ³ÿíè - ñâîºþ íàö³îíàëüí³ñòþ. Ïè-
øàéòåñÿ ³ âè òèì, ùî  óêðà¿íö³�" 

28.04.05. 12:35 Ïî÷àåâ. Ëèâåíü. ß
ðàçãàäàë åãî çàãàäêó. Ìû ïÿòûé äåíü çà-
áûâàåì îáðåçàòü íèòî÷êó, êîòîðîé â Ñó-
ìàõ ïðèâÿçàëè äîæäåâóþ òó÷êó ê íàøå-
ìó àâòîáóñó è òàñêàåì åå ïî âñåé Óêðàè-
íå. Â Ïî÷àåâå � íàèáîëüøèé â Óêðàèíå
ìîíàñòûðü. Ðàçìåðû âïå÷àòëÿþò � ïîë-
íîöåííàÿ êðåïîñòü íà íåñêîëüêèõ õîë-
ìàõ, îêðóæåííàÿ ñòåíîé. Ó âõîäà íà åãî
òåððèòîðèþ íàñ îñòàíîâèë îõðàííèê:
äåâóøêàì â øòàíàõ âõîäèòü íåëüçÿ, ïðè-
øëîñü èì áðàòü þáêè íàïðîêàò. 

Ðåøèëè ñïóñòèòüñÿ ê ïåùåðàì ñâ.
Èîâà. Ïðè âõîäå íàäïèñü: "Òóò ìîæíî
æèòü òîëüêî 7 ñóòîê". Çàãàäî÷íî. Ñïóñ-
êàåìñÿ ïî ëåñòíè÷íîìó ñêàòó. Íà ïîäî-
êîííèêàõ äåéñòâèòåëüíî æèâóò ïàëîì-
íèêè, â îñíîâíîì æåíùèíû. Ïîðàçèëà
ìîëîäàÿ äåâóøêà, êîòîðàÿ âî ñíå õëîïà-
ëà â ëàäîøè, ñìåÿëàñü è ãðîìêî êðè÷àëà.
Ó îñíîâàíèÿ ïåùåðû - î÷åðåäü, âíóòðü
ïóñêàþò ïî ñåìü ÷åëîâåê. Ó âûõîäÿùèõ
áëåäíûå, èñïóãàííûå ëèöà� ×òî æå
òàì?! Äåæóðíûé ñêàçàë, ÷òîáû ÿ ðàçóë-
ñÿ, ñíÿë êóðòêó è ëåç âíóòðü: "Ïîéäåøü
ïåðâûì, çàïàëèøü ñâå÷è". Îùóïûâàþ
êàìíè â ïîèñêàõ äâåðè - íè÷åãî, êðîìå
ìàëåíüêîé ÷åðíîé äûðû, ðàçìåðîì ñî

ñðåäíþþ òûêâó. "Áóäåøü çàëåçàòü?"-
ñïðàøèâàåò äåæóðíûé. "Ñþäà?" � óêà-
çûâàþ äðîæàùèì ïàëüöåì íà äûðó. �
"Òóäà". ß ïðîñóíóë ãîëîâó, çàòåì ñêàòèë-
ñÿ â ïåùåðó... Ïÿòü êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
ñîææåííîãî ñâå÷àìè êèñëîðîäà, îêðó-
æåííûå êàìåííûìè ñâîäàìè. Íèçêèé
ïîòîëîê è çàòóõàþùèå ñâå÷è âîêðóã... ß
ðåøèë âñïîìíèòü, ãäå ó ìåíÿ íàõîäèòñÿ
êëàóñòðîôîáèÿ, êîòîðîé ñîáñòâåííî íè-
êîãäà íå áûëî... Îíà èñïóãàííî ñæàëàñü
â ëåâîé ïÿòêå. Îñìîòðåëñÿ. Äâå êàìåí-
íûå êîìíàòêè: â îäíîé - èêîíà, äðóãàÿ,
ïóñòàÿ, áûëà îáèòàëèùåì ñâ. Èîâà, îí
æèë íåñêîëüêî ñóòîê â ïåùåðå, ñïàë â
ñîãíóòîì ïîëîæåíèè, åë òî, ÷òî ïåðåäà-
âàëè ñíàðóæè. ß ïîïðîáîâàë íàéòè ïî-
ëîæåíèå, â êîòîðîì ìîæíî óñíóòü - íåò,
ÿ íå ëåòó÷àÿ ìûøü! Ñâÿòîé Èîâ ñòðîèë
âõîä â ïåùåðó óçêèì ñïåöèàëüíî: åñëè
÷åëîâåê íå ìîæåò â íåãî âëåçòü èëè âû-
ëåçòè (âñÿêîå áûâàåò!) -  çíà÷èò, åãî äåð-
æèò ãðåõ. Íóæíî ìîëèòüñÿ è ìîëèòâà
ïðîòîëêíåò ñêâîçü ëàç. Áûë ñëó÷àé, êîã-
äà æåíùèíà ïðîòèñíóëàñü â ïåùåðó, à
âûëåçòè íå ñìîãëà. Äâîå ñóòîê ïðîñèäå-
ëà âíóòðè, â ðåçóëüòàòå ïîêàÿëàñü â
óáèéñòâå ñâîåé ìàòåðè è ñìîãëà âûëåçòè
íàðóæó� Ïðè âõîäå â ïåùåðó - ãðîáíè-
öû ñ ìîùàìè ñâÿòûõ. Â îäíîé - âèäíååò-
ñÿ ðóêà óñîïøåãî. Áîãîìîëüöû åå öåëó-
þò è ìîëÿòñÿ, ãîâîðÿò, ÷òî ïðè êàñàíèè
îíà èçëó÷àåò òåïëî. Êàê-òî î÷åðåäíîé
ïàëîìíèê íàêëîíèëñÿ ê ðóêå è âûáåæàë
ñ êðèêàìè. Îêàçûâàåòñÿ, õîòåë ïðèëî-
æèòüñÿ ê ðóêå, à îíà ñõâàòèëà åãî çà íîñ.
Ïàëîìíèê îêàçàëñÿ áàïòèñòîì, â ñëó÷èâ-
øåìñÿ óâèäåë çíàê - îáðàòèëñÿ â ïðàâî-
ñëàâèå, è îñòàëñÿ ïåòü â öåðêîâíîé õîðå. 

29.04.05 03:05  � ïîñåëîê Ëàçåùèíà
Çàêàðïàòñêîé îáëàñòè (êîíå÷íûé ïóíêò),
êàê ðàç âîçëå Ãîâåðëû, êîòîðóþ ìû ñî-
áèðàëèñü ïîêîðèòü. Íî÷åâàòü ïðèøëîñü
â àâòîáóñå â "ïîçå ñâ. Èîâà". 

29.04.05 Îñîáåííîñòè óêðàèíñêîãî
ÿçûêà â Çàêàðïàòñêîé Óêðàèíå

Îò ïîëòàâñêîé ëèòåðàòóðíîñòè ýòî
íàðå÷èå îòëè÷àåòñÿ áîëüøèì êîëè÷åñò-
âîì äèàëåêòè÷åñêèõ ñëîâå÷åê, êîòîðûìè
ñðàçó æå è ïîïîëíèëñÿ ìîé çàïàñ.
Ó÷èòüñÿ íèêîãäà íå ïîçäíî. Â Ëàçåùè-
íîì ãîâîðÿò òàê: ãðóáà - ïå÷ü, êîòîðîé
ãðåþò âîçäóõ â äîìå; øòîð - ïå÷ü, íà êî-
òîðîé ãîòîâÿò ïèùó; îäå - âîò òóò, âîí

òàì; ë³æíèê - ïîêðûâàëî; ð³ïà - êàðòîø-
êà; êóçþê - ïî÷òîâûé ÿùèê; è ëþáèìîå
ñëîâî âñåõ îò ìàëà äî âåëèêà: éî - ÷òî
çíà÷èò "òàê".

Êàðïàòñêèå æèòåëè ïðèíèìàëè íàñ
î÷åíü òåïëî è ðàäóøíî. Ñîñåäñêàÿ æåí-
ùèíà ïðèãëàñèëà ê ñåáå â äîì, ÷òîáû ïî-
êàçàòü, êàê ïåêóò ïðàçäíè÷íûå "ïàñêè ç
ðóæàìè". "Ðóæ³" - ýòî åùå îäíî äèàëåê-
òè÷åñêîå âûðàæåíèå, îçíà÷àþùåå "ðèñó-
íîê, óçîð", äîñëîâíî ïåðåâîäÿùååñÿ, êàê
"ðîçà". Ïðàçäíè÷íûå ïàñêè ñ òàêèìè ðî-
çàìè - âåëèêîëåïíû, ïàõíóò, ñëîâíî öâå-
òóùèé ðîçîâûé êóñò. Ïîëó÷èâ òàêîå ïðî-

èçâåäåíèå êóëèíàðíîãî èñêóññòâà â ïî-
äàðîê, ìû íå çíàëè êàê áëàãîäàðèòü äîá-
ðóþ õîçÿéêó. Ïàñêà îêàçàëàñü î÷åíü
âêóñíîé, íî åùå âêóñíåå - îùóùåíèå,
÷òî "Óêðàèíà - îäíà áîëüøàÿ ñåìüÿ". Äó-
ìàþ, íà ôîòî ýòî óäàëîñü çàïå÷àòëåòü.

30.04.05. Ïóòü íà Ãîâåðëó. Äîæäü
ïðåêðàòèëñÿ - êòî-òî âçÿë-òàêè íîæíèöû
è îáðåçàë íèòî÷êó, à òó÷êà óëåòåëà â Ðó-
ìûíèþ. Ãèäðîìåòåîöåíòð ïåðåäàë: òàì
âíåçàïíî ïîøëè ëèâíè. Ñêâîçü óòðåí-
íþþ ïåëåíó âèäíåëñÿ çàñíåæåííûé õðå-
áåò ìàíÿùåé Ãîâåðëû. Â ãîðó èäåì ÷åðåç
÷àñ � ñîîáùèë ãëàâíûé òóðèñò. Ñ ñîáîé
íåîáõîäèìî âçÿòü äâå ïàðû îáóâè, 4 ïà-
ðû ñóõèõ íîñêîâ, äîæäåâèê, ôîíàðèê,

êðóæêó, øàïêó, îäåòü íà íîãè öåëëîôà-
íîâûå ïàêåòû... Ïðåäñòîÿëî ïðîéòè 16
êì, ïðåîäîëåòü 2061 ì ïîäúåìà è ïðîéòè
òàêîå æå ðàññòîÿíèå îáðàòíî. ß âçÿë ñ
ñîáîé ìàëåíüêèé ôåéåðâåðê, ÷òîáû âçî-
ðâàòü òàèíñòâåííóþ âåðøèíó ïðàçäíè÷-
íûì îãîíüêîì. Áåññòðàøíûõ äîáðîâîëü-
öåâ íàáðàëîñü 31 ÷åëîâåê, ïðè÷åì áîëü-
øå ïîëîâèíû � äåâóøêè. Âïåðåä!

Íà ïóòè � ìàëåíüêèé ïîñ¸ëîê Êîçü-
ìåùèê. Îáû÷íî òóðèñòû äîáèðàþòñÿ äî
íåãî àâòîáóñîì, íàì æå èç-çà íåïðîõîäè-
ìîé ãðÿçè ïðèøëîñü îäîëåâàòü äîðîãó
"âðó÷íóþ", ÷òî ìû â áóêâàëüíîì ñìûñëå

è äåëàëè. Íà÷àâøèéñÿ ïîäúåì äëÿ ìíî-
ãèõ îêàçàëñÿ çàäà÷åé áîëåå òðóäíîé, íå-
æåëè ðåøåíèå òåîðåìû Ôåðìà. Ïîÿâè-
ëèñü ïåðâûå æåðòâû. Íåñêîëüêî ÷åëîâåê
ïî÷óâñòâîâàëè óïàäîê ñèë. Ïðèøëîñü
òåëåïîðòèðîâàòü ïîñòðàäàâøèõ ê ïîäíî-
æèþ. Îñòàëüíûå ïðîäîëæèëè âîñõîæäå-
íèå, îñòàíàâëèâàòüñÿ íåëüçÿ, âðåìÿ ïîä-
æèìàåò. Íàä íàøåé ãðóïïîé ÷åðíûì îá-
ëà÷êîì êðóæèëè ìåñòíûå "ïòåðîäàêòè-
ëè" � âîðîíû-ìóòàíòû ðàçìåðîì ñ òå-
ëåíêà. Èíîãäà ìû ïî ïîÿñ óâÿçàëè â áå-
ëîì, õîëîäíîì ìåñèâå, íî áëèæàéøèé
òîâàðèù îáÿçàòåëüíî ïîäñòàâëÿë ðóêó è
ïîìîãàë âûáèðàòüñÿ èç êàïêàíà, óñòðî-
åííîãî ïðèðîäîé. Ãëàâíûé òóðèñò ïîä-
ãîíÿë: "Ñëàáî èäåì, íóæíî ïîäíàæàòü!"
Ìû "ïîäíàæèìàëè", ïîíèìàÿ êðàåøêîì
øàïêè, ÷òî èäåì õîðîøèì òåìïîì, ïðî-
ñòî íåëüçÿ ñáàâëÿòü õîäó. Çàñíåæåííûå
åëêè, öâåòî÷íûå ñêëîíû, îáëåäåíåëûå
ñêàëû è óæå ñîâñåì áëèçêàÿ âåðõóøêà
Ãîâåðëû... Ãîðíûå ðó÷åéêè áûñòðî èñ-

ñÿêëè, ïðèøëîñü óòîëÿòü æàæäó ÷èñòûì
êàðïàòñêèì ñíåãîì, êîòîðûé îêàçàëñÿ
äàæå íåìíîãî ñëàäêèì. Ñúåâ ïîëñêëîíà
è îòêðûâ âòîðîå äûõàíèå, âûøëè íà ïå-
ðåâàë ìåæäó Ãîâåðëîé è Ïåòðîñîì.
Çäåñü íàñ îæèäàë ñþðïðèç, íå Ìàê-Äî-
íàëüäñ ñ ãîðÿ÷èì äóøåì, à ëó÷øå �
íàñòîÿùàÿ øîêîëàäêà, ôàðøèðîâàííàÿ
ñíåãîì. Ýòî ñàìîå âêóñíîå áëþäî, ñïà-
ñèáî íàøåìó ðóêîâîäèòåëþ çà çàïàñëè-
âîñòü! 

Îòäûõ è ïåðåêóñ ïåðåä ðåøàþùèì
ðûâêîì çàâåðøåí. "Óäàðèì àâòîïðîáå-
ãîì ïî áåçäîðîæüþ è ðàçãèëüäÿéñòâó!" -
âîñêëèöàë Îñòàï Áåíäåð. "Óäàðèì ñòó-
äåí÷åñêîé êðîññîâêîé ïî ãîðíîìó áåç-
äîðîæüþ è ÷åëîâå÷åñêîé ñëàáîñòè!" -
äóìàëè ìû, ïîäûìàÿñü ïåðåä "ïîñëåä-
íèì áîåì". Ìû íå ñïðèíòåðû, ïîýòîìó
ðåøàþùóþ äèñòàíöèþ íå ïðåîäîëåëè
îäíèì ìàõîì. Ïðèõîäèëîñü ïîìîãàòü îò-
ñòàþùèì, êàðàáêàòüñÿ íà êîëåíêàõ, ïà-
äàòü ëèöîì â ñíåã, ïîäíèìàòüñÿ è ñíîâà
óïîðíî øàãàòü ââåðõ. "Òèøå åäåøü,
äàëüøå áóäåøü" - ãëàñèò ïîãîâîðêà êàð-

ïàòñêèõ óëèòîê. Ìû áûëè ñêîðåå íå
óëèòêàìè, à òðàêòîðàìè, ãóñåíèöû êîòî-
ðûõ âîïðåêè ôèçè÷åñêèì çàêîíàì ñòðå-
ìèëèñü â ñòîðîíó, ïðîòèâîïîëîæíóþ ñè-
ëå òÿæåñòè. Âîò óæå òðåòüÿ êîëåíêà îáî-
äðàíà äî êðîâè, ëûæíàÿ ïàëêà áåçíàäåæ-
íî ñëîìàíà, íåáî óæå íå ñâåðõó, à êàê ðàç
íà óðîâíå ãëàç. Ðàç-äâà-åùå øàã... Çà
ýòèì êàìíåì - âåðøèíà...

Êðûøà Óêðàèíû. "Éî! Íå çðÿ ìû íå-
äåëþ æðàëè îäíè ñîñèñêè! Ìû ýòî ñäå-
ëàëè!"

"Êòî õî÷åò æèòü âå÷íî...?" - ïîåòñÿ â
ïåñíå Queen. Ñòîÿ íà âåðøèíå Óêðàèíû,
îáëîêîòèâøèñü ëîêòåì îá íåáî, ÿ áû äî-
ïåë ñòðî÷êó: "Òîò æèë áû âå÷íî çäåñü!"
Âîêðóã ëåòàþò àíãåëû. Íàø "ïàðòèçàí-
ñêèé îòðÿä" äîñòèã ñâîåé öåëè, íó ÷òî
æå: "Ïîëèòåõ - ëó÷øå âñåõ!". Ðàçóì ïüÿ-
íèòñÿ îò ãîðíîãî âîçäóõà. Êðîâü êèïèò â
æèëàõ. "ß äèâëþñü óíèç, ³ â ìåíå ïåðå-
õîïëþº äóõ: ÿ áà÷ó ìàëåíüêèõ ëþäåé,
ìàëåíüê³ àâòî... Âîíè òàê³ äð³áí³, ÿê ìó-
ðàâåëè (ìóðàõè ãðóçèíñüêîþ),  âîíè âñ³ -
òàê³ í³ê÷åìí³. Ìîº ñåðöå ñïîâíþºòüñÿ
ãîðä³ñòþ, ìîçîê � âåëè÷÷þ... Áî ÿ � íà
âåðøèí³", � ïèñàë Åâãåíèé Ïîëîæèé â
ñâîåé êíèãå "Îáðàòè ÿíãîëà". Äåéñòâè-
òåëüíî, åñëè ñìîòðåòü ñ êðûøè Óêðàè-
íû,- ëþäè, êàêèå ìû âñå ìàëÿâêè! 

Êàæäûé, èç ïîáûâàâøèõ íà âåðøè-
íå, âûáðàë ñåáå ïóòåâîäíîãî àíãåëà. Ãî-
âîðÿò, ÷òî â òàêèå ìîìåíòû íóæíî çàãà-
äàòü æåëàíèå è îíî îáÿçàòåëüíî ñáóäåò-
ñÿ. Êàæåòñÿ, æåëàíèå ó ìíîãèõ: "ß ïðè-
âåäó ñþäà ñâîèõ äåòåé!" "Òàê ðîæäàþòñÿ
ïàòðèîòû", � ñêàçàë êòî-òî, ñïóñêàÿñü ñ
âåðøèíû. Â íåáå ïûëàëè îãíè. Ýòî áûë
ôåéåðâåðê, êîòîðûé ìû âåçëè áîëüøå
òûñÿ÷è êì èç Ñóì. Ïîñâÿòèëè åãî 9 Ìàÿ,
Äíþ 60-ëåòèÿ Ïîáåäû. Ñèäîð Àðòåìî-
âè÷ Êîâïàê ñòîÿë ñáîêó è óëûáàëñÿ...

Âèäåëè êîãäà-íèáóäü êîøêó, ñóìåâ-
øóþ çàáðàòüñÿ íà âåðõóøêó äåðåâà, íî
áîÿùóþñÿ ñïóñòèòüñÿ âíèç? Ñòóäåíòû
ÑóìÃÓ - êàê êîøêè... Ðàññ÷èòûâàëè ñêà-
òèòüñÿ, ïîäëîæèâ ïîä ñåáÿ ðþêçàêè âìå-
ñòî ñàíîê. Íî Ãîâåðëà, õèòðàÿ òåòêà, îá-
íàæèëà îñòðûå êàìíè, òîð÷àùèå èç-ïîä
ñíåãà. Íå õâàòàëî ïðåäóïðåæäàþùåé
íàäïèñè: "Ìåñòî äëÿ óäàðà ãîëîâîé", êàê
â ìàðøðóòêàõ. Çàáðàëèñü íà âåðøèíó
áåç òðàâì, à âíèç� ñêàòèëèñü ñ ãðîõîòîì
è êðèêàìè. Òåõ, êòî íå ìîã èäòè, òàùèëè
áóêâàëüíî íà ñåáå� Â ðåçóëüòàòå äîéòè
äî âåðøèíû è âåðíóòüñÿ îáðàòíî óäà-
ëîñü ëèøü 27 ñìåëü÷àêàì èç 31.

01.05.05 Óòðî. Ïàñõà. Ïðàçäíèê
Ñâåòëîãî Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ. Ìû
îòïðàâèëèñü íà öåðåìîíèþ â Ëàçåùèí-
ñêóþ öåðêîâü, ÷òîáû ïîñâÿòèòü ïàñêè è
ïðèîáùèòüñÿ ê âñåîáùåìó òîðæåñòâó.
Êàæäàÿ ñåìüÿ ïðèíåñëà ñ ñîáîé "êî-
øåëü" ñ ïàñêàìè, ïàñõàëüíûìè ÿéöàìè,
ñâåðõó íàêðûòûé ðóøíèêîì, íà êîòîðîì
èçîáðàæåíû öåðêîâíûå îáðàçû, îáÿçà-
òåëüíà íàäïèñü ²ÍÖ² - "²ñóñ Íàçàðÿí öàð
²óäåéñüêèé". Íà÷àëàñü öåðåìîíèÿ. Ïî-
ÿâèëñÿ öåðêîâíûé ñëóæèòåëü. Îáëèâàÿ
âñåõ, îí òåì ñàìûì îñâÿòèë ïèùó. Ìîê-
ðîå ýòî äåëî, ñêàæó ÿ âàì, áûòü îñâÿ-
ùåííûì... íî ïðèÿòíîå. 

Äî ÷åãî æå ìíîãîãðàíåí òàìîøíèé
âàðèàíò óêðàèíñêîãî ÿçûêà: "ß âðàíö³
îäÿãëà áóäüþãîâè, íàòÿãíóëà øòð³ìôë³
òà ãó÷³ ³ ï³øëà ó öåðêâó. À òè ìåíå çàáà-
ëàêàâ, òîìó áóäåø áèòèé ìî¿ì êîøå-
ëåì... ³ ÿêùî íå áóäåø ¿ñòè ñâÿ÷åíî¿ ¿æ³,
òî âèðîñòóòü ðîãà..." - ðàññêàçûâàëà ñ óñ-
ìåøêîé æåíùèíà. Äèâó äàåøüñÿ, êàê
îíè äðóã äðóæêó ïîíèìàþò. (Äàþ ñïðàâ-
êó: áóäüþãîâè - òðóñû; øòð³ìôë³ - íîñ-
êè; ãó÷³ - øòàíû).

01.05.05 13:00 "Äåðåâî äåðæèòñÿ
êîðíÿìè, à ÷åëîâåê äðóçüÿìè" - ãëàñèò
íàðîäíàÿ ìóäðîñòü. ×òîáû íàøà äðóæáà
äåðæàëàñü êîðíÿìè êðåïêî â óêðàèíñêîé
çåìëå, ðåøèëè â ëåñó íàêîïàòü ñàæåíöåâ
åëî÷åê è ïèõò (ñìåðåê), ÷òîáû âûñàäèòü
âîçëå ðîäíîãî ÑóìÃÓ ïàìÿòíóþ àëëåþ.
Áëàãîäàðÿ ìóæñêîé ÷àñòè íàøåãî îòðÿ-
äà, ñïåöîïåðàöèÿ "Äåðåâüÿ" ïðîøëà óñ-
ïåøíî. Äåâóøêè - ñîáèðàëè õâîþ, ÷òî-
áû ñîçäàòü âåíîê è âîçëîæèòü ê ïàìÿò-
íèêó ïàðòèçàíàì â ãîðîäå ßðåì÷å. 

05.05.05 ÑóìÃÓ. Ïîëäåíü. Ñáðîñèâ
îõîòíè÷üå ðóæüå è ñâÿçêó ïàòðîíîâ, âî-
îðóæèâøèñü îñòðîé ëîïàòîé, âçÿâ ïî-
óäîáíåé ñíîïèê ñàæåíöåâ, åëî÷åê è ñìå-
ðåê, ìîëîäîé "ïàðòèçàí" ñòóïèë íà çåëå-
íîå ïîêðûâàëî, îêðóæàþùåå ñîëíå÷íûé
Ã-êîðïóñ ÑóìÃÓ. Ñòàë ïðèìåðÿòñÿ, ãäå
âûêîïàòü ïåðâóþ ÿìêó è äàòü æèçíü íî-
âîìó äåðåâó. Åñëè ïîñàäèøü ñìåðåêó -
áóäåò ìàëü÷èê, åñëè ïîñàäèøü åëî÷êó -
áóäåò äåâî÷êà... Ó íåãî áûëà çàâåòíàÿ
ìå÷òà è îí çíàë, ÷òî îíà ñáóäåòñÿ...

Äìèòðèé ËÈÒÎÂ×ÅÍÊÎ.

(Àâòîð � íà âåðõíåì ôîòî)

ОТ ПУТИВЛЯОТ ПУТИВЛЯ
ДО КАРПАТ...ДО КАРПАТ...

“Резонанс+” “Золота середина”

Ïîñâÿùàåòñÿ
ïðàäåäóøêå

Ï.Ò.Ìèðîøíè÷åíêî,
çàùèùàâøåìó íàøó

Ðîäèíó...
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У нашому університеті
фізкультурою займаються

усі студенти. І не лише
на відповідних парах.

Не вірите?
Спробуємо розібратися.

Студент – це людина, яка
постійно знаходиться у русі, ку-
дись поспішає, щось вирішує,
найчастіше зранку. Отже, робо-
чий день починається. Потрібно
дібратися до університету.
Щасливчиків, які живуть побли-
зу, можна перелічити на паль-
цях. Тож постає вибір: пішки чи
транспортом? Якщо є мож-
ливість, то зранку – краще
пішки. По-перше, корисно для
здоров’я, до того ж швидка хо-
да – своєрідна зарядка на
свіжому повітрі. По-друге, нер-
ви будуть ціліші. Крокуючи, сам
розраховуєш час, ніхто не зава-
жає, не штовхає, чого не ска-
жеш про громадський транс-
порт, особливо тролейбуси. Тут
виконаєш стільки вправ! Нама-
гаючись за щось ухопитися,
щоб не впасти, натренуєш руки,
зробиш розтяжку. А наостанок
отримаєш добрячий масаж лік-
тями й сумками (і масажист по-
заздрить).

Що ж, ранковий заряд енер-
гії є. Починаються пари. Але ж
територія університету не
зовсім маленька, і тепер треба
дістатися аудиторії. Додаткове
навантаження на ноги, особли-
во коли пара вище 7-го повер-
ху, а підніматися східцями. Гу-
манітарному факультетові з
біганиною туди-сюди «пощас-
тило» найбільше, адже заняття
проходять і в головному кор-
пусі, і в третьому гуртожитку.
Встигнеш зробити це за 15 хви-
лин – вважай, що залік з
фізкультури вже отримав. При-
наймні у самого себе. Звичай-
но, це не вищий клас, і до спор-
тивного розряду аж ніяк не до-
тягує, але з чогось треба почи-
нати. Для охочих зайнятися
спортом всерйоз існують різні
секції. Тож визначайте, чим ви
цікавитесь, і вирішуйте, ким ви
хочете бути: аматором-по-
чатківцем чи професіоналом.
Можливості досить широкі.

Анна ЛОЙЧЕНКО,
студентка ПР-24.

Ó äîðîñëîãî, òàê áè ìîâèòè, ñêëàäó ÑóìÄÓ º ñïîðòèâíèé
êëóá ï³ä êåð³âíèöòâîì Îëåãà Ëåâêîâöÿ (íà÷àëüíèê
ôóòçàëüíî¿ êîìàíäè «Óí³âåðñèòåò»). À ùî ìàþòü
³ ìàòèìóòü ó ìàéáóòíüîìó ñòóäåíòè, îñîáëèâî ò³,
õòî ö³êàâèòüñÿ çäîðîâèì ñïîñîáîì æèòòÿ? 
Â³äïîâ³äü ó íîâîîáðàíîãî ïðîðåêòîðà ç³ ñïîðòèâíî¿ ðîáîòè
Ñåðã³ÿ Ï×ÅËßÍÎÃÎ (÷åòâåðòîêóðñíèê ³íæåíåðíîãî
ôàêóëüòåòó) øóêàëà Íàòàëêà Ãîí÷àðóê.

� ª ÷èì çàéíÿòèñÿ! Öåé ñó÷àñíèé êîìï�þòåðíèé ñâ³ò ïðèçâ³â äî
òîãî, ùî ëþäè çîâñ³ì «çàñèä³ëèñÿ». Îñîáëèâî ñòóäåíòè. À æèòòÿ,
íàãàäàþ, öå ïåðåäóñ³ì ðóõ. Ìîÿ ìåòà � âêàçàòè øëÿõ, äîïîìîãòè
ìîëîä³ îáðàòè ñïîðò, ïîêàçàòè ¿ì öåé äèâîâèæíèé ñâ³ò. Îñîáèñòî ÿ
çàõîïëþþñü ëèæàìè, íå óÿâëÿþ ñåáå áåç  òóðèçìó é àëüï³í³çìó, à
ùå çàõîïëþþñü âåñëóâàííÿì íà áàéäàðö³. Öüîãî ë³òà çáèðàþñÿ
ï³äêîðèòè íà í³é Ñåéì... Ùî æ äî ñïîðòèâíèõ ïðîáëåì ñòóäåíò-
ñòâà... Ïåðåäóñ³ì íàìàãàºìîñÿ ¿õ ç�ÿñóâàòè, òîáòî ïðîâîäèìî
îïèòóâàííÿ, àíêåòóâàííÿ. Ç�ÿñóâàâøè îñòàòî÷íî, áóäåìî ðîç�ÿçóâà-
òè. ² ñàìîñò³éíî, ³ çà äîïîìîãè ñòóäåíòñüêîãî ïðîôêîìó,  äîðîñëîãî
ðåêòîðàòó, ðîçðàõîâóºìî ³ íà ï³äòðèìêó ñïîíñîð³â. Äî ðîáîòè
ïðèñòóïèëè íåäàâíî. Òîìó ³ ïðî ðåçóëüòàòè ùå çàðàíî ãîâîðèòè. Òà
äåùî âæå º. Íàïðèêëàä, ìè äîìîâèëèñÿ ç êàôåäðîþ ô³çâèõîâàííÿ
ïðî òå, ùîá äîçâîëèëè íå ñòðèáàòè ç òðèìåòðîâî¿ âèøêè ó áàñåéí³
íà çàíÿòòÿõ ç ïëàâàííÿ. Ïðîäîâæóºìî çàêóïîâóâàòè çíàðÿääÿ äëÿ
ëèæíîãî ñïîðòó, äëÿ ñåêö³é ç àåðîá³êè òà ô³òíåñó.

Ñï³âïðàöþºìî òàêîæ ³ç íîâîñòâîðåíèì Ñïîðòèâíèì êëóáîì.
Îñîáèñòî ÿ ñë³äêóþ çà îðãàí³çàö³ºþ ïåðøîñò³ ç ôóòçàëó, âîäíîãî
ïîëî ³ òåí³ñó ñåðåä ôàêóëüòåò³â íàøîãî óí³âåðñèòåòó...  Áåçóìîâíî,
ï³äãîòîâêà òà ó÷àñòü ó öèõ çìàãàííÿõ ñïðèÿþòü çäîðîâîìó ñïîñîáó
æèòòÿ. À ÿê çàëó÷èòè äî ö³º¿ ñïðàâè ñòóäåíòñüêèé çàãàë? Ìàáóòü, öå
ñïðàâà íå ëèøå ñòóäåíñòñüêîãî ïðîðåêòîðà. Òîæ áóäó âäÿ÷íèé çà
áóäü-ÿêó ïîðàäó, ï³äòðèìêó, äîïîìîãó... 

Уперше в нашому університеті відбу-
лися міжфакультетські змагання з водно-
го поло. Щоправда, участь взяли команди
лише двох факультетів – медичного та гу-
манітарного, але від того,  судячи з вра-
жень учасників та глядачів, видовище не
стало менш захоплюючим. Не тільки ве-
личезній групі підтримки (3-4 чоловіка за
команду), а й самим учасникам гра дуже
сподобалася.

Охоче поділився враженнями першо-
курсник Олег Слєпченко («Переклад»): «Я
отримав величезне задоволення від гри,
хоча раніше ніколи не займався цим ви-
дом спорту. Загалом – досить оригіналь-
но. Було б добре, якби такі змагання мали
розвиток у майбутньому».

Не менш охоче висловив свою думку і другокурс-
ник Микола Гордієнко (спеціальність «Право»): «В
цілому гра пройшла на середньому рівні, хотілося б
вищого. Бракувало  підготовки командам. Та,  чесно
кажучи, ми були налаштовані на перемогу, хоча ко-
манда суперників виявилась гідною (якщо не брати до

уваги той факт, що дехто з медиків був у басейні дру-
гий раз у житті). Є надія на подальший розвиток».

Отже, з рахунком 6:4 перемогла команда гу-
манітарного! Щиро вітаємо переможців і бажаємо
успіхів у майбутніх змаганнях!

Світлана ПОПОВА, група ЖТ-41.
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Ñòóäåíòñüê³ ðîêè � íàéêðàùèé
÷àñ ó æèòò³ ëþäèíè. Öå � ìîëîä³ñòü,
âåñåëîù³, øàëåí³ òóñîâêè, ö³êàâ³ åê-
ñêóðñ³¿, ðèçèêîâ³ ìàíäð³âêè òà áàãà-
òî ÷îãî ³íøîãî. ²ñíóº ïðîìîâêà: õòî
íå æèâ ó ãóðòîæèòêó, òîé ³ íå áóâ
ñïðàâæí³ì ñòóäåíòîì! Ìîæëèâî,
òàê âîíî ³ º. Áî ñàìå òóò â÷èøñÿ çà-
îùàäæóâàòè êîæíó êîï³éêó, îòðè-
ìóºø êóë³íàðí³ íàâè÷êè, øóêàºø
ñï³ëüíó ìîâó ç îäíîë³òêàìè ³ ñòàð-
øèìè çà â³êîì ëþäüìè. ² ñàìå òóò, ó
ãóðòîæèòêó, ðîçóì³ºø ö³íó ñïðàâ-
æíüîãî æèòòÿ. Òîé, õòî íå çëàìà-

ºòüñÿ, æèâó÷è äàëåêî â³ä ñâîº¿ òåï-
ëî¿ äîì³âêè, äå ìàìà çàâæäè ïðèãî-
òóº âå÷åðþ, à êèøåíüêîâ³ ãðîø³
í³êîëè íå çàê³í÷óþòüñÿ, çìîæå çàâ-
æäè ïðèñòîñóâàòèñÿ äî ñóâîðî¿ áó-
äåííîñò³ â ìàéáóòíüîìó. Àëå, íà
æàëü, íå âñ³ öå âèòðèìóþòü. Ïî-
ïåðøå, íàâ÷àííÿ â óí³âåðñèòåò³
â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä øê³ëüíîãî � çà
ïðîïóùåí³ ïàðè äîâåäåòüñÿ
â³äïîâ³äàòè. Ïî-äðóãå, çá³ëüøó-
ºòüñÿ íàâàíòàæåííÿ (â³äâ³äóâàííÿ
á³áë³îòåê, íàïèñàííÿ êóðñîâèõ
ðîá³ò, áåçñîíí³ íî÷³ íàä êîíñïåêòà-

ìè), âåëèêèé îáñÿã íîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿. Ïî-òðåòº, íîâå ì³ñòî, ³ ç óñ³ì
õî÷åòüñÿ ïîçíàéîìèòèñÿ, ïðî âñå
ä³çíàòèñÿ ÿêîìîãà ñêîð³øå.

² ïî÷èíàºòüñÿ! Áàãàòî õòî ïî÷ó-
âàº ñåáå âæå äîñòàòíüî äîðîñëèì ó
÷óæîìó ì³ñò³, òîæ áåðåòüñÿ «íàïðÿ-
ãàòè» ³íøèõ (ÿê ïðàâèëî, ìåíøèõ çà
ñåáå, à òî é òàêèõ, ÿê ³ â³í ñàì), çìó-
øóº ¿õ õîäèòè äî ìàãàçèí³â çàäëÿ
ñâî¿õ ïîòðåá, «ñòð³ëÿº» öèãàðêè,
ïèÿ÷èòü, ëàºòüñÿ, á�ºòüñÿ, ïðèõî-
äèòü ï³çíî âíî÷³, íå ðåàãóº íà çàóâà-
æåííÿ. Òîáòî óñ³ëÿêèìè ñïîñîáàìè
ïðîÿâëÿº ñâîº åãî¿ñòè÷íå «ß». Ñàìå
òàê³ ïîðóøóþòü ñïîê³é ³íøèõ, íå
äàþòü ¿ì íàâ÷àòèñÿ, ïñóþòü ìà-
òåð³àëüí³ ö³ííîñò³, íåõòóþòü óñòà-
íîâëåíèì ïîðÿäêîì. À êîëè ïîòðàï-
ëÿþòü ó ÿêóñü õàëåïó, òî â³äðàçó òå-
ëåôîíóþòü äîäîìó, ñòàþòü «íåâèí-
íèìè ìàëÿòàìè», ñêàðæàòüñÿ íà âñå
³ íà âñ³õ. À ùî áàòüêè? Âîíè çàâæäè
ãîòîâ³ ïðèéòè íà äîïîìîãó. Äîáðå,
ÿêùî õî÷à á âîíè ðîçóì³þòü, ÿêèé
«ôðóêò» ¿õíÿ äî÷êà ÷è ñèí. À òðàï-

ëÿºòüñÿ ³ íàâïàêè! Ö³êàâî, íåâæå
òàêèì ñòóäåíòàì íå øêîäà ñâî¿õ
áàòüê³â, ÿê³ æåðòâóþòü óñ³ì çàðàäè
ùàñòÿ ñâî¿õ ä³òåé?! ² ðîáëÿòü öå ç
íàä³ºþ, ùî ¿õ çðîçóì³þòü, ïîäÿêó-
þòü, îö³íÿòü ³ ÿêîìîãà ñóìë³íí³øå
ñòàâèòèìóòüñÿ äî íàâ÷àííÿ. À ùî
íàâçàºì?

Áàãàòî ïåðøîêóðñíèê³â, ïîòðàï-
ëÿþ÷è â ñåðåäîâèùå îäíîë³òê³â, íå
ìàþòü âëàñíî¿ äóìêè, áîÿòüñÿ ïðî-
ÿâëÿòè ñâî¿ çä³áíîñò³ ³ ðîáëÿòü òàê,
ÿê ¿ì ñêàæå õòîñü á³ëüø ñèëüíèé
àáî á³ëüø ñòàðøèé. Ïðîòå ùå ó ñè-
âó äàâíèíó ãîâîðèëè: «Îñîáèñò³ñòü
ó ëþäèí³ çàðîäæóºòüñÿ òîä³, êîëè
âîíà ìîæå â³äìîâèòè». Âàðòî âñå æ
òàêè ìàòè âëàñíó òî÷êó çîðó, íå éòè
ïî æèòòþ íàâïîìàöêè, ñë³ïî, áî
âðåøò³-ðåøò êîæíîìó äîâåäåòüñÿ
â³äïîâ³äàòè çà ñâî¿ â÷èíêè... Ïîäó-
ìàºìî ³ ïðî áàòüê³â! 

Òîæ áóäåìî ïàì�ÿòàòè, ùî ìè �
Ñòóäåíòè! ² ïîðèíàòèìåìî ó áóðõ-
ëèâå ñòóäåíòñüêå æèòòÿ, ö³êàâå ³
íåçáàãíåííå, íå âòðà÷àþ÷è í³
ñîâ³ñò³, í³ ðîçóìó, àáè çàëèøèëèñÿ â
ïàì�ÿò³ òà ñåðö³ íàéïðåêðàñí³ø³
âðàæåííÿ, àáè çàðÿäæàòèñü ïîçè-
òèâíîþ åíåðã³ºþ íà âñå æèòòÿ.
Ö³íóéìî æ óñå, ÷èì ñüîãîäí³ âî-
ëîä³ºìî!

Òåòÿíà Ã²ËßÇÅÒÄ²ÍÎÂÀ,
ñòóäåíòêà Ïð-23.

А ЧОМУ ТИ ЖИВЕШ
У ГУРТОЖИТКУ?

ФІЗКУЛЬТУРА
ДЛЯ ВСІХ

СТУДЕНТСЬКИЙ ПРОРЕКТОР: ЩО ВІН МОЖЕ...

Ïîñ³âøè ïðèçîâ³ ì³ñöÿ ó ²² Ì³æíàðîäí³é ñòóäåíòñüê³é êîíôåðåíö³¿ «Óêðà¿íà òà
ªâðîïåéñüêèé Ñîþç», ùî ïðîõîäèëà â ÓÀÁÑ (²ðèíà Ìåðêóí çà äîïîâ³äü «Ñòóäåíòñüêèé ðóõ
ñïðîòèâó ÿê ôàêòîð êîíñîë³äàö³¿ ðåã³îíàëüíî¿ ãðîìàäè», à Îëåíà Êàë³í³÷åíêî çà íàéêðàùó
ïðåçåíòàö³þ óí³âåðñèòåòñüêî¿ ³íòåðíåò-ãàçåòè «Ñòóäåíòñüêèé êóëüòóðíèé ì³ñò: Ìîæëè-
âîñò³, êîíòàêòè, ïðîåêòè»), äâîìà äíÿìè ï³çí³øå íàø³ ñòóäåíòè îïèíèëèñÿ ó Ëüâ³âñüê³é
ïîë³òåõí³ö³, äå ñï³ëüíî ç çàñòóïíèêîì äåêàíà åêîíîìôàêó Þð³ºì Ïåòðóøåíêîì ðîçïîâ³äàëè
ïðî ñòóäåíòñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ â ÑóìÄÓ, à ó â³ëüíèé ÷àñ íàëàãîäæóâàëè êîíòàêòè ç
ì³ñöåâèìè ñòóäåíòñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà âèâ÷àëè ëüâ³âñüê³ âèçíà÷í³ ì³ñöÿ, ïàì�ÿòêè
òîùî.

Íà ôîòî: ². Ìåðêóí òà Î.Êàë³í³÷åíêî ó ëüâ³âñüê³é êàâ�ÿðí³.

n ЗНАЙ НАШИХ!

Ç ÏÅÐÅÌÎÃÎÞ, ÃÓÌÀÍ²ÒÀÐÍÈÉ!
Королево спорту, віват!!! 

Ëåãêà àòëåòèêà çàâæäè áóëà  (çãàäàéòå àíòè÷í³ Îë³ìï³éñüê³
³ãðè) ³ çàëèøàºòüñÿ â íàø ÷àñ íåïåðåñ³÷íèì ñïîðòèâíèì
âèäîâèùåì. Ñàì âèñë³â: «Sitius, altius, fortius!» (ùî â ïåðåêëàä³ ç
ëàòèíñüêî¿ ìîâè îçíà÷àº «Øâèäøå, âèùå ³ ñèëüí³øå!»),
áåçïåðå÷íî, ãîâîðèòü ñàì çà ñåáå. Ãîëîâíèì òðåíåðîì 1-î¿ êîìàíäè
íàøî¿ êîìàíäè ÑóìÄÓ (15 ëåãêîàòëåò³â ð³çíèõ êóðñ³â) º ñòàðøèé
âèêëàäà÷ êàôåäðè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ²ãîð Âèíîêóðîâ.  

Ïåðøèìè   ñåðéîçíèìè  çìàãàííÿìè âåñíÿíîãî ñåçîíó ñòàëà  ²Õ
îáëàñíà Óí³âåðñ³àäà ÂÍÇ ²²²-²V ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿, ÿêà ïðîõîäèëà íà
áàç³ ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó Ñóìñüêîãî ïåäóí³âåðñèòåòó. Â
êîìàíäíîìó çàë³êó ìè ïîñ³ëè ïî÷åñíå ²² ì³ñöå (ïåðåìîãëè
«ãîñïîäàð³», ²²² ì³ñöå � ÓÀÁÑ). Çà ðåçóëüòàòàìè öèõ çìàãàíü
â³äáèðàëèñÿ ó÷àñíèêè VII ë³òíüî¿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ Óí³âåðñ³àäè, ùî
ïðîâîäèëàñÿ 6-8 òðàâíÿ â Äîíåöüêó. Çá³ðíà ëåãêîàòëåò³â Ñóì
âèñòóïèëà íå äóæå âäàëî � 25-òå ì³ñöå ç 33-õ. Àëå íàø³
óí³âåðñèòåò³âö³, ÿêèõ ó ñêëàä³ çá³ðíî¿ áóëî ëèøå 7, ïîêàçàëè ãàðí³
ðåçóëüòàòè. Çîêðåìà, â á³ãó íà äèñòàíö³¿ 10 êì ñòóäåíò ÑóìÄÓ
Àíäð³é Ê³ïòåíêî (³íæåíåðíèé ôàêóëüòåò, ãðóïà ²Å-01) ñòàâ 6-èì ç
÷àñîì 31õâ 25 ñ; â ñòðèáêàõ ó äîâæèíó 7-ì  áóâ ²²-êóðñíèê òîãî æ
ôàêóëüòåòó (ãðóïà ÑÓ-21) Ãóäèì Îëåêñàíäð (äî ðå÷³, êîìàíä³,
âçàãàë³, ïðèí³ñ íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü áàë³â � 24), éîãî ðåçóëüòàò 7, 20
ì; ç³ øòîâõàííÿ ÿäðà Ìàêñèì Êàëü÷åíêî ( ²-é êóðñ, ãðóïà ÅÌ-42)
âèáîðîâ 10 ì³ñöå ç ðåçóëüòàòîì 11.77 ì. Íå ëèøå «³íæåíåðè»
çàéìàþòüñÿ ëåãêîþ àòëåòèêîþ, à é ãóìàí³òàð³¿: ñòóäåíòêà ²²-ãî
êóðñó ãðóïè ÏÐ-34 Íàòàë³ÿ Êðèâîíîñ ïîñ³ëà 14-òå ì³ñöå ç³
ñïîðòèâíî¿ õîäüáè íà äèñòàíö³¿ 10 êì.

Ó ì³ñüê³é åñòàôåò³ ç íàãîäè Äíÿ Ïåðåìîãè, ñåðåä êîìàíä âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì. Ñóìè íàøà ïîñ³ëà ïåðøå ì³ñöå.
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Війни не знищили
в ній людяність.
Тернисті шляхи
не збили її з ніг.
Про неї заговорив
увесь світ.
На її честь
названо планету.

Íà ïî÷àòêó òðàâíÿ ó ì³ñò³ Ðîìíè
â³äáóëîñÿ ñï³ëüíå çàñ³äàííÿ Ñóìñüêîãî,
Ïîëòàâñüêîãî, Õàðê³âñüêîãî òà
×åðí³ã³âñüêîãî ïðåñ-êëóá³â. Íà ïðèêëàä³
Ñóìùèíè æóðíàë³ñòè ðîçãëÿäàëè ñèòó-
àö³þ, â ÿê³é ñüîãîäí³ ïåðåáóâàþòü
ñ³ìåéí³ äèòÿ÷³ áóäèíêè â Óêðà¿í³. Éøëî-
ñÿ ïðî îñíîâí³ ñîö³àëüí³ ïèòàííÿ, ùî
ïîòðåáóþòü âèð³øåííÿ íà äåðæàâíîìó
ð³âí³, òà ïðî ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó çãà-
äàíî¿ ôîðìè îï³êè íàä ä³òüìè-ñèðîòàìè.

Ì³ñöå òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîíôå-
ðåíö³¿ âèáðàëè íå âèïàäêîâî: ñàìå â ö³
äí³ ì³ñòî ñâÿòêóâàëî 103-òþ ð³÷íèöþ â³ä
äíÿ íàðîäæåííÿ Îëåêñàíäðè Àâðàì³âíè
Äåðåâñüêî¿ - ìàòåð³, ùî âèõîâàëà 48
ä³òåé ð³çíèõ íàö³îíàëüíîñòåé.

Íàðîäèëàñÿ ó Ãðîçíîìó. Âæå êîëè
Ñàø³ áóëî 10 ðîê³â, ëþäè ïîì³òèëè õèñò
ä³â÷èíêè äî âèõîâàííÿ ä³òåé: äîãëÿäàëà

çà ñóñ³äñüêîþ ä³â÷èíêîþ, ÿêó ÷àñòî ñâà-
ðèëà ð³äíà ìàòè. Áóäó÷è ìåäñåñòðîþ ó
øïèòàë³ Ãðîçíîãî, Îëåêñàíäðà ïåðå-
õîâóâàëà ïîðàíåíîãî á³ëîãâàðä³éöÿ
Åì³ë³àíà Äåðåâñüêîãî, à â 1920 ðîö³ âî-
íè ðàçîì ï³øëè íà ôðîíò.

Íå ìàþ÷è çìîãè íàðîäèòè ³ âèõîâàòè
âëàñíèõ ä³òåé, âîíà ïî÷èíàº çáèðàòè
ä³òåé, áàòüêè ÿêèõ çàãèíóëè íà â³éí³. Çà
20 ðîê³â ì³æ ãðîìàäÿíñüêîþ òà Âåëèêîþ
Â³ò÷èçíÿíîþ â³éíîþ Îëåêñàíäðà Äå-
ðåâñüêà ñòàëà ìàò³ð'þ äëÿ 14 ä³òåé. Ñ³ì'ÿ
ïåðåæèëà áàãàòî ïåðå¿çä³â: Ìàéêîï, Ïó-
òè (Àçåðáàéäæàí), ì³ñòå÷êî Îõòà (î. Ñà-
õàë³í), Ñèçðàíü, Ñòàâðîïîëü, Êóéáèøåâ.
Îäíîãî ðàçó áàòüêî ïðèâ³ç ³ç Óêðà¿íè, äå
áóâ ó â³äðÿäæåíí³, ÿáëóê. Ä³òè ñïî÷àòêó
ïðèéíÿëè ¿õ çà ìàëåíüê³ ì'ÿ÷èêè. Ç òîãî
äíÿ ñ³ìåéñòâî çàõîïèëîñÿ ìð³ºþ æèòè â
Óêðà¿í³. 

Â Ðîìíè ïåðå¿õàëè ó 1946 ðîö³, ¿ì
âèä³ëèëè ä³ì òà áëèçüêî äâîõ ãåêòàð³â
çåìë³. Äëÿ ïåðå¿çäó ñ³ì'¿ ç Êóéáèøåâà
çíàäîáèâñÿ îêðåìèé âàãîí. Ì³ñòî íà
Ñóìùèí³ äðóæíüî ïðèéíÿëî âåëèêó ðî-
äèíó. À âæå ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ âîíà ïî÷à-

ëà ïîïîâíþâàòèñü íîâèìè áðàòèêàìè ³
ñåñòðè÷êàìè.

Âîíà ñòàëà ìàò³ð'þ äëÿ 31 ñèíà ³ 17
äîíüîê. Òî áóâ íå ïðîñòî äèòÿ÷èé ä³ì, à
ñïðàâæíÿ ñ³ì'ÿ. Ó 1959 ðîö³ ï³ñëÿ òÿæêî¿
õâîðîáè Îëåêñàíäðà Äåðåâñüêà ïîìåð-
ëà. 

Ñâ³ò ä³çíàâñÿ ïðî Îëåêñàíäðó Äå-
ðåâñüêó ï³ñëÿ òîãî, ÿê ¿é ïîñìåðòíî áóëî
ïðèñâîºíî çâàííÿ «Ìàòåð³-ãåðî¿í³» ³
âèéøîâ äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì «Ðî-
ìåíñüêà Ìàäîííà».

Ñüîãîäí³ íà ¿¿ ÷åñòü ó Ðîìíàõ íàçâà-
íî âóëèöþ, â³äêðèòî ïðèñâÿ÷åíèé ¿é ìó-
çåé ó øêîë³-³íòåðíàò³, ùî òåæ íîñèòü
³ì'ÿ Îëåêñàíäðè Äåðåâñüêî¿. ¯é ïðèñâÿ-
÷åíî áàãàòî êíèã, ô³ëüì³â, à â÷åí³
Êðèìñüêî¿ îáñåðâàòîð³¿ íàçâàëè íà ¿¿
÷åñòü â³äêðèòó íèìè ïëàíåòó. Æèëà çà-
ðàäè ëþäåé, ³ ëþäè ¿¿ ïàì'ÿòàþòü. 

Àðòåì ÊÈÐÈËÅÍÊÎ,
ñòóäåíò ÆÒ-41.

Íà ôîòî: þí³ ðîìåí÷àíè
çóñòð³÷àþòü æóðíàë³ñò³â

á³ëÿ ïàì�ÿòíèêà
Îëåêñàíäð³ Äåðåâñüê³é.

Äåÿêèì ñòóäåíòàì ÑóìÄÓ, ÿê ³ ìåí³,  ïî-
ùàñòèëî ïîòðàïèòè íà ñåì³íàð äëÿ ïðà-
ö³âíèê³â ÇÌ² «Ïðàâîâ³ îñíîâè æóðíàë³ñòè-
êè», ÿêèé ïðîâîäèëè ïðåäñòàâíèêè IREX Pro-
Media, íàéâ³äîì³øî¿ òà íàéàâòîðèòåòí³øî¿
îðãàí³çàö³¿ ó ñôåð³ ìåä³à ïðàâà, çàâäÿêè ÿê³é
ñóòòºâó äîïîìîãó á³ëüøå í³æ ó 500 ñóäîâèõ
ñïðàâàõ îòðèìàëè æóðíàë³ñòè ³ âèäàííÿ
ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó. Íà ñåì³íàð³ âèñâ³òëþâàëè-
ñÿ ïèòàííÿ ðîë³ ìåä³à â ñó÷àñíîìó ñóñï³ëü-
ñòâ³, ñîö³àëüíîãî ñòàòóñó æóðíàë³ñòà, ñâîáîäè
ñëîâà, â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîðóøåííÿ çàêîíî-
äàâñòâà. Âåäó÷³ é îðãàí³çàòîðè äîêëàëè ÷èìà-
ëèõ çóñèëü, ùîá íå ëèøå ï³äâèùèòè ïðî-
ôåñ³éíèé ð³âåíü ó÷àñíèê³â, à é ñòâîðèòè àòìî-
ñôåðó íåâèìóøåíîãî ñï³ëêóâàííÿ, çàòèøîê ³
êîìôîðò. Íå âàðòî ñë³äîì çà âåäó÷èìè ñåì³íà-
ðó çàíóðþâàòèñÿ ó íåòð³  êîäåêñ³â ³ çàêîí³â, à
çîñåðåäèìî óâàãó íà ÿñêðàâèõ, íàéá³ëüø ö³êà-
âèõ, ñïîä³âàþñü, äëÿ ÷èòà÷³â «Ðåçîíàíñó»
ôàêòàõ, ïðî ÿê³ ìè ä³çíàëèñÿ íà ñåì³íàð³.

«ÄÈÊÈÉ» ÇÀÕ²Ä:
ÅÊÑÖÅÑÈ ÄÅÌÎÊÐÀÒ²¯

Äî ì³ñöåâîãî ñóäó çàâ³òàëà îáóðåíà ÷îð-
íîøê³ðà ìàòóñÿ � âèðàçíèê ³íòåðåñ³â óñ³õ ÷îð-
íîøê³ðèõ (³ íå ìåíø îáóðåíèõ) ìàòóñü øòàòó
ç ïîçîâîì íà âèðîáíèêà âñåñâ³òíüî â³äîìî¿
ëÿëüêè Áàðá³, âèìàãàþ÷è íå ëèøå êîìïåíñó-
âàòè ìîðàëüíó øêîäó, à é ïðèïèíèòè âèïóñê
öèõ ³ãðàøîê. Ìîâëÿâ, êîìïàí³ÿ ïðîïàãóº ðà-
ñîâó äèñêðèì³íàö³þ, ïîðóøóº ïðàâà òåì-
íîøê³ðèõ ìàëþê³â, àäæå áëîíäèíêà Áàðá³ ç³
ñâ³òëî-ðîæåâèì ò³ëîì ðîçâèâàº ó êðèõ³òíèõ
àôðî-àìåðèêàíîê áåçãëóçä³ ñòåðåîòèïè ³ êîì-
ïëåêñ íåïîâíîö³ííîñò³. Ä³òè ñòðàæäàþòü â³ä
íåçäàòíîñò³ â³äïîâ³äàòè çàãàëüíîâèçíàíèì
åòàëîíàì êðàñè, ó íèõ ïîðóøóºòüñÿ íîðìàëü-
íèé ðîçâèòîê, çíèæóºòüñÿ ñàìîîö³íêà. Ñïðà-

âåäëèâ³ñòü öèõ çàêèä³â ï³äòâåðäèëè äèòÿ÷³
ïñèõîëîãè òà ïñèõîàíàë³òèêè. Ñóääÿ ïðîïî-
íóº âèðîáíèêîâ³ âèïóñòèòè ñìóãëÿâó ëÿëüêó, ³
íåâäîâç³ ó ïðîäàæ íàäõîäèòü îíîâëåíà Áàðá³.
Ï³çí³øå äî ñóäó ç àíàëîã³÷íèìè ñêàðãàìè
çâåðòàþòüñÿ ³ñïàíîìîâí³ ìàìè, ³  ç�ÿâëÿºòüñÿ
³ñïàí³çîâàíà Áàðá³.  Íà ñïîëîõ á�þòü ïðåä-
ñòàâíèö³ é êèòàéñüêî¿ ä³àñïîðè. Ïðî íàñë³äêè
÷åðãîâîãî ñïàëàõó ãðîìàäñüêîãî áóíòó âè âæå
çäîãàäàëèñÿ. Ìîæíà áóëî á ïîñòàâèòè êðàïêó,
àæ ðàïòîì íà êåð³âíèöòâî êîìïàí³¿ îáðóøèâ-
ñÿ ãí³â... òðàíñâåñòèò³â. (Ö³êàâî, êîìó òàì
ïîòð³áíà ëÿëüêà?) Áàðá³-òðàíñâåñòèò âèõî-
äèòü ó ìåíø³é ê³ëüêîñò³, í³æ ¿¿ ïîïåðåäíèö³,
àëå ö³ëêîì çàäîâîëüíÿº âèìîãè ñâî¿õ êîðèñòó-
âà÷³â. ßê-òî êàæóòü, «To be continued»...

ÏÐÀÊÒÈÊÀ ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎÃÎ ÑÓÄÓ
Ç ÏÐÀÂ ËÞÄÈÍÈ

Ê³ëüêà ñîòåíü àíãë³éñüêèõ æ³íîê, ÿê³ ï³ä
÷àñ âàã³òíîñò³ ïðèéìàëè òàë³äîì³ä (ñïåö³àëüí³
ë³êè, ðîçðîáëåí³ ô³ðìîþ «Äèñòèëåðñ»), íàðî-
äèëè ä³òåé ³ç ñåðéîçíèìè âàäàìè: íàâ³òü òðàï-
ëÿëèñÿ íåìîâëÿòà áåç ðóêè ÷è íîãè. Ïîòåðï³ë³
çâåðíóëèñÿ äî ñóäó ç ïîçîâàìè äî âèðîáíèêà.
Áðèòàíñüêèé òèæíåâèê «Sunday Times»
ï³äòðèìàâ ãðîìàäñüê³ñòü ³ íàäðóêóâàâ ãîñòðó
ñòàòòþ, ïðèñâÿ÷åíó äàí³é ïðîáëåì³. Æóð-
íàë³ñòè ãîòóâàëè ùå îäíó ïóáë³êàö³þ, àëå ñòà-
ðàííÿìè ô³ðìè «Äèñòèëåðñ» ïî÷àëàñÿ ñóäîâà
òÿãàíèíà ³, âðåøò³-ðåøò, Ïàëàòà ëîðä³â çàáî-
ðîíèëà ãàçåò³  òîðêàòèñÿ ö³º¿ òåìè âäðóãå.
Ï³äñòàâà � ïîñèëàííÿ íà ñïåöèô³÷íå ïîëî-
æåííÿ àíãë³éñüêîãî ïðàâà � «íåïîâàãà äî ñó-

äó», ÿêå îçíà÷àëî, ùî íîâà ïóáë³êàö³ÿ ñïðèÿ-
ëà á ôîðìóâàííþ ñóñï³ëüíî¿ äóìêè ïðî òå,
ÿêèì ìàº áóòè ñóäîâå ð³øåííÿ, çàäîâãî äî óõ-
âàëè öüîãî ð³øåííÿ. Âèäàâåöü òèæíåâèêà, ãî-
ëîâíèé ðåäàêòîð ³ ãðóïà æóðíàë³ñò³â ïîäàëè
ïîçîâ äî ªâðîïåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç ïðàâ ëþäèíè,
çâ³äêè ñïðàâà çãîäîì íàäõîäèòü äî ªâðî-
ïåéñüêîãî Ñóäó, ÿêèé ó ñâîºìó ð³øåíí³ çàçíà-
÷èâ, ùî ÇÌ² çîáîâ�ÿçàí³ ïîøèðþâàòè ôàêòè ³
äóìêè ç ïèòàíü, ùî âèêëèêàþòü ñóñï³ëüíèé
³íòåðåñ. Ñàìå òîìó çàáîðîíà ³íôîðìóâàòè ïðî
íåáåçïåêó (íàñë³äêè âæèâàííÿ çãàäàíèõ ë³ê³â)
ñóïåðå÷èëà ³íòåðåñàì ãðîìàäñüêîñò³, à îáìå-
æåííÿ, âñòàíîâëåíå äåðæàâîþ, íå áóëî íå-
îáõ³äíèì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ àâòîðèòåòó ñóäî-
âî¿ âëàäè. Âèñíîâîê Ñóäó: Âåëèêà Áðèòàí³ÿ
ïîðóøèëà ñò. 10 ªâðîïåéñüêî¿ Êîíâåíö³¿ ç
ïðàâ ëþäèíè. Ùî æ, ³ òàêà ìîãóòíÿ êðà¿íà â³ä
ïîìèëîê íå çàñòðàõîâàíà.

«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÍÈÉ» ÇÀÊÎÍ
Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ñóñï³ëüíî¿ ìî-

ðàë³» (â³ä 20.11.2003ð.) áåçïîñåðåäíüî íà
ñåì³íàðñüêèõ çàíÿòòÿõ íå ðîçãëÿäàâñÿ. Âåäó-
÷à, ïàí³ Àíòîí³íà, ëèøå ï³äêðåñëèëà åêñöåíò-
ðè÷í³ñòü äàíîãî íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà ³
æàðòîìà ïîðàäèëà ïðèñóòí³ì ÷èòàòè éîãî íà
ñîí ãðÿäóùèé. Ââå÷åð³ ãîðòàþ ñòîð³íêè ïîäà-
ðîâàíîãî îðãàí³çàòîðàìè çá³ðíèêà. Îñü âîíî,
çàãàäêîâå äåðæàâíå çáî÷åííÿ! Âæå Ñòàòòÿ 1
«Âèçíà÷åííÿ òåðì³í³â» � ñóö³ëüíèé «³ ñì³õ, ³
ãð³õ». Íàïðèêëàä: «Âèäîâèùíèé çàõ³ä ñåêñó-
àëüíîãî õàðàêòåðó � ïóáë³÷íèé ïîêàç ó áóäü-
ÿê³é ôîðì³ ïðîäóêö³¿ ñåêñóàëüíîãî õàðàêòåðó ³

(àáî) ñöåí³÷í³ ä³¿, ìåòîþ ÿêèõ º âò³ëåííÿ ñåê-
ñóàëüíèõ ä³é». 

Ç ïîäàëüøèõ àáçàö³â ìîæíà ä³çíàòèñÿ, ùî
ïðîäóêö³ÿ áóâàº íå ëèøå ñåêñóàëüíîãî, à é
åðîòè÷íîãî òà ïîðíîãðàô³÷íîãî õàðàêòåðó.
ßêùî ïåðøà ç íèõ ïðèçíà÷åíà «äëÿ çàäîâî-
ëåííÿ ñåêñóàëüíèõ ïîòðåá ëþäèíè», äðóãà �
«ìàº çà ìåòó äîñÿãíåííÿ åñòåòè÷íîãî åôåêòó,
çîð³ºíòîâàíà íà äîðîñëå íàñåëåííÿ ³ íå çáóä-
æóº â àóäèòîð³¿ íèæ÷³ ³íñòèíêòè, íå º îáðàçëè-
âîþ», òî ïîðíîãðàô³ÿ � «âóëüãàðíî-íàòó-
ðàë³ñòè÷íà, öèí³÷íà, íåïðèñòîéíà ô³êñàö³ÿ
ñòàòåâèõ àêò³â, ñàìîö³ëüíà, ñïåö³àëüíà äåìîí-
ñòðàö³ÿ ãåí³òàë³é, àíòèåòè÷íèõ ñöåí ñòàòåâîãî
àêòó, ñåêñóàëüíèõ çáî÷åíü, çàðèñîâîê ç íàòó-
ðè, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü ìîðàëüíèì êðèòåð³ÿì,
îáðàæàþòü ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü ëþäèíè, ñïîíóêà-
þ÷è íåã³äí³ ³íñòèíêòè». Äóæå ëàêîí³÷íî ³
â³äâåðòî. Øêîäà, àëå äåô³í³ö³¿ «íåã³äíèõ
³íñòèíêò³â», «ñåêñóàëüíèõ ïîòðåá», «åòè÷íèõ
ñöåí ñòàòåâîãî àêòó», «ñïåö³àëüíèõ äåìîíñò-
ðàö³é ãåí³òàë³é» ³ «çàðèñîâîê ç íàòóðè» ó Çà-
êîí³ ÷îìóñü íå ïîäàíî. ² äàðåìíî, àäæå
ïîä³áí³ ïèòàííÿ êîæåí ðîçóì³º ïî-ñâîºìó ³
ïîêëàäàòèñÿ íà ñóñï³ëüíó ìîðàëü � íå ò³ëüêè
ëåãêîâàæí³ñòü, àëå é ðèçèê. 

«Åêñïåðòí³ êîì³ñ³¿», � ñêàæåòå? À êîì³ñ³¿ �
òåæ ëþäè. Îêðåì³ åêñïåðòè ìîæóòü âèñëîâè-
òè ö³ëêîì ïðîòèëåæí³ äóìêè ùîäî îäíîãî é
òîãî ñàìîãî ïðîäóêòó, çîñåðåäèòèñÿ íà ð³çíèõ
äåòàëÿõ � ñïðèéíÿòòÿ, ÿê â³äîìî, çàëåæèòü â³ä
ñòóïåíÿ ç³ïñîâàíîñò³ ëþäèíè. Äîêóìåíò
ì³ñòèòü íèçêó çàáîðîí ³ ïåðåñòîðîã � â³ä ïîð-
íîãðàô³¿ äî øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ïåðåãëÿíóâøè
óñå äî ê³íöÿ, âàæêî íå ïîãîäèòèñÿ ç äóìêîþ
ïàí³ Àíòîí³íè: «Çàêîí äóæå ñóâîðèé. Ùàñòÿ â
òîìó, ùî â³í íå ä³º».

Â³êòîð³ÿ ÔÅÑÅÍÊÎ,
ñòóäåíòêà ÏÐ-33.
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РОМЕНСЬКА МАДОННА

Â²Ä ÂÅËÈÊÎÃÎ ÄÎ ÑÌ²ØÍÎÃÎ – ÎÄÈÍ ÊÐÎÊ
(Çâ³ò ïðî äâà äí³

ïðîïóùåíèõ çàíÿòü)

Ó ðàìêàõ çàãàëüíîóí³âåð-
ñèòåòñüêîãî ì³ñÿ÷íèêà «Çäî-
ðîâà ëþäèíà � çäîðîâà íàö³ÿ»
ïðîâåäåíî ÷èìàëî ö³êàâèõ,
çì³ñòîâíèõ çàõîä³â, ñïðÿìî-
âàíèõ íà áîðîòüáó ç íåãàòèâ-
íèìè ÿâèùàìè ó ñòóäåíòñü-
êîìó æèòò³. Ïðèñâÿ÷åíà çäî-
ðîâîìó ñïîñîáó æèòòÿ àêö³ÿ
çàê³í÷èëàñÿ, àëå ñòóäåíòè, ÿê³
áðàëè ó í³é ó÷àñòü, ùå äîâãî
ïàì�ÿòàòèìóòü çóñòð³÷³ ç
ôàõ³âöÿìè, ÿê³ äîïîìîãëè
çíàéòè â³äïîâ³äü íà áàãàòî
íåïðîñòèõ çàïèòàíü.

Ñåðåä öèõ çàõîä³â � áëà-
ãîä³éíèé êîíöåðò, ùî â³äáóâ-
ñÿ ó ïðèì³ùåíí³ àêòîâî¿ çàëè
ÑóìÄÓ. Ìåòà � ç³áðàòè êîøòè

ä³òÿì, õâîðèì íà òóáåðêó-
ëüîç, òà ñèðîòàì. Ãîñòÿìè íà
öüîìó êîíöåðò³ áóëè ó÷í³ 9-õ
êëàñ³â Âåðåòåí³âñüêî¿ øêîëè-
³íòåðíàòó ³ ãîëîâà Ñóìñüêî¿
ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ×åðâîíîãî
Õðåñòà ².Â. Øàïîâàë. Ñòó-
äåíòè ï³äãîòóâàëè äóæå âäàë³
³ ö³êàâ³ íîìåðè õóäîæíüî¿ ñà-
ìîä³ÿëüíîñò³. Ïðèºìíèì
ñþðïðèçîì äëÿ âèõîâàíö³â
øêîëè-³íòåðíàòó ñòàëè ïîäà-
ðîâàí³ ãðóïàìè ÅÒ-31 òà ÅÔ-
41 ñîëîäîù³.

Ó ë³òåðàòóðí³é â³òàëüí³
óí³âåðñèòåòó ïðîéøëà çóñ-
òð³÷ ïåðøîêóðñíèê³â ³íæå-
íåðíîãî òà ô³çèêî-òåõí³÷íîãî
ôàêóëüòåò³â ³ç ïðåäñòàâíèêà-
ìè êðèçîâîãî öåíòðó. Ñòóäåí-
òè îòðèìàëè âè÷åðïíó ³íôîð-
ìàö³þ, ÿê óíèêíóòè àáî
âèð³øèòè ïðîáëåìè, ç ÿêèìè
ç³øòîâõóºòüñÿ ìîëîäü ó ïî-
âñÿêäåííîìó æèòò³. Êîíñóëü-
òàö³¿ äîñâ³ä÷åíèõ ñïåö³-
àë³ñò³â äîïîìàãàþòü ìîëîä³é
ëþäèí³ ÷³òê³øå óñâ³äîìèòè

ñâî¿ ïðîáëåìè, îá�ºêòèâí³øå
ñïðèéìàòè ñåáå òà îòî÷óþ-
÷èõ, â÷èòèñÿ ñòðèìóâàòè ïî-
÷óòòÿ é åìîö³¿, íàâàëà ÿêèõ
³íêîëè ïðèçâîäèòü äî òðà-
ãåä³é.

Ìåøêàíö³ ñòóäåíòñüêèõ
ãóðòîæèòê³â çóñòð³ëèñÿ ç
ë³êàðåì-íàðêîëîãîì îáëàñíî-
ãî íàðêîëîã³÷íîãî äèñïàíñå-
ðó Òåòÿíîþ Ðåâîþ. Â³ä íå¿
âîíè îòðèìàëè áàãàòî êîðèñ-
íî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî òîãî, ÿê
çàïîá³ãòè âæèâàííþ òà ðîç-
ïîâñþäæåííþ íàðêîòè÷íèõ
ðå÷îâèí. Çàâäÿêè âèñîêîìó
ïðîôåñ³îíàë³çìó, íàðêîëîã
áåçäîãàííî âîëîä³ëà àóäè-
òîð³ºþ ³ çóì³ëà äîâåñòè, ùî

êóëüòóðà çäîðîâ�ÿ ïî÷è-
íàºòüñÿ ç ÷³òêîãî çíàííÿ áó-
äîâè òà çàêîí³â ëþäñüêîãî îð-
ãàí³çìó.

Â³ää³ë ïîçàíàâ÷àëüíî¿ ðî-
áîòè îðãàí³çóâàâ òàêîæ
çóñòð³÷ ïåðøîêóðñíèê³â ìå-
äè÷íîãî ôàêóëüòåòó ç îòöåì
Ìàêñèìîì, ÿêèé íàãîëîøó-
âàâ íà òîìó, ùî ñïðàâæí³é
ë³êàð ïîâèíåí áóòè íå ò³ëüêè
âèñîêîîñâ³÷åíîþ, à é äóõîâ-
íî áàãàòîþ ëþäèíîþ. Òîáòî
çäîðîâü�ÿ çàëåæèòü íå ëèøå
â³ä ô³çè÷íîãî, à é ìîðàëüíîãî
ñòàíó êîæíîãî ç íàñ.

²ííà ÏÈÐ²Ã,
ãðóïà ÆÒ-41.

ÁÅÐÅÆ²ÌÎ ÍÀÉÖ²ÍÍ²ØÅ
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Йдеться про нанотехнології. Значен-
ня цього слова  навряд чи зрозуміле пе-
ресічному читачеві, хоча й означає про-
цеси, що стали початком нової науково-
технічної революції, яка обіцяє повністю
змінити навколишній світ і навіть люди-
ну. Не віриться? Тоді спробуйте поясни-
ти, чому на фінансування наукових
досліджень у цій галузі в 2004 році різни-
ми урядами, організаціями і приватними
особами витрачено майже 9 млрд.  до-
ларів. Останні мають справу з об’єктами в
одну мільярдну частину метра, тобто
розміром з атом. 

У 1982 році в швейцарській лабора-
торії IBM був створений растровий ту-
нельний мікроскоп, який дозволив
розрізняти окремі атоми (винахід відзна-
чений Нобелівською премією). Незаба-
ром з’явився атомний силовий мікро-
скоп. На відміну від колишніх електрон-
них приладів, які дозволяли тільки спос-
терігати мікросвіт, нові прилади (нано-
зонди) дають можливість його змінюва-
ти, наприклад, будувати з атомів молеку-
ли з прогнозованими властивостями. 

Майже десять років тому отримані
перші результати з переміщення одинич-
них атомів і складання з них певних кон-
струкцій, вже розроблені і виготовлені
перші наноелектронні елементи та деякі
складові наномашин. Основною пробле-
мою на сьогоднішній день є керований
механосинтез, тобто складання молекул з
атомів за допомогою їх механічного на-
ближення, поки не вступлять у дію від-
повідні хімічні зв’язки. Для забезпечен-
ня механосинтезу потрібен наноманіпу-
лятор, здатний захоплювати окремі ато-
ми та молекули і маніпулювати ними.
Він повинен управлятися або макро-
комп’ютером, або нанокомп’ютером, вбу-
дованим у робота-складальника (асембле-
ра), що управляє маніпулятором. Таких
поки що не існує. Зондова мікроскопія,
за допомогою якої в даний час проводять
переміщення окремих молекул і атомів,
обмежена в діапазоні дії, і сама процеду-
ра складання об’єктів з молекул через на-
явність інтерфейсу «людина – комп’ютер
– маніпулятор» поки що не може бути ав-
томатизованою на нанорівні.

Сьогодні Інститутом Молекулярного
Виробництва (США) розроблений попе-
редній дизайн наноманіпулятора з ато-
марною точністю. За виготовлення ж са-
мого пристрою призначена премія у сотні
тисяч доларів. Як тільки буде отримана
система «нанокомп’ютер – наноманіпу-
лятор» (за прогнозами експертів, у 2010-
2020 рр.), можна буде створити перший
нанотехнологічний комплекс, який
потім без безпосереднього втручання лю-
дини збере свій аналог, потім ще і ще
один. Таке «самоскладання» називається
реплікацією, а репликатор - асемблером.
Бактерії, використовуючи репликативні
властивості ДНК, здатні розвиватися за
лічені години від декількох особин до

мільйонів. Таким чином, отримання
асемблерів у масовому масштабі не потре-
бує ніяких витрат зі сторони, окрім забез-
печення їх енергією і сировиною. Будуть
створені і нанороботи-дизасемблери, які
розбиратимуть будь-що до рівня атомів. 

На основі системи «нанокомп’ютер –
наноманіпулятор» можна буде організу-
вати складальні автоматизовані ком-
плекси, здатні збирати будь-які макро-
скопічні об’єкти за наперед знятою або
розробленою тривимірною сіткою розта-
шування атомів. Компанія Xerox веде
інтенсивні дослідження в області нано-
технологій, що наводить на думку про її
прагнення створити в майбутньому дублі-
катори матерії. Дизасемблери розбирати-
муть на атоми початковий об’єкт, а робо-
ти-асемблери створюватимуть ідентичну
оригіналу копію (за прогнозами, у 2020-
2030 рр.). Це дозволить відмовитися від
промислових фабрик та заводів. Достат-
ньо буде спроектувати в комп’ютеризо-
ваній системі будь-який продукт – і він
буде зібраний та розмножений складаль-
ним комплексом. 

Мільйони і мільярди нанороботів змо-
жуть створювати з довільного органічно-
го і неорганічного підручного матеріалу
будь-які предмети за вимогою людини.
Новітні технології дозволять управляти
нанороботами... подумки! Уявіть себе у
супроводі невидимих помічників, які за
першим вашим бажанням можуть ство-
рити з навколишніх матеріалів (повітря,
піску, бруду) все, що ви забажаєте. Така
людина для непосвячених у технічні тон-
кощі буде сприйматися майже як сам
Бог. 

Завдяки нанотехнологіям істотно
зміниться конструювання машин і ме-
ханізмів – багато операцій спростяться,
багато що стане зовсім непотрібним. Це
дозволить конструювати машини і ме-
ханізми, створення яких вважалося не-

можливим. Можна буде трансформувати
майже зі стовідсотковою ефективністю
будь-які види енергії. Будуть створені
ефективні пристрої для отримання елект-
роенергії з сонячного випромінювання з
ККД близько 90%, інше. Повна
утилізація відходів дозволить істотно
збільшити сировинні запаси людства. За-
вдяки системі взаємодіючих нанороботів,
що працюють синхронно, стануть мож-
ливими глобальний екологічний кон-
троль, погодний контроль та інші най-
фантастичніші речі. 

Не виключено, що першою галуззю,
де знайдуть використання  нанороботи,
стане медицина. Введені в організм лю-
дини, вони зможуть самостійно пересува-
тися за його кровоносною системою, ви-
правляючи вади тканин і клітинок та
очищаючи організм від мікробів і рако-
вих клітин, небажаних відкладень, на-
приклад холестерину чи жиру. Ціла
армія нанороботів, що перебуватиме в ор-
ганізмі людини, буде постійно його ре-
монтувати й оновлювати. Можливе та-
кож забезпечення організму енергією, не-
залежно від того, вживалася їжа чи ні.

Сфера матеріалознавства також істот-
но зміниться – з’являться так звані «ро-
зумні матеріали» та предмети побуту,
здатні до безпосереднього спілкування з
користувачем. Речі  «заговорять» (можна
й без лапок) не лише в казках чи фентезі.
Комп’ютерна нанотехніка створить «ро-
зумне навколишнє середовище», яке ви-
конуватиме найменшу примху людини і
матиме максимальну комфортність..

Стане можливим автоматичне будів-
ництво орбітальних систем, колоній, що
самоскладаються, на Місяці і Марсі,
будь-яких будов у світовому океані, на
поверхні землі і в повітрі (за прогнозами в
2050 р.). З’явиться реальний шанс вирі-
шення таких  глобальних проблем людст-
ва, як екологічне забруднення навколиш-

нього середовища, брак їжі, житла,
енергії. Людство вступить у золоту епоху,
буде збудований новий Едем... 

Але можливий інший варіант розвит-
ку подій. Кому в руки потраплять інстру-
менти, створені нанотехнологіями? Чи не
призведе їх використання до глобальної
катастрофи? Побоювання підживляють-
ся історією людства, тому тих, хто розді-
ляє ці погляди, іменують «наноапокаліп-
тиками». Вони пропонують накласти
тимчасовий мораторій на розвиток нано-
технологій доти, поки не буде створений і
схвалений світовою спільнотою звід пра-
вил з використання нового знання. Нано-
апокаліптики говорять про неминучість
воєн, які, захищаючи інтереси своїх
творців, вестимуть дизасемблери. До того
ж у нанороботів можуть з’явитися власні
інтереси, які не матимуть нічого спільно-
го з інтересами людини.  Небезпека того,
що процес їх саморозмноження вийде з-
під контролю людини, достатньо реаль-
на. Песимісти малюють жахливі картини
знищення людства. Втім, на думку біль-
шості вчених, такий прогноз відноситься
більше до антиутопії, аніж до науки. 

Реальна загроза в іншому. Як з’ясува-
ли американські учені з Рочестерського
університету (штат Нью-Йорк) на чолі з
Гюнтером Обердерстером, наночастинки
здатні за чутливими нервовими волокна-
ми органів чуття проникати безпосеред-
ньо в мозок людини. Лабораторним щу-
рам давали вдихати повітря із суспензією
вуглецевих нанотрубок. Вже наступного
дня нанотрубки спостерігалися в «ню-
ховій цибулині» щурів – ділянці мозку,
який аналізує інформацію про запахи.
Концентрація їх у мозку постійно підви-
щувалася.

Як діють наночастинки на нервову
тканину, вчені поки сказати не можуть.
В загальному випадку надзвичайно малі
розміри наночастинок роблять їх небез-
печними. Чим менший їх розмір, тим
більша реакційна здатність. Крім того,
завдяки малому розміру вони можуть
легко проникати крізь захисні бар’єри
організму – епітелій, слизові оболонки
тощо. Деякі з таких частинок містять
атоми металів, які є дуже небезпечними
для людини.

Таким чином, на підставі прогнозів,
нанотехнології вже в найближчому май-
бутньому обіцяють радикальне перетво-
рення як сучасного виробництва і пов’я-
заних з ним технологій, так і людського
життя. Вони приведуть до такої ж рево-
люції в маніпулюванні матерією, яку
зробили комп’ютери в маніпулюванні
інформацією. Вибір невеликий: нанотех-
нології або принципово змінять майбутнє
людства на краще, або унеможливлять
його. Одним словом, нас чекає сповнене
чудесами життя в «розумному навко-
лишньому середовищі», про яке ми
знаємо ще дуже мало. Майже нічого...

А.С.ОПАНАСЮК, доцент.

ÍÎÂÈÉ ÅÄÅÌ

БАДЬОРИЙ ПОГЛЯД
НА ВІЧНУ СТУДЕНТСЬКУ

ПРОБЛЕМУ –

НЕДОСИПАННЯ
Факт є факт – третина життя людини проходить уві

сні. Тобто зникає у небуття. Але ж тривалість сну в
кожного з нас різна: хтось на добу спить 10-12 годин,
комусь потрібно вполовину менше для відновлення сил
(наприклад Петру І, Фарадею та Наполеону), а хтось і
через дві години почуває себе бадьоро. Цікаво, що каже
з цього приводу наука?А каже вона,  що люди з силь-
ною нервовою системою сплять менше, оскільки доволі
швидко відновлюють втрачену енергію.

Шановні! Бережіть нерви – спатимете, як немовля-
та!

А ще дослідження показали, що менше сплять рух-
ливі люди. Знайте, не кількість витраченої енергії, а
якість її витрат впливає на сон. Також факт! Медики
довели, що нижня межа сну дорівнює 5,5 годинам на
добу. Та й тут головне якість. 

Усі ми вже
змирилися із не-
обхідністю кож-
ного вечора
вкладатися спа-
ти і нічого не
збираємося змі-
нювати. Але ж
існує і така про-
блема, як недо-
сипання. Вчені
с т в е р д ж у ю т ь ,
що наслідком
цього є насампе-
ред сонливість.

Її можна вважати справжньою інвалідністю, яку ніхто
не хоче помічати. У цьому стані людина нібито й ба-
чить, чує, сприймає, але все ж її діяльність непо-
вноцінна. Забувають ще і про те, що у такому стані
втрачається здатність раціонально мислити і прийма-
ти адекватні рішення. 

Цю коротеньку розвідку підтвердило і опитування
студентів СумДУ.

Надії, щоб виспатися досить трьох годин:
– А якщо не висипаюсь, то дуже нервую. Трап-

ляється, і на людей реагую неадекватно, не хочу
відповідати на будь-які запитання. А буває і сон-

ливість, особливо на лекціях, коли конспекти просто
неможливо писати.

Маргариті спати потрібно не менше 10-12 годин:
– Коли не виспишся, дуже болить голова. А замість

того, щоб вчитися, шукаєш можливість виспатися на
парі.

Олегу спати потрібно регулярно і дуже багато:
– Для мене недосипання – значна шкода для здо-

ров’я, викликає нервове збудження.
Сергію (уже не студент)10 годин вистачає:
– У роки мого студентства недосипання виклика-

ло постійну сонливість. Тепер не до неї, бо якщо хочеш
жити – умій вертітися!

Анні вистачить 5 годин, щоб не заснути на занят-
тях:

– Краще менше поспати, ніж більше! Тоді ще
більше спати хочеться. Прокинувшись, нічого не хочу
робити, а вже пізніше, коли трішечки оклигаю, з’яв-
ляється бадьорість.

Олексію вистачає шести годин сну:
– Я висипаюся завжди, а коли і трапиться, що

встаю раніше запланованого часу, то наступної ночі
надолужую згаяне у подвійному обсязі. Хоча спати не
люблю взагалі. 

А що ви думаєте з цього приводу?

Розвідку та опитування здійснювала
Наталія ГОНЧАРУК, студентка ПР-23.

n ПСИХОЛОГІЧНА РОЗВІДКА
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Будь-який матеріальний предмет - це всього
лише скупчення атомів у просторі. Те, як ці
атоми зібрані в структуру, визначає, що це
буде за предмет. 
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