
Ювілеї

Якщо лю-
дина звер-

тається за до-
помогою до

лікарів при отри-
манні різного ро-

ду травм, то на-
вряд чи заду-

мається, скільки
інтелектуальних зу-

силь витрачається ме-
диками на те, щоб до-

помога ця була
кваліфікованою, ефек-

тивною в будь-якому
лікарняному закладі. Зара-

ди цього й збираються вони
на конференції, подібні до

тієї, яка відбулася в Сумах у
листопаді й мала назву «Удос-

коналення спеціалізованої до-
помоги при травмах та захворю-

ваннях опорно-рухового апара-
ту». В її організації та роботі взяла
участь кафедра ортопедії та трав-
матології медичного інституту
СумДУ. Асоціація ортопедів-трав-
матологів Сумської області імені
М. П. Новаченка, Харківський
інститут патології хребта і суглобів
імені М. І. Ситенка, Харківська ме-
дична академія післядипломної
освіти, Український НПЦ екстреної
медичної допомоги та медицини
катастроф (м. Київ), лікарі-практи-
ки: ортопеди-травматологи, анес-
тезіологи, нейрохірурги міста й
області, представники фармацев-
тичних компаній. 

Учасників конференції вітали
головний лікар 1-ї міської клініч-
ної лікарні В. В. Горох, головний
ортопед-травматолог України, ди-
ректор інституту патології хребта
та суглобів, професор М. О. Корж.
Прозвучала низка актуальних і
надзвичайно цікавих доповідей із
важливих питань сучасної травма-
тології та ортопедії. Від групи ав-
торів (М. Д. Близнюк, В. В. Горох,
В. Д. Шищук) до присутніх звер-
нувся головний ортопед-травмато-
лог області М. Т. Яковенчук із до-
повіддю, присвяченою досягнен-
ням і проблемам травматологічної
служби Сумщини. Зокрема були
висвітлені питання збереження
структури служби, рівня її ма-
теріального забезпечення, а також
проблеми надання допомоги при
політравмі тощо. 

На пленарному засіданні особ-
ливу увагу викликали доповіді

д.м.н., професора О. М. Хвисюка
«Кульшово-поперековий синдром.
Класифікація та алгоритми бло-
кад», д. м. н., професора Д.О. Яре-
менка «Реконструктивно-віднов-
лювальна хірургія при дефор-
маціях ступні», інші. 

Особливе місце зайняла про-
грамна доповідь фахівців центру
екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф д. м. н. про-
фесора С. О. Гур’єва та к. м. н., до-
цента В. Д. Шищука «Лікування
потерпілих із політравмою на ран-
ньому госпітальному етапі». Відбу-
лася також презентація моно-
графії цих авторів «Стандарти-
зація та уніфікація лікування пост-
раждалих із політравмою на ран-
ньому госпітальному етапі». 

В. Д. ШИЩУК,
завідувач кафедри ортопедії

та травматології медичного
інституту СумДУ.
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nНАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

– Сегодня Вы руководитель
кафедры, а были, естественно, и
студентом. Где учились и как ока-
зались в составе преподавателей
СумГУ?

– Учился в знаменитом МГТУ им.
Н. Э. Баумана, получил диплом по
специальности «Холодильные и ком-
прессорные машины и установки». В
Москве закончил и аспирантуру. В
Сумы приехал в 1986 году  по распре-
делению. Работал в конструкторском
бюро турбохолодильных машин
(СКБТХМ), позже вошедшем в состав
НПО им. Фрунзе. Занимался разра-
боткой пневматических приводов ша-
ровых кранов магистральных газо-
проводов. В 1992 году попробовал
себя в качестве преподавателя на ка-
федре гидромашин. Работаю в уни-
верситете уже около 15 лет.

– А каким образом попали на
кафедру «Холодильных и ком-
прессорных машин», почему она
переименована и каковы ее пер-
спективы?

– После окончания докторанту-
ры в 2000 году меня назначили заме-
стителем заведующего упомянутой
кафедры, а переименовали ее в 2001

году потому, что новое название –
«Технической теплофизики» –
больше соответствовало профилю
работы и было более весомым, что
ли. Но принципы работы остались те
же. А что касается перспектив…
Проводим обучение по двум специ-
альностям: «Компрессоры, пневмо-
агрегаты и вакуумная техника», «Хо-
лодильные машины и установки. Ка-
федра лицензирована на четвертый
уровень аккредитации – это значит,
что выпускаем специалистов и маги-
стров, которые учатся 5-6 лет. Обра-
зование подобного рода (по таким
специальностям) можно получить
только в двух университетах Украи-
ны – в Сумах и Одессе. Поэтому они
востребованы, работообеспечение
100%. Есть у нас и аспирантура
(дневная и заочная). Кстати, в СумГУ
существует единственный в Украине
специализированный совет по защи-
те кандидатских диссертаций по спе-
циальности «Вакуумная и компрес-
сорная техника». Достижения кафе-
дры без преувеличения весьма су-
щественны. 

– Известно, что в последнее
время на кафедре активно ведут-

ся исследования в области энер-
госбережения, какова их цель?

– Именно в связи с этими рабо-
тами кафедра принята в технопарк
«Монокристалл»(г. Хаобков). Неко-
торые наши преподаватели кафедры
занимаются исследованием в этой
сфере. Доцент В.Н. Марченко созда-
ет струйный термокомпрессор и на
его основе бинарную паротурбин-
ную установку для малой энергети-
ки. Профессор В.М. Арсеньев осу-
ществляет разработки в области теп-
ловых насосов. Я непосредственно
занимаюсь исследованием и разра-
боткой турбогенераторов и турбо-
приводов на базе вихревых и струй-
но-реактивных турбин. Надеемся,
что в скором времени удастся от-
крыть новую специальность по теп-
лоэнергетике, это – наша цель. 

Пользуясь случаем, хочу выра-
зить искреннюю благодарность и на-
илучшие пожелания всем, кто при-
нял участие в становлении и разви-
тии кафедры, всем ее выпускникам,
сотрудникам и преподавателям. 

Любов БОЙКО.

НА ФОТО: С. М. ВАНЄЄВ.

РАДИЛИСЯ ТРАВМАТОЛОГИ ХІМІЧИМО
З НАРОДЖЕННЯ

Однією з cеми кафедр, які со-
рок років тому стали основою
Сумської філії Харківського
політеху, була кафедра хімічної
технології. Зрозуміло, що свят-
кування такого ювілею проігно-
рувати просто неможливо.
«Для нас – це подвійне свято,
бо ми хімічимо з народження»,
– гордо заявили ювіляри.

А розпочалося все з однієї лю-
дини. Олександр Никифорович
Король, випускник і аспірант ХПІ,
здобувши звання доцента, вніс
ініціативу відкрити кафедру хіміч-
ного спрямування в Сумській філії.
Він же її й очолив. До тодішнього

викладацького складу входили:
Є. Ф. Кисліцина, Ю. О. Миргород,
Г. Є. Марковська та К. М. Король.
Тоді й був закладений фундамент
професіонального навчання, який
залишився міцним та непохитним
до сьогодні. Потім кафедру очо-
лив Є. В. Хамський, у цей період її
перейменували в кафедру зага-
льної хімії, яку потім очолювали
Ю. О. Миргород, В. В. Стрельціов,
Г. Л. Звягінцев – усі вони доклали
чимало зусиль не лише для станов-
лення кафедри, але й для універ-
ситету в цілому. 

З 1997 року кафедру загальної
хімії очолює к.х.н., доцент Сергій
Юрійович Лебедєв. Педагогічний
колектив складається з восьми ви-
кладачів, сім з них – доценти, кан-
дидати наук. Один – в аспірантурі
при нашому університеті. За ос-
танні 20 років захищені чотири
докторських та кандидатська, що

свідчить про високий рівень про-
фесіоналізму. Здійснюється інтен-
сивна підготовка до переходу на
Болонську систему, ведеться на-
уково-дослідна робота, яка
пов’язана з хімією біологічно ак-
тивних азотоємких гетероциклів,
хімією високомолекулярних спо-
лучень і гетерогенних рівноваг в
розчинах електролітів, досліджу-
ють термодинамічні й кінетичні
процеси. 

Кафедра не є випусковою, то-
му головна її місія – «допомагати
іншим»: усі випускники інженерно-
го, фізико-технічного, медичного
факультетів, а також факультетів
довузівської підготовки та по ро-
боті з іноземними громадянами
пройшли через кафедру загальної
хімії. Отже, студентів, котрих
потрібно навчати, не бракує. 

Однією з провідних заслуг ка-
федри є небайдужість до шко-

лярів, які на базі університету зай-
маються підготовкою до олімпіад.
Навіть на республіканських неод-
норазово займали призові місця.
Чимало з них стають студентами
СумДУ. Разом із тим на високому
рівні проводиться підготовка вже
дорослих «діток» – студентів. Як
результат – медфаківець Андрій
Гоман двічі ставав переможцем ре-
спубліканської олімпіади з хімії, а
Олексій Дзюба в 2003 році також
виборов перше місце.

Очевидно, що викладачі та сту-
денти не відстають один від одно-
го в досягненні успіхів. «Ми –
дружній колектив і ніколи не зупи-
няємося на здобутках», – гово-
рить Сергій Юрійович. Звісно, йо-
му є чим пишатися, бо колектив
один із найкращих у СумДУ. 

Любов БОЙКО.
НА ФОТО: склад кафедри

загальної хімії

nКАФЕДРАЛЬНИЙ ЮВІЛЕЙ

Юбилей у кафедры «Технической теплофизики» – ей 25!
За этот «небольшой» период она выпустила около 1200 ин-
женеров-механиков, специалистов и магистров, многие из
которых занимают руководящие должности. Но предысто-
рия кафедры довольно длительная. Все началось со специ-
альности «Холодильные и компрессорные машины и уста-
новки» на кафедре Гидромашин (1974 г.). Через семь лет на
основе этой специальности возникла кафедра «Холодиль-
ные и компрессорные машины», которую со временем пере-
именовали в кафедру «Технической теплофизики».

Свой «серебряный год» юбиляр встречает с новым руко-
водителем, к.т.н., доцентом Сергеем Михайловичем Ванее-
вым, которого избрали в октябре 2006. Как известно, новый
человек – это новые идеи, новое виденье прошлого и буду-
щего. Наш корреспондент встретился с ним.

ЮВІЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ
У Сумському державному університеті відбувся міжнародний на-

уково-технічний семінар «ГЕРВІКОН», присвячений питанню «Пробле-
ми і перспективи гермомеханіки». Він проходить раз на три роки і
цьоріч присвячувався 30-літтю проведення в Сумах засідань і конфе-
ренцій із гермомеханіки. Традиція проведення цього форуму зароди-
лася ще в 1976 році з ініціативи нинішнього завідувача кафедри «За-
гальної механіки й динаміки машин», професора Володимира Марцен-
ковського.

Серед учасників нинішнього семінару – представники з Харкова,
Миколаєва, Сум, Польщі, Росії, Білорусі. Загалом виголошено більше
20 доповідей. Учасники широко використовували комп’ютерну техніку
для проведення медіа-презентацій. Після закінчення роботи учасників
здійснили екскурсійне ознайомлення з Сумами.

Інна БИТЮК, група ЖТ-52.

СЕРЕБРЯНЫЙ ГОД ТЕПЛОФИЗИКИ
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nСОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

АБО Ж ПАН,
АБО ПРОПАВ?

Відкриваючи засідання круглого столу, керівник на-
уково-методичного відділу СумДУ Віталій Коротченко за-
значив, що Україна – наймолодший учасник Болонського
процесу, покликаного покращувати мобільність студентів,
підвищувати якість освіти й конкурентоспроможність ВНЗ.
Хоча наш університет почуває себе досить впевнено щодо
включення в європейську систему, потрібно на державно-
му рівні вирішити ряд проблем, і в першу чергу – пов’яза-
них із великою кількістю неперспективних спеціальностей
на ринку праці, складностями із здобуттям вчених ступенів,
а також розробкою нормативно-правових актів для кре-
дитно-модульної системи. Чого треба чекати нашим сту-
дентам найближчим часом, так це зникнення заліків: бу-
дуть або екзамени, або дифзаліки.

Завідувач кафедри перекладу Ірина Кобякова наголо-
сила, що для переходу на Болонську систему важливим є
проведення великої науково-пошукової роботи й
співробітництво з університетами інших країн. А Володи-
мир Садівничий (кафедра журналістики та філології) напо-
лягав на тому, що в нашому університеті передусім треба
роз’яснити суть Болонського процесу, а вже потім говори-
ти, погано це чи добре. Також відзначив він необхідність
відповідного технічного забезпечення, без якого неможли-

во не тільки черпати потрібну інформацію з всесвітньої ме-
режі, а й просто нормально працювати на парах.

Цікаво було подивитися відео-ролик про Вармінсько-
Мазурський університет і перспективи кредитно-модуль-
ної системи, який підготував польський студент Микола
Ващенко. Зі слів молодого пана дізналися, що згідно з

університетською програмою йому необхідно витратити
1500-1800 годин на підготовку до предметів. Після висту-
пу Ващенка відбулася дискусія, в якій узяли участь не
тільки представники круглого столу, а й студенти пер-
ших-третіх курсів гуманітарного факультету. Вони вільно
могли задати будь-яке запитання й отримати на нього
ґрунтовну відповідь.

Поважний польський гість, доктор гуманістичних на-
ук з факультету журналістики та суспільної комунікації
Лєх Краєвські сказав, що Болонська система веде нас до
руйнування стереотипів про освіту. Суб’єктом усього
процесу вона робить студента, а викладач допомагає йо-
му крокувати у світ знань. Головне, що Болонський про-
цес дає можливість одночасно навчатися у вузах
декількох країн і відповідно отримати декілька дипломів
про вищу освіту міжнародного зразку. До речі, Лєх
Краєвські зустрівся зі студентами перших-третіх курсів
спеціальності «журналістика» і був приємно вражений їх
допитливістю та ерудованістю, якій, на його погляд, мо-
жуть позаздрити й студенти деяких європейських універ-
ситетів, з якими йому доводиться працювати. 

У результаті роботи круглого столу було підписано
договір «Про міжнародний обмін студентами між СумДУ
та Вармінсько-Мазурським університетом».  

Юлія В’ЮННИК, Аліна ГОРКУН,
Вікторія МІРОШНИЧЕНКО.

Еще в студенческие годы Алек-
сей Андреевич Борисенко, теперь
заведующий кафедрой электрони-
ки и компьютерной техники, про-
фессор, доктор технических наук,
начал искать ответ на вопрос: что
же такое информация? Много на-
блюдал за ее феноменом, выдви-
гал гипотезы, проводил экспери-
менты, делал выводы… И вот не-
давно презентовал книгу «Приро-
да информации», в которой делит-

ся с читателем своими размышле-
ниями, открытиями, вариантами
ответов, при этом интригует его,
подталкивает к дискуссии, выска-
зыванию собственной точки зре-
ния. 

Издание имеет относительно
скромный объем, хотя и больший,
чем задумывался автором. Вооб-
ще-то, вначале он планировал вы-
пуск брошюры, однако в процессе
работы она переросла в книгу,
обращенную в первую очередь к

тем молодым и думающим людям,
среди которых много студентов и
аспирантов. Однако не только к
ним. Ее вполне может осилить лю-
бой человек, заинтересованный
общими проблемами теории ин-
формации, ее применением в на-
уке, технике. 

Разнообразная целевая ауди-
тория книги обусловлена тем, что
ее содержание посвящено не толь-
ко сугубо математическим и ки-
бернетическим, но вопросам и об-

щего характера, являющимися
прерогативой философского под-
хода, над которыми могут пораз-
мыслить люди с разным складом
ума. Такая обобщенность необхо-
дима, потому что феномен инфор-
мации не втискивается в узкие
рамки одной какой-либо науки,
требует анализа на основе многих. 

Присутствуют в книге и эле-
менты метафизики, то есть науки о
сущности (в данном случае – ин-
формации). С этой проблемой ав-
тор сталкивался не раз в своей
практической деятельности, при
разработке информационных сис-
тем и устройств. Особое место в
ней занимают цифровые автома-
ты. Работа с ними и натолкнула
Алексея Андреевича на ряд мыс-
лей, идей о сущности информа-
ции, которые изложил в своей кни-
ге. Также приводит он мнения из-
вестных ученых разных историчес-
ких периодов, которые работали
над вопросами, близкими к иссле-
дуемым в теории информации. Их

анализ позволяет увидеть то об-
щее, что имеется между современ-
ными подходами и взглядами мыс-
лителей прошлого. 

Издание имеет такую структу-
ру, что каждый раздел и параграф
можно читать отдельно, вне зави-
симости от предшествующего ма-
териала. Конечно, книга не дает
ответы на все вопросы, которых
ставится довольно много. Автор
считает, что это одновременно ее
недостаток и достоинство: есть
над чем работать в будущем. 

«Природа информации» – од-
на из первых книг, віпущенных из-
дательством СумГУ на высокотех-
нологическом уровне, за что Алек-
сей Андреевич благодарен всем
его сотрудникам. Ознакомиться с
этим изданием можно в универси-
тетской библиотеке.

Любов БОЙКО,
група ЖТ-51.

НА ФОТО:
професор О. А. Борисенко.

Известное выражение «Кто владеет информаци-
ей, тот владеет миром» становится все актуальнее.
Благодаря информации, передающейся из поко-
ления в поколение, социум существует как соци-
ум. Знания дают возможность людям реализовы-
вать свои физические и духовные потребности, ко-
торые далеко не всегда имеют мирный характер.
Поэтому ведутся разного рода информационные
войны, которые не менее губительны и опустоши-
тельны, чем кровопролитные. С той разницей, что
уничтожается не телесный, а душевный и духов-
ный состав человека. Многое удалось изучить и по-
нять в природе информации, однако она до сих пор
остается не разгаданной до конца тайной.

ЗАГАДКА «ПРИРОДЫ ИНФОРМАЦИИ»

ПОЛЬСЬКІ
ГОСТІ

В СУМДУ Думки серед опитаних викла-
дачів з приводу Болонського
процесу розійшлися. Лунали
різні відповіді на кшталт «став-
люсь нейтрально, бо не маю до-
статньої інформації», «утрима-
юсь, бо не хочеться критикува-
ти», «студент перетворюється на
комп’ютер, який повинен набра-
ти певну кількість балів», «це не
для наших студентів», «чужому
научайтесь, а свого не цурай-
тесь», «стара система краще»,
«за його впровадження, при
умові збереження деяких тра-
дицій власної вищої школи»...

Декан гуманітарного
факультету

Лариса Петрівна Валенкевич:
– Знаєте, на таке одразу й не

відповіси, бо як завжди є свої
«за» та «проти». Якщо мова про
маленькі дисципліни, які я викла-
даю, то заняття проходять один
раз на два тижні й тоді лекційний
дух ніби «випаровується». Це –
не на користь студенту. При мо-
дульно-рейтинговій системі
лекції проводяться один раз на
тиждень, що дає змогу студенту
краще засвоїти матеріал і при
підготовці до практичних занять
йому набагато легше. З іншого
боку, для викладача важче тим,
що даний процес потребує грун-
товної методичної підготовки
курсу, тобто створення тестових
завдань, нових методичних
вказівок для практичних робіт і
самостійної роботи студента. Ця
система вимагає значної систе-

матичної цілеспрямо-
ваної роботи як студен-
та, так і викладача, про-
те дає можливість пере-
зарахування споріднених
дисциплін, коли студент
виїзджає навчатись до
іншої країни...»

Завідувач кафедри історії
Валерій Миколайович

Власенко:
– На мій погляд, це немину-

чий процес, якщо не перейдемо
зараз, то залишимось далеко по-
заду у порівнянні з іншими
країнами. Гарним є те, що систе-
ма оцінювання за балами
урівнюється з європейською, та й
студент здатний контролювати
власну ситуацію, бо знає всі
«правила гри». Особисто мені не
подобається скорочення ауди-
торних занять, бо втрачається
зв’язок викладача зі студентами,
на яких лягає величезне наванта-
ження самотійної роботи, до якої
вони далеко не завжди готові. А
чи зможемо тоді підготувати
гідного та конкурентоздатного
фахівця на європейському ринку
праці?»

Опитування проводила
Леся ФЕДЧЕНКО,

група ЖТ-62.

P.S. Дослідження продов-
жується. Бажаючим вислови-

тися з приводу означеної
вище проблеми «Резонанс»

завжди готовий надати місце
на газетній шпальті

Болонський процес – актуальне та
найбільш «алергійне» питання як серед на-
ших викладачів, так і студентів. Про цей
«процес» нібито всі чули, а з чим його «їдять»
– стовідсотково не знає ніхто. Саме тому й
виникла необхідність проведення невеличко-
го соцопитування серед університетівців. За-
пропоноване одне запитання: «Ваше особисте
ставлення до Болонського процесу?»

3
Усі нововведення, пов’язані з навчальним процесом, цікавлять і студентів, і викладачів.

Тому зрозуміло, що круглий стіл «Удосконалення системи контролю якості вищої освіти і
Болонський процес», що проходив 21–22 листопада в СумДУ з ініціативи кафедри перекла-
ду, привернув увагу загалу. На ньому радилися представники не лише нашої Alma-mater, а
й Вармінсько-Мазурського університету, що в Ольштині (Польща).



Якщо ти людина ...

З вересня цього року
Анна Яковлева не
тільки студентка четвер-
того курсу економфаку,
а й виконуюча обов’яз-
ки голови студентської
профспілки СумДУ.

Кар’єрні сходинки почала до-
лати ще в школі, яку закінчила з
відзнакою. Вступивши до нашого
університету, Аня стала профор-
гом групи. Потім довірили викону-
вати обов’язки голови профбюро
її рідного факультету, а в лютому
приставка в.о. віднялася. Тепер у
профспілкового лідера Яковлевої
надійна команда голів профбюро
факультетів: Ельвіра Яценко
(ФЕМ), Ольга Резніченко (ММФ),
Ольга Селюк (ІФ), Сергій Стецен-
ко (ФІФ), Євгенія Яковська (ГФ),
Олена Шкіра (Медінститут). 

Взагалі ж вона людина дуже
активна: бере участь у культурно-
му житті університету, займається
науковою діяльністю, відвідує
різні конференції. Окрім цього,
Аня ще й член об’єднання «Гро-
мадська ініціатива «Нічний До-
зор». Нещодавно наш головний
профорг побувала на Всеук-
раїнській конференції, де обгово-
рювалися різні проблеми з життя
студентства, зокрема участі в
міжнародних програмах «Work
and Travel USA» і «SAWS» ( якщо
вони вас зацікавили – звертайте-
ся до 202 кабінету Г-корпусу). 

Наразі студпрофком на чолі з
Анною Яковлевою планує провес-
ти анкетування серед студентів із
метою виявлення випадків хабар-
ництва серед викладачів. Спільно
з волонтерами СумДУ буде прове-
дена акція «Не будь байдужим до
долі сиріт», усі зібрані кошти
підуть на допомогу студентам-си-
ротам Політеху. У розпалі підго-
товка організації новорічних роз-
ваг – чекайте на бал! Профком
уже запасає подарунки для сту-
дентів-пільговиків, а бажаючим
відпочити – путівки.

Матеріал підготувала
Анна КЛАДІЄНКО.

НА ФОТО: Анна Яковлева.

В актовій залі СумДУ вшану-
вати рідну мову зібралися  студен-

ти різних факультетів, представни-
ки Національної спілки письменників

України, ВУТ «Просвіта», інших гро-
мадських організацій. Програма свята

була насиченою, різноманітною. Зі сце-
ни звучали вірші, лунали пісні, вислов-

лювались різні думки з приводу мовного
питання. Цікавим чотиривіршем закінчив

свій виступ старший викладача нашої кафедри,
професійний письменник Василь Чубур:

Слова – це коні, словники – це стайні.
Людина оре душу, мов ріллю...  
Ти кажеш – рідна мова? А спитай-но:
Вона тебе вважає за рідню?..

Доцент кафедри журналістики та філології
Алла Олександрівна Євграфова вважає, що
стан української мови сьогодні просто жа-
люгідний. Сама вона за фахом русист,  але

цілком свідомо перейшла на українську. На її
думку, мовним питанням   свідомо спекулюють
політики, які роблять тим самим серйозну
лінгвістичну проблему суто політичною, що дає
негативні наслідки. «Хочеться побажати нашим
студентам, – сказала вона, – найелемен-
тарнішої поваги до рідної мови. Навіть якщо ти
не українець, то повинен вивчити мову того на-
роду, по землі якого ходиш, а якщо українець...
Не варто й небезпечно чуратися рідного слова,
яке є генним кодом нації...» 

Солідарна з нею і завідувач цієї ж кафедри
Олена Григорівна Ткаченко, з якою зустрілися
вже поза актовою залою: «Ситуацію з ук-
раїнською вважаю катастрофічною. Причин то-
му чимало. Треба заглиблюватися в історію, аби
зрозуміти, що відбувається сьогодні. Взяти, на-
приклад, проблему українського правопису.
Історично склалося так, що в Україні існувало
два правописи – кулішівка й жиліхівка. У нас
послуговувалися першою, а на західних землях
– другою. У 1928 році інститут мовознавства
створив єдиний правопис, неофіційна назва
якого – скрипниківка, але через п’ять років йо-
го визнали націоналістичним і заборонили.
Втім, уся українська громадскість і досі ним по-
слуговується.

Навіть такий коротенький екскурс у минуле
говорить про те, що мовне питання – це пере-
дусім справа лінгвістів, фахівців, які вивчають
закономірності й механізми  впливу на неї
соціальних факторів. Ні журналісти, ні політики
не повинні втручатися в цей процес. Уряд же по-
винен втручатися тільки на економічному рівні:
підтримувати державну мову всіма засобами,
які потрібні для її нормального функціонування.
Що ж до студентів... Вони завжди були носіями
літературної норми мовлення, тож кому, як не
студентству, нести її в широкий загал. Слід
усвідомлювати й те, що володіння мовою – це
одна з основ, необхідних для становлення лю-
дини як спеціаліста. Та й узагалі, важко ( у ду-
ховному плані) доводиться тому, хто втрачає
відчуття рідної мови. Якщо людина не любить
своє, то не полюбить і чужого. Відтак її ніколи
не визнають інші...»

Складно заперечити, правда ж?
Анатолій КРАВЧЕНКО,

група ЖТ-62.
НА ФОТО: доцент А. О. Євграфова зі

студенткою М. Рябовою,  переможницею
Всеукраїнського конкурсу студентських на-

укових досліджень із соціолінгвістики.

Цього разу воно поєдналося
з виставою «Путь длиною в
жизнь», яка показана нещодав-
но в актовій залі СумДУ.
Приємно провести  суботній
вечір в атмосфері творчості мог-
ли всі бажаючі, бо дійство було
некомерційне. Спочатку виста-
ва задумувалася як реабілі-
тація мех-мату після «Золотого
Інтегралу – 2005», але резуль-
тат перевищив усі очікування.

Над постановкою дев’ять
місяців працювала театральна
студія «Арлекін» під керів-
ництвом Костянтина Павленка
(Кота), який чудово справився
не тільки з режисурою, а й  ви-
конав (та ще й блискуче) голо-
вну роль. Ідею розробляв разом
зі сценаристом Стасом Пікіним
(другокурсник ММФ). Текст – у
віршах. У складі трупи – сту-
денти СумДУ, педуніверситету
ім. Макаренка, машино-
будівного коледжу, коопера-
тивного технікуму, учні шкіл
міста.

Після вступного слова ре-
жисера лаштунки відкрилися й
вистава почалася. Відчувалося
напруження поміж акторів (ще
б пак – прем’єра!), та це не по-
значилося на якості гри. П’єса
показує життєвий шлях голо-
вного героя, Кая (не плутати з
однойменним персонажем
«Снігової Королеви»), який че-
рез самозакоханість, егоїзм та
гордість втратив свою кохану –

Герду. Він подорожує часо-про-
стором у її пошуках, однак ме-
тою стає вже не стільки повер-
нення коханої, як потреба щось
довести самому собі й знайти
втрачені багатство та славу.
Протягом життя з ним завжди
віра в Бога, однак, зазнавши
невдачі, втрачає віру, а разом із

нею і життя. Цим автори хо-
тіли показати самонедостат-
ність людини, яка звикла
завжди звинувачувати когось у
своїх проблемах та невдачах.
Постановка висміює багато вад
суспільства. Дивлячись виста-
ву, намагаєшся і прослідкува-
ти за грою акторів, і вслухати-
ся в текст, і дібратися до прихо-
ваних смислів. Крім того, гра
на сцені поєднувалася з кіно-
мистецтвом на екрані, де відбу-
валися батальні сцени з відо-
мих закордонних фільмів, що
демонстрували різні епохи, в
яких начебто поневірявся
Кай... 

По звершенню вистави зал
аплодував стоячи. Постановка
спонукає глядачів замислитись
над багатьма проблемами бут-
тя. Звісно, можна ще багато
розповідати, але, як відомо,
краще один раз побачити, ніж
сто разів почути. Уже шко-
дуєте, що не бачили цього на
власні очі? Не впадайте у
відчай. На численні прохання
трупа планує дати ще один пер-

форманс 13 грудня цього року
о16-й годині. На квитки витра-
тите від 3 до 5 гривень, але задо-
волення отримаєте неоціненне,
за умови, що ви й ваші сусіди по
залі обійдетеся без увімкненого
мобільніка.

Что наша Жизнь? Игра.
И что весь Мир? Театр.

И люди в нём актёры поневоле.
Хоть рад такому ты,

а хоть не рад – 
Всесильная Судьба

распределяет роли:
кому достанется

любовь без боли;
кто в золотую клетку

попадёт без воли;
кто обретёт,

а кто лишится своей доли; 
кто сахар съест,

а кто получит соли;
кто море перейдёт,

а кто не справится с горою; 
кто прав всегда,

кто ошибается порою, 
какой за это платит он ценою; 
кто жаждет мятежа;

кто в поисках покоя;
кто трус, а кто готов

пожертвовать собою; 
кто сдастся в плен врагу;

кто не уйдёт без боя... – 
и Небеса следят

за нашею игрою.

З місця в другому ряду
за дійством спостерігала

Zlata Silver.

СХОДИНКАМИ
У С П І Х У

ДЖЕРЕЛО ДУХОВНОСТІ

ЦЕ МАГІЧНЕ СЛОВО –

ПРЕМ’ЄРА!

Мова нашого народу живильна, мов та криниця
в степу, яка дає сили й наснаги кожному спраглому.

9 листопада – офіційна дата святкування Дня нашої
писемності й мови, яка співпадає із датою шануван-

ня в церквах Нестора Літописця, автора знаменитої
«Повісті временних літ». 
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– Уже більше місяця ти, Анто-
не, «при посаді». Чи уживаються
твоє навчання і ректорство?

– (Посміхається) Начебто. Чесно
кажучи, вчитися ще майже не почи-
нав. Поки що весь у ректорських
справах. Та й звичка в мене є: почи-
нати активно гризти граніт науки
після Дня студента. Тобто приділяю
увагу до цього дня тільки найваж-
ливішим предметам, а потім із голо-
вою поринаю у навчання, ночами си-
джу, аби виконувати всі завдання.
Втім, не один я такий. Півтора місяця
мені цілком вистачає, аби набути
бойової готовності перед сесією. 

– Що тебе привело в сту-
дентське самоврядування?

– Що? Скоріше – хто. Був у
нашій групі хлопець один старостою
(ми й зараз із ним класні друзі). Я
займав посаду фізорга, але особли-
во самоврядуванням не цікавився.
Потім він (як контрактник) перевівся
на бюджет в іншу групу й запропону-
вав мені податися в старости. Я
пішов – сподобалось. Потім, як у тій
пісні, «все вище й вище...»

– Коли ти вирішив висунути
свою кандидатуру на студентсь-
кого ректора?

– Навіть не думав про це. Мені
пропонували висунутися на сту-
дентського декана в минулому році,
але я відмовився: на той час лише
місяць був старостою. Досвіду не ви-
стачало. Балотуватися на ректора
порадила Лідія Федорівна Руденко
(заступник декана ІФ з навчально-
виховної роботи). Чому? Можливо,
побачила, як група, де я став старо-

стою, вирівнялась: до мене її відзна-
чали на потоці як найгіршу, а на тре-
тьому курсі вона стала найкращою.
Не хочу показатися хвальком, але є,
мабуть, в цьому і доля моїх особис-
тих зусиль.

– Що тобі дав післявиборчий
час?

– Найголовніше – певний
досвід. Та команда, яка тепер мене
підтримує, відсотків на 70 скла-
дається з прихильників мого основ-
ного суперника у передвиборчій
кампанії Миколи Чернотицького. З
моєї – залишився тільки Богдан
Щербак. Але я комфортно почуваю
себе з цими людьми. Починаю ро-
зуміти, наскільки був неправий, коли
раніше заявляв, що вони нічого не
роблять. Сам тепер відчуваю, як не-
приємно чути невиправдані закиди в
бездіяльності. Бо насправді ми на-

полегливо працюємо. Цілий тиждень
готували «Диско 80-их», щоб вийш-
ло нормальним. І свято – вдалося.
Для всіх бажаючих не вистачило
квитків. Оформлення, музику – все
робили, діставали самі. Тепер бачу,
що самоврядування – непроста річ.
Реально активних студентів – десь
третина, тоді як байдужих…

– А бачиш шляхи залучення
нових активістів?

– Так, але для цього потрібен
час. Коли ж чую, що, мовляв, наше
самоврядування зайшло в глухий
кут, то дивуюся. Адже, судячи з
відгуків на всеукраїнських і міжна-
родних конференціях, на яких бу-
ваю, ми займаємо пристойні позиції
в Україні. Безумовно, є заклади, в
яких давно вже система самовряду-
вання сформувалася й чітко діє. Але
СумДУ наш – молодий, а самовря-

дування тут і взагалі зовсім юне: я
всього лише п’ятий ректор (Анна То-
встуха була виконуючою його
обов’язки). Львівський політех, КПІ
ім.Т.Г. Шевченка – там усе без пи-
тань, у них все налагоджено. Одна ж

із найбільших проблем самовряду-
вання взагалі – плинність кадрів. За
рік ректорства складно реалізувати
все задумане. Першокурснику в сту-
дентський ректорат пробитися не-
можливо, другокурснику – як виня-
ток, на третьому курсі – також трап-
ляється не часто, а коли ти на чет-
вертому курсі, то залишається рік-
півтора...

– Чим тепер займається сту-
дентський ректорат?

– Дискотека вдалась, тож є ідея
зробити міську студентську, якщо
вийде. Далі – ще ряд заходів, у тому
числі й новорічних, готуємось. Після
Нового року займатимемося весня-
ною конференцією. Ми присутні на

всіх виховних комісіях, які прово-
дяться в університеті. Збираємось
провести рейд у гуртожитках. Кож-
ного тижня буваю там, і зробив та-
кий висновок, що основна проблема
гуртожитку – дуже погана пропуск-
на система. Плюс хлопці й дівчата не
дотримуються елементарних пунктів
положення про рейтинг. Зазвичай,
якщо відбуваються якісь інциденти,
то студенти, як це не гірко визнава-
ти, дійсно винні. 

– За якою допомогою студен-
ти можуть до тебе звертатися? 

– Якщо є реальні проблеми –
спробую допомогти їх вирішити.
Все, що стосується побуту, навчан-
ня, гуртожитку – звертайтеся, будь
ласка. Також доводжу до відома, що
вийшов наказ, згідно з яким ті відра-
хування від університету, які йдуть
не через навчання, тобто не через
академзаборгованість, ідуть через
нас. Тобто для цього необхідна віза
студентського ректора. Єдине чого
не треба, так це бігти зі скаргою, ко-
ли накричав викладач, у якого не ви-
тримали нерви, або ж безпідставно
вимагати грошей.

– Ставши студентським ректо-
ром такого відомого університе-
ту, як наш, відчуваєш
відповідальність?

– І неабияку! Розумію, що
потрібно відповідати іміджу СумДУ.
Адже Костянтина Хацка, Володими-
ра Чепіка знають в Україні дуже до-
бре. Наше самоврядування поважа-
ють, і велика заслуга в цьому наших
попередників. Ми перші в Україні
провели прямі вибори. Після нас це
зробив Чернігівський педагогічний
університет і деякі інші. Практично
всі координатори всеукраїнських
молодіжних організацій знаходять-
ся в СумДУ. Тому треба тримати
марку!

Вікторія МІРОШНИЧЕНКО,
група ЖТ-52.

Ò Ð Å Á À
“ЗОЛОТА СЕРЕДИНА”

Ò Ð È Ì À Ò È  Ì À Ð Ê Ó

Антон АКУЛОВ обраний студентським ректором СумДУ шля-
хом прямих виборів ще в квітні. Але вступити у свої повноважен-
ня він зміг лише 16 жовтня, коли нарешті відбулася конференція,
на якій відзвітувала про виконану роботу команда Володимира
Чепіка й були прийняті зміни до положення про студентське са-
моврядування. Кореспондент «Резонансу» зустрівся з новим
лідером нашого студентства.

ПІБ – Акулов Антон
Валерійович.

Дата народження – 11.08.1986

Факультет – інженерний

Курс – IV.

Група – ВІ-31.

Спеціальність – «Верстати та
інструменти»

Середній бал за минулу сесію
– 4,2.

Знак гороскопу – Лев.

Хобі – баскетбол.

Досягнення у спорті – чемпіон
Сум із баскетболу 2006
року (у складі команди
СумДУ ).

Улюблені книги – «Майстер і
Маргарита», «12 стільців».

Партійність – немає.

Радує, що саме майбутній інженер – студентський ректор
закладу, який у народі називають Політехом. Перед Антоном
складне завдання – перебороти існуючу неприязнь деяких студентів
різних факультетів, здружити їх. Хочеться побажати йому достойно
витримати випробування владою і, можливо, славою...

Анатолій ЄВТУШЕНКО, декан інженерного факультету 

Євгенія Саєнко (Е-41,
ФЕМ) – перший про-
ректор.

Анна Товстуха (Ф-31,
ФЕМ) – радник. 

Дмитро Вихров (Ф-21,
ФЕМ) – проректор з
науки.

Роман Пушкар (ВІ-21,
ІФ) – проректор по
гуртожиткам.

Наталя Хоминич (Ю-42,
ГФ) – проректор з
АГЧ.

Богдан Щербак (ПР-43,
ГФ) – проректор зі
спорту.

Андрій Савочка (ТМ-41,
ІФ) – проректор по
культурно-масовій ро-
боті.

Ірина Терещенко (ЕФ-
63, ФЕМ) – секретар.

Катерина Захарченко
(СУ-21, ФТФ) – радник.

Анастасія Шимаріна
(МК-41, ФЕМ) – про-
ректор з інформації.

С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Р Е К Т О Р А Т Решили провести опрос
среди студентов разных
институтов – за сколько те
сдадут китайский язык.
Подходя к физтеховцу:

– За сколько китайский
сдашь?

– Ну, месяца за два.
Приходят в МГУ:
– За сколько китайский

сдашь?
– Ну, где-то за месяц.
Приходят в CумДУ:
– За сколько китайский

сдашь?
– Методичка есть?
– Есть!

– Ну, сейчас докурю и
пошли сдавать... 

*
Hа лекции: – Да, я знаю,

что вы это знаете. И я это
знаю. Но пока мы до этого
не дошли, то мы вместе
этого не знаем.

*
Студент: – Профессор,

какой величины должен
быть курсовик?

Профессор: – Как пла-
тье женщины: достаточно
длинным, чтобы прикры-
вать предмет, и в тоже вре-
мя довольно коротким,
чтобы привлечь внима-
ние...

АНЕКДОТ



Золота середина

– Олександро,
коли ти почала

співати?
– До пісні прийш-

ла дуже рано – в 5
років. Навчалася в

гімназії, де було багато
предметів, пов’язаних з

музикою, наприклад, хор,
оркестр. Саме там змогла

розкритися. Вчителька
помітила в мені якусь іскрин-

ку, талант і запропонувала
займатися у її колективі, де я

стала однією з перших. Тут мені
допомогли знайти себе. 

– Які досягнення, плани на
майбутнє?

– Оскільки співаю вже 13-й
рік, то встигла взяти участь у
різних концертах і конкурсах. У
Сумах неодноразово займала
перші місця, у «Боромлі –2004» –
друге. Особливим досягненням
вважаю приз глядацьких симпатій,
який отримала в Києві на конкурсі
«Майбутнє України – діти». А що-
до планів, то найближчий – участь
у міжнародному конкурсі в
Брянську, де з гордістю буду захи-
щати честь СумДУ. Впевнена, що
на цьому не зупинюся. 

– На яку аудиторію подо-
бається працювати?

– Аудиторія завжди різна. У
людей специфічні музичні смаки.
Коли я знаю, що треба завести
зал, то буду співати те, що подо-
бається загалу. Це теж треба про-
думати! Кожна пісня розрахована
для певної групи слухачів. Напри-
клад, якщо в залі серйозне панст-
во, то співатиму щось більш «до-
росле», солідне. Люблю виступати
перед студентством. Одразу відчу-
ваю, коли публіці подобається мій
виступ. Умить з’являється
посмішка, починають сяяти очі й
просто хочеться співати! Приємно,
що тебе раді бачити.

– А пісні яких виконавців
тобі подобаються, які з них лю-
биш виконувати?

– Я людина весела, тому люб-
лю саме веселі, щоб розігріти
публіку, поділитися тим позити-
вом, який у мене є. А от лірична
пісня приходить дуже рідко. Але
треба співати й такі пісні, щоб до-
вести – вони мені під силу. Що ж
до виконавців, то за силою голосу,
темпераментом мені підходить
Тіна Кароль. До цього подобалась
Ані Лорак, окремі пісні Гайтани.
Можу заспівати будь-яку пісню,
якщо вона цікава, підходить до мо-
го голосу, але найважливіше –
щоб «справжньою» була. А вза-

галі у мене немає кумирів, улюб-
ленців, слухаю все – від класики
до дуже «важкої» музики. Подо-
бається дізнаватися щось нове,
цікаве й не стояти на місці. На-
справді, дуже хочеться спробувати
себе в різних напрямках, не тільки
поп-музиці, естраді, але наприклад

– у джазі. Було б дуже цікаво зро-
бити концерт саме з авторських
пісень. У мене є лише одна така,
яку ще мало хто знає, бо в СумДУ
її ще не чули. Авторські пісні вима-
гають багато коштів: написати
пісню – не проблема, набагато
складніше з фінансами для аран-

жування. Для цього потрібен меце-
нат...

– А як щодо твоєї співочої
діяльності ставиться група, в
якій навчаєшся?

– Трішечки засмучує те, що ма-
ло хто з одногрупників ходить на
концерти. Але є серед них і активні
– танцюють, співають тощо.
Справжні профі! Подобається з
ними спілкуватися. Є інші, але й
вони реагують нормально. Просто
поводжу себе не як зірка, а як зви-
чайна студентка.

– Чи заважає творчість на-
вчанню? 

– Аж ніяк! Буду співати неза-
лежно від того, чим займатимуся.
Люблю все поєднувати. Багато хто
дивується, що я навчаюсь у СумДУ
на інженерному, а не в Поплавсь-
кого. Добре розумію: шоу-бізнес
для мене – зі сфери анріал. Мож-
ливо, що на міжнародних конкур-
сах і помітять, але я не ставлю
співи на перший план. Це просто
хобі, а заробляти гроші намагати-
муся іншим, серйознішим шляхом.
Якщо ж у моєму житті з’являться
проблеми, то думаю, що не пропа-
ду.

– Як тобі активність наших
студентів у ролі глядачів на
культурних заходах?

– Дуже подобається. Але є
приватні концерти, на яких актова
зала СумДУ заповнена лише на
третину чи на чверть. Сумно, коли
за лаштунками діляться такими
враженнями: «Ну, нічого, як на ре-
петиції!»

Інтерв'ю провела
Катерина ШВИДКА,

група ЖТ-62.
НА ФОТО:

Олександра Лазаренко
та народна артистка України

Руслана Лижичко.

ÇÎËÎÒÈÉ ÃÎËÎÑ Ñóì ÄÓ
Саме так стали називати Олександру

ЛАЗАРЕНКО, другокурсницю ІФ, після
минулорічного «Інтегралу». Тепер вона

завжди бажаний гість на всіх концертах,
які проводяться в нашому університеті.

Сьогодні вона в гостях у «Резонансу».
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Барабанойа дробь... Шикарно-
червона завіса (правильної ваги,
не дуже легка і не дуже важка)
оголює нам світ музики!.. Дами і
гаспида, прошу зустрічати гармат-
ними аплодисментами.... Студ..
РОК! (Всі в екстазі закатують очі,
пускають слину, б’ються у своїх
кріслах... дєвучька-малолєтка об-
народує свої вєни)...

Традиційно почнемо з пе-
реліків (знаєте, всі люди їх люб-
лять, бо вони так уміло вписують-

ся в обмежений інформаційний
простір людини формату А-3). Тож
почнемо ( вже без барабанних
дробєй, бо ще палички зламаєм,
чим же тоді дріботитимемо  при
підйомі прапорів на всідяких
праздніках?), прашу любіть і жа-
лавать:

– ту-ду-ду-ду...Molly Sunbeam
(sreamo-rapcore), мальчікам
постійно холодно й страшно.. А
може, через те і кричать отак
красіво?.. 

– Mickey Mouse is Dead (math-
ematic-grunge-core),  відомі по-іно-
планетному скороченні, тобто аб-
ревіатурі – MID , математика і все,
це слово ідеально описує дохлих-
маусів;

– Karma], ноу коментс, просто
nu-metal (а солістік у них мілий);

– Winner Wail – раз, і перегру-
пувалась сумська командочка з
ХДТ у нову, і почали мальчікі й
дєвучькі виготовляти (чи ремига-
ти?) emo-alternative;

– Dear Papa Chilli (esthetic-
emo-cor) – приїхали й поїхали,  за-
ставляють тепер їх чекати. Міла
музичка, схожа на весіннє ОРЗ з
Лебедина;

– Saymack Lem (витончений, і
такий осінній art-rock)! Ітого, шля-

хом важких мозкових процесів,
можемо об’єднати всіх студ-
роківців у цихфру шість (містика,
друзі мої, містика...). Отже, ос-
танні, але ж звичайно не за зву-
чанням (чувачьки, не дуйтесь од-
разу, розумієте, принципи зносу у
журналістів такі, першосортне –
на самісіньке дно коробка)...

Щодо самої програми: доволі
файні жовті афіші обіцяли моло-
дих та перспективних, типу,
гуртів... Враз лояльне перо, на

жаль, зламалося, й гору взяло
прискіпливе та підступне вухо ме-
ломана. Тож отримуйте пасквіль. 

(Марінка буде кусатить, одя-
гайте дубльонки, фірма «Мертві
тваринки» вас врятує)...

Саймак Лем. Виступали хлопці
й дівчинка спокійно, без претензій
враз переплюнути Пінк Флойд чи
ЄС. Публіка ностальгійно згадува-
ла дитинство й ім’я хлопчика з
фільму про термінатора, бо ж ба-
рабанщик був на нього непристой-
но схожий... (навкруги літали ме-
телики, снився орган в потішному
сарайчику, і весна; гарно танцюва-
ти пальцями, під саймак лем)...

Діа Папа Чілі. Лебединська ко-
манда, як на мене, найбільш підго-
тувалася, честь їм, бо відверто не
лажала, відіграла добросовісно
свої 20 хвилин і зібрала щирі опле-

ски вдячних чубатих Емо-дівчат
(никто не знает, никто не сможет
обьяснить… Зачем мы в этом ми-
ре… Зачем мы в этом мире?...)

Все. СтудРок втрачає глузд, усі
потрапляють у королівство слему
та абсурду. Моллі Саннім. Усі скан-
дують. Усі хочуть штовхатися, кри-
чати й смертельно радіти життю. І
було б  чудововенько, аби в соліста
мікрофон працював постійно, а не
як старий вітчизняний автомобіль
типу «Запорожець».

Ге! Моя память залишить вис-
туп Мілкі Маус Із Дед як най-
чарівніший спогад. Феєрія світла й
звуку. Хлопці, звичайно, молодці,
бо все ж побрали інструменти і на-
магалися грати хоч що-небудь (чи
то було все і одразу?). Басист по-
рвав публіку, бігаючи по сцені,
лірично вимахуючи гітарою, зби-
ваючи мікрофони, колег і  глядачів
(з пантелику). Зняв навіть штани,
певно емоції розпалили усе його
єство. Дякуємо щиросердно Мол-
лі, захистили тендітну психіку

присутніх від споглядання його по-
дальших дій. Шоу маст гоу он, то-
варищі.

Випхавши нарешті експресив-
ного мертвого мілкі, маємо ню-ме-

тал – Карму. Відвертий ТОЛ, але,
судячи з активного слему, молодь
любить відвертість. Купи сплете-
них тіл поводять себе як скажені
більярдні кулі, коли немає лузи.
Карма виступала довго, трохи
шаблонно, як старі прохавані ро-
кери.

Після них емо-дівчинка Вінер
Вейл виглядала як олія на воді, ні
туди ні сюди. Хтось дослухав до за-
вершення, хтось не витримав ро-
мантично-трагікомічного скріпу й
пішов – чи  додому, чи на афтер-
паті, чи стрьомно побитися на схо-
динках Г-корпусу. У кожного, як
відомо, свої таргани у голові...
Вилізла купа людей, дівчата поби-
ли хлопців, таких скромних
гопніков, знову таки віддавили
мені ногу, тепер вже ліву, накида-
ли сміття (за принципом: там гдє
кушаю, там і...) і розійшлися вос-
воясі з невідомо чим у головах... А
воно обідно було спостерігати за
сміттям, яке емоціонально пере-
верталось і шкреблось по території
університету біля корпусу Г...
Люді... ноу коментс!

Всім окреме «дякуємо», окремі
цьомкни кожному слешеру й гур-
там, з вами було тепло!

Саша і Марінка.

Ураження 1. Нарешті заснула (режим очікування) Ну невже до-
чекались? На фоні відзначення та перенесення Суми Рок-фесту нам
на допомогу, як скляна фєєчка, спускається СтудРОК! Ітак, дами і
гаспида, розслабтесь і насолоджуйтесь музичними вібраціями у ва-
ших мізках...

Ураження 2. Включення...(передаю естафету)...Починалось усе
доволі звично для подібних заходів: субкультурно роздягнена
молодь, строката, мов тропічні папужки (а сама в чому була
одягнена?..шо то за рожева рубашечка була, зі смугастим
шарфіком?),  порожні бляшанки з-під пива, чемно кинуті поряд з
урною, тітонька-таврувальник, що штампує хлопчиків і дівчаток за
символічну ціну в 5 гривень. У залі тепла й дружня атмосфера
очікування свята. Не вистачало хіба що ялинки, довкола якої
червонопикий дід і купка дітлахів змогли б здійснювати ритуальні
танці. Хоча, звісно, червонопиких танцюристів було достатньо і без
дітлахів (слемерам вдячність, спасіба вам, мальчікі і дєвочьки, що
віддавили меня ножку, і відкусили ручку).

Ураження 3. Перезапуск... (чашка кави і..) Всьо, всі заморились,
пішли додому (а хтось і не пішов, а поліз), теплий душ + тихо, тихо
ввімкнути свою улюблену музику (релаксація після струсу мозку від
рокових вібрацій) і спатки... Солодко, з надією на завтрашню
суботу... А потім ходити й наспівувати пісні Моллі Саннбім і Діа Папа
Чіллі... А  ще кажу величезне спасі ба  за ідею Студроку, бо не вмирає
надія на пристойних звук і широку аудиторію. Але за умови, якщо
грати музику, а не калічити слухачеві тонкі вуха. Тоді у молодих і
перспективних є надія перетворитись на професійних і
оригінальних...

МАТЕМАТИЧНІ ПЕРЕЛІЧЕННЯ (10 листопада, 18.00,
актова зала СумДУ)
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ПРИДУМАННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ

Кто в детстве не любил сказ-
ки и не представлял себя на ме-
сте главного героя! Иногда уда-
валось даже воплотить мечту в
реальность – например, на но-
вогоднем маскараде. Но, взрос-
лея, мы перестаем верить в
сказку, волшебство, чудеса и с
головой погружаемся в омут се-
рых будней. Однако героям мое-
го рассказа это не грозит. Пере-
воплощение у них в крови, одна-
ко не зависит от лунных фаз и
никак не связано с оборотнями
и вурдалаками. Они – участни-
ки Ролевого Движения: толкие-
нисты, файтеры, ролевики и ре-
конструкторы – это условное
разделение основной ролевой
тусовки на своеобразные касты.
Первые отдают предпочтение
Хоббитским Игрищам («ХИш-
кам»), в основе которых творче-
ство писателя-фантаста Джона
Рональда Роуэла Толкиена.
Файтеры (от англ. fighter – бо-
ец) жаждут адреналина в ба-
тальных сценах. Ролевикам ва-
жен сам процесс игры, слияние
со своим игровым образом. Ре-
конструкторы воссоздают исто-
рические периоды с максималь-
ной точностью, вплоть до мель-
чайших деталей одежды и мате-
риалов. Эти фанаты истории
«не изменяют» своему увлече-
нию, тогда как остальные могут
принимать участие в Игрищах
разных видов.

ИЗ АННАЛОВ
ИСТОРИИ

Точной даты возникновения
Ролевых Игр нет, однако изве-
стно,  что во 2-ой половине XX
века они распространились
практически по всей планете.
Сначала в странах Западной Ев-
ропы и Америки увлеклись ре-
конструированием военных со-
бытий разных времен, вплоть до
античности, что предполагало
подкованность участников от-
носительно знания истории. За-
тем возникло течение толкиени-

стов, другие направления, стре-
мительно  набиравшие обороты.
В Украине эти «забавы для
взрослых» появились в 1991 г. и
прописались по большим горо-
дам. В Сумах же ролевики обос-
новались только в 2004 г. Сей-
час их численность невелика:
около 50 человек (для сравне-
ния: в Киеве или Харькове –  не-
сколько тысяч), но интересую-
щихся все больше и больше.

ЧТО ТАКОЕ
РОЛЕВЫЕ ИГРЫ

И С ЧЕМ ИХ ЕДЯТ
Игрища представляют собой

масштабные действа на откры-
той местности, в которых задей-
ствовано огромное количество
людей. Леса и поля превраща-
ются в импровизированную сце-
ну. С природных театральных
подмостков сходят сказочные
персонажи и фантастические
существа. Игроки готовятся на
протяжении длительного време-
ни: шьют костюмы, изготавли-

вают оружие, латы, доспехи,
тщательно продумывают свой
образ, читают необходимую ли-
тературу. 

Игра есть игра. Смерть, каз-
ни, пытки, плен – все «понарош-
ку». Игроки не испытывают ост-
рой физической боли: они – ак-
тёры. Однако никто не застра-
хован от разного рода травм из-
за банальной халатности или
неосторожности. Мирные эпи-
зоды наполнены интригами,
кознями, коварными замысла-
ми, любовными перипетиями.
Никто  не имеет права выходить
из образа во время Игры. Перед
ее началом все знакомятся с об-
щими правилами и обязуются

им следовать. Живут походно-
туристической жизнью: палат-
ки, костёр, гитара, романтика…
Пища, приготовленная на кост-
ре в военно-полевых условиях,
кажется невероятно вкусной…
Часто моделируют кабак, тавер-
ну, кофейню, где игроки могут

за игровые или реальные деньги
купить «смаженого кабанчика и
кружку эля».

БУДЬТЕ В ИГРЕ
ВСЕГДА

Такие перевоплощения ос-
тавляют неизгладимый отпеча-
ток на человеческой психике.
Одни, вжившись в образ, слива-

ются в единое целое со своим ге-
роем и даже по окончанию игры
не могут сразу же выйти из об-
раза. Другие – с лёгкостью пре-
вращаются во всё в новых и но-
вых персонажей, иногда близ-
ких по духу, иногда кардиналь-
но противоположных. Все зави-

сит от самого человека, его вну-
треннего мира, серьёзности
взглядов на Жизнь и на Игру.
Прожитый эпизод судьбы свое-
го героя заставляет игрока пере-
смотреть некоторые моменты
своей собственной, даёт воз-
можность посмотреть на неё со
стороны, оценить более объек-
тивно. Опыт игры и походной

жизни делает человека
сильнее, выносливее, са-
мостоятельнее, ответст-
веннее. Тут находят себе
новых друзей, ведь на «Иг-
рушки» съезжаются люди не
только со всех уголков Украи-
ны, но и стран СНГ. 

Они знают, что наша жизнь
– игра и что «весь мир – театр,
а люди в нём актёры поневоле.
Всесильная судьба распределя-
ет роли: кому достанется лю-
бовь без боли; кто в золотую
клетку попадёт без воли; кто об-
ретёт, а кто лишится своей до-
ли; кто сахар съест, а кто полу-
чит соли; кто море перейдёт, а
кто не справится с горою; кто
прав всегда, кто ошибается по-
рою, какой за это платит он це-
ною; кто трус, а кто готов по-
жертвовать собою; кто сдастся
в плен врагу, кто не уйдёт без
боя – и небеса следят за нашею
игрою».

МОЖНО ВЗЯТЬ
НА ВООРУЖЕНИЕ

Руководители зарубежных
фирм обращаются к Ролевым
Играм, придумывая незатейли-
вый сюжетик или заимствуя его
из классики, дабы сплотить сво-
их подчинённых, выработать
коллективный дух, отвлечься от
монотонной повседневности,
сделать жизнь разнообразнее,
что несомненно благоприятст-
вует повышению КПД и созда-
нию творческой атмосферы вну-
три коллектива.

Злата Сильвер.

ИГРА В ЖИЗНЬ
ИЛИ ЖИЗНЬ В ИГРЕ?
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На жаль чи на
щастя, але зазвичай

молодь відзначає свя-
та досить одноманітно,

не цікавлячись їх
історією. Не винятком є і

День міжнародної
солідарності студентів, які

святкують на повну катуш-
ку, забуваючи про набли-

ження сесії, контрольні, кур-
сові й усілякі інші роботи, а та-

кож різної довжини «хвости».
Не залишаються без уваги ні

клуби, ні дискотеки, ні гурто-
житські посиденьки...

А історія цього свята варта ува-
ги. Воно затверджене 1941 року в

Лондоні на міжнародній зустрічі сту-
дентів, які боролися з фашизмом. Яка

ж подія стала приводом для цього затверд-
ження? 

17 листопада 1939 року багато
керівників Союзу студентів Чехословаччи-
ни були заарештовані фашистською оку-
паційною владою та розстріляні. Більше ти-
сячі студентів і їхніх викладачів заслали в
концтабори, а навчальні заклади закрили.
Як бачимо, привід для відзначення цієї дати
далеко не веселий. Його ініціаторам, певно,
й на думку не спадало, що цей день майбут-
ня молодь святкуватиме так бурхливо. Але
ж студенти – завжди студенти, знання
історії не повинно погіршувати нам святко-
вий настрій.

Згадуючи сумні події того дня, хотілося
б сподіватися, що вони тільки зблизять сту-
дентів усього світу, з’єднають їх, незалеж-
но від кольору шкіри, мови чи традицій. І в
цей день у всіх куточках планети будуть

святкувати представники однієї національ-
ності під назвою «студенти».

Взагалі вища освіта в нашій країні була
започаткована в епоху Петра І (Україна, як
відомо, входила до складу Російської
імперії). Навчання й побутове життя сту-
дентів регламентувалося уставом, а ті, хто
порушував правила, мусили платити гро-
шовий штраф, їх перевдягали в селянський
одяг або забороняли носити шаблю. За
успішні досягнення найкращі студенти до-
строково отримували військові звання.

Тоді ж з’явилися перші стипендіати. В
архівах навіть збереглися їх прізвища. Сти-
пендії вистачало на харчування, щоб купи-
ти одяг і книги, на житло. Але навіть у ті ча-
си студенти шукали додаткового заробітку.
Найбільший прибуток давали переклади
іноземних книг на російську мову. Термін
навчання складав 3-4 роки. Популярністю

користувалися практично всі навчальні за-
клади. Більшість студентів були вихідцями
з міщан – 23,2 %; селян – 22 %; дворян –
9,8 %. Для дівчат із будь-яких сімей шлях в
університет був перекритий.

У наш час День студента є символічним
об’єднанням усіх факультетів та всіх на-
вчальних закладів. Саме на це й були спря-
мовані різні конкурси, розіграші, поздоров-
лення в нашому університеті. Зокрема,
«Веселі старти» за участю команд усіх фа-
культетів та гостей із Росії, святкова про-
грама «СумДУ очами студентів», перед по-
чатком якої у фойє актової зали відбулася
презентація національних кухонь та одягу
наших студентів із різних країн. Не
обійшлося, звичайно, і без вечірньої диско-
теки. Слідом за днем, як відомо наступає
ніч, але то вже зовсім інша історія.  

Любов РИЖОВА.

nФОТОПОГЛЯД

ÑÒÓÄÅÍÒÈ – ÖÅ ÑÒÓÄÅÍÒÈ

Їдучи до Києва ми
не знали, що саме там
в і д б у в а т и м е т ь с я ,
жодної інформації,
окрім назви школи та
короткої консульта-
ції по телефону, не
мали. Планували пої-
здку приблизно так:
коротка лекція го-
динки на 3–4, а потім
гуляти в своє задово-
лення по столиці. Та
наші плани виявили-
ся нездій-сненними...

На відкритті шко-
ли нам пояснили, що
навчання має форму
п’ятиденної ділової
гри з моделюванням
реальних умов. Ко-
манди розділили по
шість чоловік із кож-
ного регіону, тобто
дев’ять: Кіровоград-
ська, Одеська, Сумсь-
ка, Київська, Хер-
сонська та інші. Голо-
вна мета – створення
молодіжної органі-
зації, подання від неї
проекту, на який по-
тім потрібно вибити
(інакше це й не на-
звеш) кошти у «фон-
ду», «держави» та
«бізнесу» – їх пред-
ставляло троє фахів-
ців-тренерів, які не
прощали жодної по-
милки з нашого боку
(рахували навіть від-
ступи «ентером» на
документах). 

Після відкриття –
почали діяти. Захо-
пились так, що не
помітили, як куранти
пробили четверту
ранку. Три години

сну, а потім – підйом,
зарядка. З напівзап-
лющеними очима бі-
гали навколо сана-
торію, бо за це давали
додаткові бали – «вір-
туальні кошти», які
також заробляли про-
тягом гри. За них ми
купували, знов таки
умовно, папір, різно-
манітне канцелярсь-
ке приладдя тощо. А
ціни – жахливі, на-
приклад, листок па-
перу формату А-4 ко-
штував за прейску-
рантом...   чотири
«гривні». 

Темп роботи від
ранку до ночі лишав-
ся незмінним. Учас-
ники засинали за
комп’ютерами, під
дверима «державної
адміністрації». У не-
ділю приїхав ректор
школи – депутат Вер-
ховної Ради України
Юрій Мірошниченко.
Виступаючи, побажа-
вав нам успіхів, сфо-
тографувався на
згадку та швидко ви-
рушив до «Бориспо-
ля», бо відлітав до
Амстердаму на кон-
ференцію.

Щодо людей, то
познайомився зі сту-
денткою другого кур-
су факультету філо-
логії та журналісти-
ки Кіровоградського
педуніверситету іме-
ні В. Винниченка на
ймення Яна Вічірко.
Колега виявилася не
лише розумною, а ще
й красунею (на жаль,
часу на милування
красою дівчат у хлоп-
ців не було). Поспіл-
кувалися з півгоди-
ни, та й вирішили на-
лагодити зв’язок між
нашими ВНЗ. 

Крім мене та Ста-
са, з Сум був ще Дми-
тро Віхров – теж сту-
дент СумДУ (інші
троє – з області). Я не
потрапив до команди
земляків, навчався із
киянами, а з сумча-
нами – столична
дівчина.

Після закінчення
школи отримали дип-
ломи, та ще й з
відзнакою – за пере-
могу (над трьома ко-
мандами). Почували-
ся так, ніби навчали-
ся не 5 днів, а 5 років.
Потім – святковий
обід, коротке про-
щання і – додому,
сповнені радощів та
дикої втоми, яка не-
забаром пройшла, а
радість залишилася.
Адже отримано без-
цінний досвід ко-
мандної роботи й на
всі сто випробувано
себе на витривалість.
Подібні школи забез-
печують реалізацію
державної політики у
сфері підтримки мо-
лодіжних ініціатив і
співпраці з молодіж-
ними громадськими
організаціями, що не-
обхідно сьогодні не
лише державі, а й
усім нам, бо молодь –
це майбутне країни.

Антон КОЗІНЦЕВ,
група ЖТ-61.

НА ФОТО:
Яна Вічірко.

ШКОЛА ЛІДЕРІВ
Нещодавно в Пущі-Водиці (а саме СП «Славутич») з

ініціативи Всеукраїнського громадського об’єднання «Нова
Генерація» та за підтримки Міністерства України у справах
сім`ї, молоді та спорту відбувся другий заїзд «Всеукраїнської
школи молодіжних лідерів». Мені та Станіславу (студент ме-
ханіко-математичного факультету) пощастило туди потрапи-
ти. Молоді понаїхало з усієї України!
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ПІДСТУПНИМИ БУВАЮТЬ І  НАПОЇ
Спеціалісти стверджують, що

агресивна реклама пива вже
зробила свою справу, і країна
плавно перекотилась від по-
коління «пепсі» до покоління
«пива». Телевізійний екран і
вдень і вночі переконує, що пи-
во – це «класно, сильно і пре-
стижно», жодна пристойна «ту-
совка» без нього не обходиться,
воно гарантує успіх буквально у
всьому, треба тільки правильно
вибрати сорт...

Подумаєш, пиво – не горілка
ж! Приблизно так вважає
більшість. Деякі батьки підлітків
страшенно бояться спиртних на-
поїв і наркотиків, але крізь пальці
дивляться на пиво. Прихильники
останнього говорять, що воно над-
звичайно корисне, навіть хворим
лікарі прописували на початку ми-
нулого століття. Так, прописували,
але – по ложечці... Для довідки:
пляшка 6%-го пива за вмістом
спирту відповідає 60 грамам
горілки. Воно значно підступніше,
ніж декому здається. 

Люди часто ставлять пиво в
один ряд із кефіром та колою,
сприймають лише за прохолоджу-
ючий напій. Тим, хто вважає так,
варто знати: у великій кількості пи-
во діє як клітинна отрута і «б’є» по
мозку, серцю й печінці. У рентгено-
логів навіть є спеціальний термін –
«пивне серце». Британські вчені
довели, що в пиві містяться жіночі
гормони рослинного походження,

які впливають на здатність чо-
ловіка до продовження роду, його
потенцію. По суті, вчені лише
підтвердили старе чеське
прислів’я: «Любитель пива схожий
на кавун – живіт росте, а хвостик
сохне». 

А що таке безалкогольне пиво,
яке називають «швидким»? Бак-
терії цього напою виробляють не
спиртову молекулу, а ефедрин,
який відноситься до групи нарко-
тичних речовин. 

До речі, у якості стабілізатора
пивної піни використовують ко-
бальт, який є серйозним токсичним
фактором, при цьому найбільш
помітні патологічні зміни спос-
терігаються в серці, шлунку та
стравоході. Чоловік, який п’є бага-
то пива, ризикує своєю
зовнішністю, бо воно призводить
до пригнічення основного чо-
ловічого гормону, внаслідок чого
починають рости стегна, груди,
живіт. У хлопчиків і підлітків фор-
мування скелета може йти по жіно-
чому типу (широкий таз, вузькі
плечі, посилюється ріст молочних
залоз). У жінок прямопропорційно
кількості випитого пива росте
вірогідність захворіти на рак гру-
дей. Так що смертельна небезпека
криється не лише в ядерних чи ней-
тронних бомбах, а й пивних бока-
лах та пляшках. Варто пам’ятати!

Лілія МОСТІПАН,
Дарина ЧЕРНОВА,

група ЖТ-61.

“ВІКНО ДУШІ”. Фото Дарини САПУН, група ЖТ-51.



У здоровому тілі – здоровий дух

ОСІННЯ ХОДА
ДО П’ЄДЕСТАЛУ

Уже стало аксіомою, що
СумДУ є не лише флагма-
ном у сфері науки та
освіти, а й фаворитом у
спортивній боротьбі за
чільне місце на п’єдесталі.
Останній місяць осені це ли-
ше підтвердив. Але не будемо
забігати наперед.

n СПОРТ-ЕКСПРЕС

Першими з’ясували стосунки
тенісисти й шахісти наших факуль-
тетів. Кращою у володінні ракет-
кою виявилася команда інженерно-
го факультету, за ними –
фізтехівці, потім – економісти. Де-
що по іншому закінчилася бороть-
ба на шахівницях. Нові Каспарови
та Крамнікови забезпечили пере-
могу фізтехівцям, на другій схо-
динці – мехматівці, на третій –
інженери. 

Основною ж подією місяця
можна вважати урочисте відкриття
реконструйованого спортивного
комплексу СумДУ. На новому по-
критті пройшли цікаві змагання, в
яких узяли участь як студенти, так і
викладачі та співробітники. Тепер
університетівці мають у своєму роз-
порядженні новий, оснащений за
сучасними мірками спортивний зал.

Тепер – про змагання міського
рівня. Відчутно прогресує команда
з настільного тенісу, яка піднялася
на другу сходинку. Трішки статис-
тики: два роки тому стали четверти-
ми, в минулому – третіми. Тож у
новому році варто очікувати на пе-
ремогу. 

Закінчилась міська універсіада
з шахів та шашок наші посіли ІІ та І

місця відповідно. У міських змаган-
нях дзюдо – пропустили вперед ли-
ше педагогів, а в обласних змаган-
нях відігралися сповна, посівши І
місце. Позаду – СНАУ, СумДПУ,
УАБС, Глухівський ДПУ та УМВС. 

Хочеться відзначити вагомі до-
сягнення Кирила Мачули та Макси-
ма Журбенка (І-43), які посіли
відповідно ІІІ й ІІ місця на
чемпіонаті України серед студентів
з боротьби дзюдо. Загальноко-
мандне місце – ІІ. 

Відбувся черговий матч
«Універ-Автомар», який приймав
удома команду «ДСС» із За-
поріжжя. На той час гості посідали
останню сходинку в турнірній таб-
лиці, тож, мабуть, їх недооцінили,
як результат – 2:3. Найближчій до-
машній матч університетці прове-
дуть 3 грудня з командою «Універ-
Автомар-2», керманичем якої є
О.Шумило. Після трьох турів маємо
такі результати: «Універ-Автомар-
2» – педагогічний університет 3:1,
черговий матч з «Космосом» звели
на нічию, а в останньому турі з
мінімальним результатом 1:0 пере-
грали динамівців.

Місяць закінчується, але спорт
продовжується. Планується прове-

сти ряд заходів, у
яких наші студенти
б е з п о с е р е д н ь о
візьмуть участь. Впер-
ше на базі спорткомп-
лексу СумДУ за сприян-
ня федерації волейболу
України, Сумської облас-
ної федерації волейболу та
спортивно-волейбольного
клубу «СумДУ – Гармаш» з
29 листопада по 3 грудня
пройде ІІ тур чемпіонату Ук-
раїни серед чоловічих команд І
ліги. Також планується провести
захід до Дня захисника Вітчизни
«Сила і мужність», у якому
візьмуть участь представники Сум-
ДУ, інституту ракетних військ і ар-
тилерії, Харківського політехніч-
ного університету.

Тож цікаві подробиці та опера-
тивні факти з майданчиків читайте в
наступному номері. Зі спортивним
інтелектом та азартом варто стави-
тися й до навчання, аби завжди бу-
ти в русі не лише у фізичному, а й
інтелектуальному світі. Нехай щас-
тить!

Андрій МАНУРІН,
Ігор БОНДАР,
группа ЖТ-52.
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НЕ ПОБЕДИЛИ,
НО УДИВИЛИ!

С 10 по 12 ноября в студенче-
ском городке С-ПбГУ в Петерго-
фе проходил чемпионат Европы
по интеллектуальным играм.
Это уже второй турнир такого
масштаба, и команда нашего
университета пополнила спи-
сок представителей Украины на
этом чемпионате. Всего же в со-
ревнованиях приняли участие
28 команд из семи стран: Укра-
ина, Россия, Азербайджан, Ар-
мения, Беларусь, Молдова, Эс-
тония. Игры проходили в зим-
нем саду корпуса химического
факультета С-ПбГУ, а предсе-
дателем жюри был известный
всем Александр Друзь.

Еще с весны команда «Сум-
ГУ–Точка Бифуркации», заняв пя-
тое место на Студенческом чемпио-
нате Украины по «Что? Где? Ког-
да?», находилась в ожидании: со-
стоится/не состоится турнир, при-
гласят/не пригласят... И вот –
факс, командировка, едем! 30 часов
предвкушения в поезде, а на вокза-
ле уже встречают организаторы,
улыбаясь украинским флагам.

Три дня пролетели быстро. Иг-
рали в «Что? Где? Когда?»,
«Брейн-ринг», «Свою игру» и
«Эрудит-квартет» (вариант ко-
мандной «Своей игры») – даже в
Санкт-Петербург вырваться было
просто некогда. Успели привык-
нуть к напряженному распорядку,
магнитным карточкам на входах, к
столовой с названием «Мавзолей»
и питанию по талонам, к фейхоа
на развес в магазине студенческо-
го городка, великому и могучему
русскому языку, снегу и морозу.
Жаль, что по «северной столице»
удалось погулять лишь несколько
часов перед отбытием в Украину.

Пять туров по 15 вопросов
«Что? Где? Когда?». Думаете, по
75 вопросам легко определить по-
бедителя? Не тут-то было. В по-
следнем туре шла самая напря-
женная борьба. Результаты, впро-
чем, никого не удивили. Гран-при
кубка Европы завоевала команда
«Мур-ЛЭТИ» из Санкт-Петербур-
га – действующий чемпион Рос-
сии по «Брейн-рингу» (54 взятых
вопросов), на втором месте – се-
ребряный призер Студенческого
чемпионата Украины по «Что?
Где? Когда?» команда «Инфоком»
(53), а на третьем – «Absent» –
чемпион России по «Что? Где?
Когда?» (51). 

Команда нашего университе-
та, к сожалению, не заняла призо-
вого места. Сказалось то, что пер-
вые два тура пришлось играть сра-
зу же после утомительной дороги,
но среди сильнейших студенчес-
ких команд СНГ она выглядела
вполне достойно, сумев после 26-
го места первого дня подняться на
15-е в конце турнира, оставив по-
зади команды-чемпионы Армении,
Молдовы, Эстонии, а также вице-
чемпиона Беларуси. Среди укра-
инских участников «СумГУ–Точ-
ка Бифуркации» – третья. Сбор-
ные Харьковского и Одесского на-
циональных университетов оста-
лись позади. Не так уж и слабо
для новичка, разве нет?

Олена ЕМЕЛЬЯНЕНКО,
группа ПР-34.

n НАШИ В ПИТЕРЕ

езсумнівно – наші студенти
вміють читати. Але чому ж
тоді залишаються проігноро-

ваними розклеєні по всіх корпусах
об’яви про категоричну заборону
паління у приміщеннях і на тери-
торії СумДУ? Поглянувши одним
оком на текст із черговим «не мож-
на!», хлопці й дівчата тягнуться до
«тютюнової соски», демонструючи
своє категоричне «хочу і буду!».
Тож на деяких поверхах під час пе-
рерв стоїть справжнісінький смог
від «Мальборо», «Ватри», різноко-
льорових «Елемів» тощо, шану-
вальники яких задовольняють свої
потреби в черговій дозі нікотину
серед амбри туалетів. Бажаючим
зробити ковток свіжого повітря на
університетському майданчику це
навряд чи вдасться – чимало курців
воліє відверто посмалити на вулиці,
й ніякі примхи погоди не здатні ста-
ти їм на заваді..

Не володію статистикою,
скільки серед студентів СумДУ
курців. Але, мабуть, не менше ніж
50 відсотків. Хоча всі й не один раз
чули про шкідливість паління, ри-
зикну вкотре нагадати про таке.

Нікотин – одна з найнебез-
печніших отрут рослинного поход-
ження. Смертельна доза для люди-
ни – від 50 до 100 мг, тобто дві-три
краплі. Стільки надходить до крові
після викурювання двадцяти-двад-
цяти п’яти сигарет. У одній – при-
близно 6-8 мг нікотину, з яких 3–4

мг попадає до крові. Людина не по-
мирає тому, що доза вводиться по-
ступово, до того ж частину цієї от-
рути нейтралізує інша, що також
міститься в тютюні.

У французькій Ніцці на кон-
курсі «Хто більше випалить?»
зафіксований випадок, коли двоє
учасників, викуривши по шістдесят
цигарок, померли. Інших із важким
отруєнням рятували в лікарні. Між
курінням і тривалістю життя є пря-
ма залежність. Якщо випалюєте в
день від однієї до дев’яти сигарет,
то скорочуєте своє життя на 4,6
років. Науковий факт. 

Раніше Міністерство охорони
здоров’я України на кожній пачці
сигарет попереджало, що куріння
шкідливе для здоров’я. Тепер у
зв’язку зі значним збільшенням он-
кохворих через пристрасть до тю-
тюну застерігає, що куріння може
викликати захворювання на рак.
Але ж кожен думає, що з ним тако-
го трапитися не може...

Медики стверджують, що чо-
ловікам, які почали курити з
підліткового віку, вже в 40 років за-
грожує імпотенція. До цього аргу-
менту слід віднестися серйозно, ад-
же більшість хлопців починає зна-

йомство з куривом ще в школі.
Дівчата ж, які палять (а таких усе
більшає), часто скаржаться на біль
у спині. Компоненти сигаретного
диму шкідливі не тільки для легень
– послаблюють м’язи й призводять
до втрати кальцію, який зміцнює

кістки, що призводить до остеохон-
дрозу й захворювання суглобів,
зростає і ризик переломів.

Особливо помітно позна-
чається куріння на жіночій красі.
Шкіра грубішає, набуває сірувато-
го відтінку, волосся стає тьмяним,
голос – хриплим, псуються зуби.
Тож відмова від сигарет може дати
кращі результати, ніж найдорожча
косметика.

Звичайно, у затятих курців
знайдеться тисяча аргументів у
своє виправдання, а заклики поки-
нути шкідливу звичку будуть сприй-
матися як посягання на свободу.
Так, курити чи не курити – особис-
та справа кожного. Проте, одна
справа, коли ви палите й усвідом-
люєте, що власноруч укорочуєте
собі віку, й зовсім інша, коли стаєте
жертвою пасивного куріння (дихан-
ня повітрям з отруйними речовина-
ми, що розповсюджуються від си-
гаретного диму), яке може оберну-
тися тими ж хворобами, що прино-
сить і активне. 

Отже, якщо хтось вирішив
покінчити самогубством у тютюно-
вий спосіб, то нехай подумає, чи хо-
чуть такої ж безглуздої долі ті, хто
поруч!

Вікторія МІРОШНИЧЕНКО,
група ЖТ-52.

Малюнок
Ірини ІВАЩЕНКО,

група ЖТ-62.

NO SMOKING!Á

НАСТУПНИЙ
КРОК У “КРОЦІ”

Центр тестування при
Міністерстві охорони здоров’я
України та Національний
Крок-портал оголосили про
початок програми “Прозорий
іспит”. “Резонанс” не раз
повідомляв, що для спеціаль-
ностей медичного спрямування
“Крок” є обов’язковим компо-
нентом атестації майбутнього
лікаря. Однак і досі панує не-
розуміння його місії та прин-
ципів. Для їх вирішення ре-
дакція Крок-порталу підготу-
вала серію матеріалів для
роз’яснення ситуації. Най-
більш злободенні проблеми
з’ясовані шляхом опитування
студентів.

Наступним надбанням про-
грами є конкурс тестових запи-
тань. Відтепер через сторінку
“Крок-порталу” кожен може
запропонувати свій варіант за-
питань та відповідей на будь-
яку тему освітньої підготовки
лікаря. Усі з них, варті уваги,
потраплять до тестового банку
іспиту, якщо буде позитивна
реакція експертів.

“Прозорий іспит” відкрив
лінію довіри: 8-093-553-36-35.
За цим номером можна
анонімно сповістити про пору-
шення з боку адміністрації
ВНЗ, представників центру те-
стування чи будь-кого під час
іспиту. Тільки так може кожен
застити свій рейтинг за Бо-
лонською системою оцінок,
скасувавши будь-яку мож-
ливість фальсифікації.

Ребус – як
ностальгія за
навчанням

Малюнок
Юлії

ГАЙДІНОЇ,
група ЖТ-41.

Туалетний
курильник



Знайомся: твоя країна

А р -
х е о -

л о г і ч н і
досліджен-

ня засвідчи-
ли прожи-

вання тут лю-
дей ще в ІV–ІІІ

тис. до нашої
ери. А під на-

звою Коломия
місто існує уже

понад 750 р., що
засвідчує згадка про

нього в «Галицько-
Волинському літопи-

сі», датована 1241 ро-
ком. Через різні істо-

ричні обставини воно
перебувало спочатку під

владою Данила Галицько-
го, згодом – Польщі, Мол-
довського князівства та
Австрії. Саме на його око-
лицях зародився й розгор-
тався опришківський рух,
саме тут діяв народний
месник Олекса Довбуш,

якого боялося все тогочас-
не панство. До речі, образ
гуцула Довбошу відобра-
зив у своїй однойменній
поемі слобожанин, урод-
женець Сумщини Сумщи-
ни Микола Данько.

З найдавніших часів
Коломия була одним з осе-
редків передової суспіль-
ної думки Галичини. З
містом пов’язані імена Іва-
на Франка, Лесі Українки,
Ольги Кобилянської, Ан-
дрія Чайковського, Дмит-
ра Павличка, Миколи Ли-
сенка. В часи першої
світової війни воно опини-
лося в епіцентрі воєнних
дій між Австро-Угорщи-
ною та Росією.

Коломия багато чого
пережила, побачила, по-
чула, але зуміла зберегти
свою самобутню красу, об-
ряди, звичаї. Друга поло-
вина ХІХ – початок ХХ ст.
стали періодом формуван-

ня сучасного архітектур-
ного обличчя міста. Тоді
збудовані найкращі архі-
тектурні споруди: Ратуша,
музеї, костел отців Єзу-
їтів, залізничний вокзал,
декілька церков, шкіл та
пам’ятників. Історичні па-

м’ятки, архітектура, спо-
конвічна природа Карпат,
своєрідна культура – все
це робить місто потужним
туристським центром. 

В одній із найкра-
сивіших споруд Коломиї
розмістилася скарбниця

народного мистецтва –
музей «Гуцульщина». До
речі, перший у Галичині,
тому його відкриття стало
свого часу визначною
подією. Тут кожен може
побачити національні ук-
раїнські костюми різних

регіонів, речі хатнього
вжитку (гобелени, креса-
ла, топірці, келехи,
пістолі, рушниці, люльки,
постоли тощо). Велику
зацікавленість викликає
інтер’єр меморіальної
кімнати А.Чайковського
та гуцульської хати, який
синтезував у собі всі види
народного мистецтва.

На межі тисячоліть у
місті відбувся 10-й міжна-
родний культурно-етно-
графічний фестиваль гу-
цулів «Коломийка –2000».
До цієї події було побудо-
вано і поки що єдиний у
світі музей «Писанка». Ви-
сота споруди сягає більше
13 м, а стіни розписані ха-
рактерним писанковим
візерунком. Усередині
стіни прикрашені планше-
тами з писанками з усіх
регіонів України та частин
світу. Є тут на що подиви-
тися й над чим подумати –
хоча б над тим, чому саме
яйце стало символом
всесвіту й тих сил, які йо-
го створили, про що
свідчить безліч народних
казок, легенд, притч...

Уляна ДРЮЧКОВА,
група ЖТ-61.

ПИСАНКОВА КОЛОМИЯ 
Cеред загадкових пе-

чер, скелястих гір, на бе-
резі говірливої річки Прут

стоїть одне з найдавніших
та найпривабливіших міст

Західної України. Це – Коло-
мия, столиця Покуття, центр

Гуцульщини.
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Термін «universitas»
спершу означав «ціліс-
ність», «сукупність», а по-
няття «universitas litter-
arum» – «всі галузі науки».
«Universitas» означало та-
кож «цех», «комуна», «со-
юз», а нині – це заклад, у
якому здобувають вищу
освіту. Слово «університет»
вперше почало вживатися в
кінці XII – початку XIII ст. і
означало «корпорація ви-
кладачів і студентів». Знай-
омство з історією найвідо-
міших європейських універ-
ситетів, сподіваємось, заці-
кавить наших читачів.

Києво-Могилянська ака-
демія – вищий навчальний
заклад, який сьогодні є чи
найпрестижнішим універси-
тетом в України. Своїм
корінням вона сягає в дале-
кий 1615 рік, коли знатна ки-
янка Галшка Гулевичівна
відписала свою садибу в
Києві, на Подолі, місцевому
Братству для заснування мо-
настиря та школи для дітей
усіх станів. Уже з самої назви
цього закладу можна зро-
зуміти, що засновником його
й першим ректором став Пет-
ро Могила – Київський і Га-
лицький митрополит, який у
1632 році об’єднав Київську
братську і Лаврську школи й
назвав Києво-Могилянським
колегіумом. Турбувався про
викладацький склад, на-
вчальну літературу. Найта-
лановитіші студенти за його
вказівкою вивчали структуру
навчальних процесів у закор-
донних університетах. Крім
того, він закупив близько 100
книг: переклади з Овідія,
промови Цицерона, підруч-

ники з логіки, філософії.
До другої половини XVII

століття викладання там ве-
лося латиною, дуже популяр-
ною на той час. Колегіум
складався із класів, які прий-
нято було називати школами:
граматика, поезія, риторика,
філософія, а пізніше бого-
слов’я. Сформувалась школа
мистецтв, хореографічна, му-
зична... До 1680 року курс
навчання тривав сім років.

Тут викладали Іов Борець-
кий, Інокентій Гізель, Міле-
тій Смотрицький, Феофан
Прокопович, а серед сту-
дентів були такі згодом виз-
начні постаті як Григорій
Сковорода, Максим Бере-
зовський, Петро Дорошенко,
Іван Самойлович, Данило
Апостол, Богдан Хмельниць-
кий, Петро Сагайдачний. Ви-
пускники сприяли розвитку
колегіуму: створювали біблі-
отеки, семінарії, займалися
розвитком театру та мис-
тецтва.

У 1701 році Петро I
офіційно надав Києво-Моги-
лянському колегіуму статус
академії. Національна наука
веде свій початок саме з цих
стін. Тут сформувались влас-
ні філософська, поетична,

музична, архітектурна, істо-
рична, живописна школи, за-
родився тут і театр. Тут були
започатковані природничі

науки – астрономія, біологія,
мінералогія, зоологія.

У жовтні 2006 року випов-
нилося 15 років із того часу,

коли почала працювати комі-
сія по відродженню Києво-
Могилянської академії. А 15
жовтня 2007 року Національ-
ний Університет «Києво-Мо-
гилянська академія» святку-
ватиме п’ятнадцятиріччя по-
святи перших після віднов-
лення закладу студентів. 

Крім Києво-Могилянської
академії на території колиш-
нього Радянського Союзу
існували ще такі університе-
ти: Вільнюський (1579),
Львівський (1661), Мос-
ковський, (1755), Казансь-
кий (1804), Харківський
(1805), Київський (1834). У
дореволюційній Росії в
1913–14 роках було 11
університетів, на території
України – 5 (Харківський,
Київський, Одеський, Львів-
ський, Чернівецький). В них
навчалося 17 тис. студентів.

Рубрику веде
Ольга МОЇСЕЄНКО,

група ЖТ-51.

НА ФОТО: студенти СумДУ під стінами
Харківського універу;

головний корпус Харківського
національного університету ім. В. Каразіна

ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ
ВІДОМИХ УНІВЕРСИТЕТІВ



Наукові сенсації

1892 р. російський мікробіолог
Д.І.Івановський відкрив ще менші
організми – віруси, які є причиною
багатьох хвороб. Серед них вияви-
лися і свої карлики – парвовіруси

мають діаметр усього 18 нм (1 нм =
10–9 м), і свої гіганти – бактерія
Escherichia coli має довжину близько 2
мкм при діаметрі близько 0,5 мкм (1
мкм = 10-6 м). Для порівняння: товщи-
на людської волосини складає від 17 до
180 мкм. Корона першості серед
мікробів-ліліпутів поки що офіційно на-
лежить бактерії мікоплазм (Mycoplas-
ma), розмір якої 150–500 нм. З причини
таких малих навіть для мікробів розмірів
їх (і деякі інші види) називають ще нано-
бактеріями. Питання, чи можуть живі ор-
ганізми мати розміри ще менші, довгий
час лишалося відкритим. 

У 1990 р. Роберт Фолк (Університет
штату Техас в Остіні, США) виявив
дивні структури овальної форми
розміром близько 100 нм у відкладен-
нях гарячих джерел в Італії. Вважаючи ці
утворення залишками стародавніх
мініатюрних бактерій, що закам’яніли,
назвав їх «наннобактеріями» (на відміну
від нанобактерій), тобто «дуже малень-
кими бактеріями». Пізніше їх стали нази-
вати «нанобами». Припущення Фолка,
що це залишки живих організмів, викли-
кало різку критику більшості
мікробіологів, які стверджували, що ці
утворення дуже малі, аби вважатися жи-
вими: для самовідтворення клітині не-
обхідні деякі внутрішні структури, які
займають досить багато місця й не мо-
жуть уміститися в окремому нанобі. 

Але Фолк не здавався, продовжував
пошуки нових форм життя в інших
місцях і виявив наноби практично скрізь:
у листі, що розкладається, в струмках і
повітряних фільтрах, водопровідній і ко-
лодязній воді, у волоссі, фекаліях, крові,
каменях жовчного міхура, шкаралупі
яєць, раковинах молюсків тощо. «Наноби
всюди навколо нас, – говорить він. –
Потрібно тільки захотіти їх побачити». 

Масла у вогонь наукової сенсації
підлило опубліковане в 1996 р. повідо-
млення НАСА про відкриття подібних
структур у метеориті марсіанського по-
ходження ALH84001, вік якого 3,8–4,5
млрд років. Це означало, що предки зем-
них бактерій можуть мати марсіанське
походження або ж бути прибульцями з
інших зіркових систем. У березні 1999
року оголосили про виявлення нанобів у
товщі порід інших марсіанських метео-
ритів Nakhla і Shergotty, що мають вік
1,3 млрд і 165–300 млн років відповідно.
Дослідники вжили спеціальних заходів,
щоб повністю виключити можливість за-
бруднення зразків метеорита мікроор-
ганізмами земного походження, в резуль-
таті стало зрозуміло, що людство вперше
зустрілося з представниками інопланет-
них форм життя. 

Щоб розібратися з проблемою на-
нобів, НАСА звернулася до Національної
ради з науки і Національної Академії на-
ук США з проханням сформувати
комісію експертів і відповісти, який
мінімальний розмір можуть мати кліти-
ни. В кінці 1998 р. експерти опублікува-
ли звіт «Граничні розміри дуже малень-
ких мікроорганізмів», у якому йшлося
про наступне. Для синтезу білка не-
обхідні особливі клітинні утворення –
рибосоми, які мають майже сферичну
форму і розміри 25–30 нм. Типова су-
часна клітина може містити декілька со-
тень тисяч рибосом. Крім того, у кліти-
нах обов’язково повинні знаходитися мо-
лекули-носії генетичної інформації ДНК.
Оскільки атоми, з яких побудована ДНК,

мають об’єм, то повинна існувати нижня
межа розміру організму. Сфера діамет-
ром близько 200 нм – ось той мінімаль-
ний об’єм, у якому вміщаються структу-
ри, необхідні організму з відомою нам
біологією для існування. 

Але виявилося, що наноби чудово жи-
вуть і розмножуються, маючи ще менші
розміри – щоправда, тільки в колективі.
У колонії нанобів різні групи бактерій бе-
руть на себе різні функції з підтримки за-
гальної життєдіяльності надорганізму. 

Група дослідників (керівник групи
Ф. Ювінс) із Центру мікроскопії і мікроа-
налізу в Квінсленді (Австралія) дослід-
жувала зразки пісковиків з глибини на
3400–5100 м нижчої за морське дно,
одержаних при бурінні нафтових сверд-
ловин. На такій глибині температура
складає 117–170 0С, а тиск – декілька ти-
сяч атмосфер. Проте і в зразках піскови-
ка виявили структури, схожі з відкрити-
ми Р.Фолком. При вивченні мікроор-
ганізмів під електронним мікроскопом їх
розміщують у вакуумі й опромінюють по-
тужним потоком електронів. Звичайні
біологічні об’єкти при цьому, як правило,
руйнуються. Яке ж було здивування
Ф.Ювінс, коли вона помітила, що наноби
у вакуумі ростуть. 

Зайнявшись дослідженням нанобів,
учені зіткнулися з неабиякими трудно-
щами. Ці бактерії виявилися не моно-, а
поліекстремофілами. На відміну від мік-
робів, вони легко переносять не якусь од-
ну екстремальну умову, а будь-які поєд-
нання таких умов. Це, мабуть, найста-
більніша форма життя на Землі, а можли-
во, й інших планетах. Тому стандартні
мікробіологічні методи досліджень вия-
вилися непридатними для її вивчення.
Проте багато труднощів подолано.

Австралійські вчені довели, що нано-
би містять ДНК. Ці організми спонтанно
ростуть на будь-яких поверхнях, утворю-
ючи колонії, які стають видимими неозб-
роєним оком через 2–3 тижні після
відкриття поверхні (наприклад, сколу
пісковика). Морфологічно наноби дуже
схожі на гриби. Основні хімічні елементи
у їх складі такі ж, як і у звичайних
мікробів: азот, кисень, вуглець. Наноби
мають клітинну мембрану, що оточує об-
ласті цитоплазми і ядра. За результатами
досліджень в журналі American
Mineralogist була опублікована стаття
«Нові наноорганізми з австралійських
пісковиків». 

Наприкінці минулого століття фінські
мікробіологи (O.Kajander, N.Ciftsioglu)

опублікували
серію статей про
причини загибелі
культури клітин
людини, що виро-
щуються на сиро-
ватці крові. З культу-
рами клітин ссавців
таке трапляється час-
то, й вченим доводить-
ся повторювати експе-
римент із самого почат-
ку. Одного разу культуру
клітин, що загинула, не ви-
кинули, як завжди, а забули
в інкубаторі. Виявивши її че-
рез 4 місяці, дослідники зди-
вувалися тому, що вона покри-
та шаром якогось слизу.
Вирішили встановити, що це за
слиз.

За допомогою найсучасніших
світлових мікроскопів нічого розг-
ледіти не вдалося. Використали
скануючий електронний мікроскоп
(збільшення до 100 тис. разів) і ви-
явили кальцифіковані структури
розміром 20–200 нм, характерні для
нанобів. Назвали їх Nanobacterium sаn-
guineum. Ці організми розмножуються
дуже повільно – цикл займає 3–5 днів.
Вони плеоморфні, тобто мають різні
життєві форми в різних фазах розвитку.
Наноби можуть переходити у «сплячий»
стан і довго знаходитися в найекстре-
мальніших умовах завдяки утвореній ни-
ми оболонці з солей кальцію. 

Фінським ученим вдалося виділити
ДНК нанобів і визначити послідовність
нуклеотидів у геномі. Їх дані підтверд-
жені ще п’ятьма дослідницькими група-
ми. Створена спеціальна компанія
Nanobaclab, яка займається вивченням
нанобів і хвороб, що викликаються ними,
та розробкою відповідних вакцин. В ор-
ганізмі людини наноби – сапрофіти. Їх
важко вбити, вони є причиною багатьох
захворювань. Можуть проникати у всі
тканини людини, вільно проходять крізь
гематоенцефаличний бар’єр. Найбільшу
шкоду приносить їх здібність до каль-
цифікації, тобто утворення відкладень
солей кальцію в будь-яких тканинах. Те,
що раніше вважалося природним резуль-
татом старіння організму (відкладення
солей, утворення каменів у нирках, ката-
ракта, серцево-судинна недостатність то-
що), у багатьох випадках є наслідком
діяльності цих бактерій. 

Наноби викликають в організмі люди-
ни утворення антитіл, які з різних при-
чин виявляються неефективними проти
цих бактерій, але приводять до хронічних
запальних процесів. Симптоми захворю-
вань, що викликаються нанобами, почи-
нають проявлятися зазвичай лише у віці
35–40 років. Наноби обліплюють кліти-
ну живого організму, яка поступово ги-
не. Таким чином, вони викликають апоп-
тоз (програмована смерть клітин), який
раніше вважали запрограмованим на ге-
нетичному рівні.

Відкриття нової форми життя має не
тільки академічне, але й суто практичне
значення. Можливо, вже у найближчі
роки будуть винайдені нові й більш ефек-
тивні ліки від таких захворювань, як ате-
росклероз, сечокам’яна та жовчокам’яна
хвороби, відкладення солей та ін. Не ви-
ключено, що, поборовши нанобів, удасть-
ся суттєво подовжити життя клітин
людського організму, а отже і середній
вік життя самої людини. 

А. С. ОПАНАСЮК,
доцент кафедри загальної та

експериментальної фізики.
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Нас оточують численні й різноманітні світи, яких зазвичай не
помічаємо з причини обмеженості органів чуття й консервативності
розуму. Один із них – світ надзвичайно малих істот – відкрив Левенгук
(1632–1723 рр.), винахідник оптичного мікроскопа, за допомогою
якого він їх побачив та зарисував. Ці організми й назвали мікробами –
мікроскопічними формами життя, які здатні існувати за будь-яких ек-
стремальних умов: у гарячих джерелах і на дні океану, в гірських снігах
і навіть на багатокілометрових глибинах планетної кори. Їх роль у при-
роді важко переоцінити. Корисні – використовуються в харчовій і
мікробіологічній промисловості (виноробстві, хлібопекарстві тощо), а
патогенні – викликають хвороби рослин, тварин і людини.
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3. 11. 06. СНОВА ВНЕ
КОНКУРЕНЦИИ.

КУБОК КРИВОПИШИНА –
РОДНОМУ ВУЗУ…
КРИВОПИШИНА

Разрекламированная и невероят-
но долгожданная игра на Кубок Владимира
Кривопишина состоялась 3 ноября. Посорев-
новаться за награду имени себя дядя Вова,
как называют его квнщики, пригласил
«Тіке_Тіхо» (СумГУ), «Это не мы» (г. Глу-
хов), «Ф-1» (г. Харьков) и «Льготное место»
(СумГПУ). Кроме того, вне конкурса пожела-
ли выступить «КонЫкЫ» (снова СумГУ) и
«Сборная Нашего Города» (естественно – г.
Сумы). Выступления последних двух закон-
чились почти гомерическим смехом и – что
не менее странно – оценками жюри. От рас-
щедрившихся судей «внеконкурсанты» полу-
чили по 60 баллов!

Непосредственные участники тоже высту-
пали из рук вон хорошо. Девченочья «Ф-1»
брала обаянием, Глухов – эксклюзивными
«лесными» миниатюрами, «Льготники» –
громкой группой поддержки, а «Тіке_Тіхо»
достали из архива «садомазохистов на
ж\д», после чего можно было седлать волну
народного обожания и серфинговать на ней
(чем ребята и занялись).

Приветствие получилось очень ровным
(ровнее не бывает), если не считать
«Тіке_Тіхо». А если считать, то еще и смеш-
ным. Закономерно выиграл Политех. 

Разминка прошла под общим заголовком
«Одни хотят, но не могут, другие могут, но не
хотят – у них задел в 17 очков». Победу
однако праздновали «Это не мы» – и захоте-
ли, и смогли, и так им и надо.

Перед «домашкой» Владимир Кривопи-
шин высказал предположение, что послед-
ний конкурс еще может поменять команды
местами, и сенсация готовилась созреть! На
фоне привычно сильного «Ті -Ті» поблекли
«Ф-1» и «Льготное место», Глухов же, нео-
жиданно даже для себя, «рвал» зал каждым
движением. А когда их Дима Билан мыл сце-
ну и зал стоя аплодировал, мысли о смене
лидера гонки уже не закрадывались, а кру-
жились тучей, словно комары на таежной
тропе. Докружились до заслуженных 60 бал-
лов – домашнее задание Глухов выиграл. 

И все же сумчане сумели в общем зачете
удержать победу – стали вторыми (после
Кривопишина) обладателями Кубка Криво-
пишина!

16.11.06. «ТіКЕ» VS «ТіХО»,
ИЛИ В ЕДИНСТВЕ СИЛА.

БЛИЗКИЕ ССОРЯТСЯ –
ТОЛЬКО ТЕШАТСЯ.

Идея КВН-битвы «один на один» назре-
вала уже давно – с тех пор, как видовое раз-
нообразие среди актеров «Тіке_Тіхо» сокра-
тилось до двух факультетов. Гуманитарии и
Инженеры – половинки, которые вместе со-
ставляли такое органичное и многообещаю-
щее целое, в какой-то момент почувствовали
себя самодостаточными и захотели выяс-
нить, кто из них лучше, то есть квннее! Потом
вспомнили, что на межфакультетских играх
Гуманитарный никогда у Инженерного не вы-
игрывал, а значит от дуэли-реванша уже не
обойтись. 

Перчатку бросал Андрей Любченко. В
кого попал – история умалчивает, но вызов
состоялся. «Тіке-Гуманитарный» стал все ча-
ще собираться отдельно от «Тіхо-Инженер-
ного», шла подготовка к битве. Впрочем, на
команду в целом и на командный дух это по-

влияло положительно – общие репетиции
продолжались в том же темпе, да и все ново-
придуманное дуэлянты «проверяли» друг на
друге, а если шутки нравились, то попадали в
командный архив «Тіке_Тіхо».

Секундантами на дуэли, т.е. жюри, стала
команда КВН «Пятый элемент» и возглавля-
ющий Лигу КВН Сумщины Владимир Шульга.
А в качестве ведущего «Битвы века» высту-
пил капитан команды КВН «КонЫкЫ» Сер-
гей Филоненко.

Команды-участницы выясняли отноше-
ния в трех конкурсах. Прямо перед игрой по
техническим причинам сорвался видеокон-
курс у Инженеров, поэтому Гуманитарный
веселил зал своей озвучкой отрывка из
«Храброго сердца» безвозмездно, т.е. без
оценок. А в конкурсах оцениваемых «Тіке-
Гуманитарный» побеждало дважды – в при-
ветствии и разминке с залом (в том числе – с
первым капитаном «Тіке_Тіхо», проректо-
ром СумГУ и зам.декана гуманитарного фа-
культета). Домашнее задание выиграли Ин-
женеры, но к тому времени «Тіке» по баллам

уже обеспечили себе победу. Гумани-
тарный, ура! Можно – трижды!

22.11.06. ЗАКРЫТИЕ
ТЕРНОПОЛЬСКОГО

СЕЗОНА.
БОЛЬШЕ НИЧТО

НЕ ОТВЛЕКАЕТ «ТіКЕ_ТіХО»
ОТ ПОДГОТОВКИ К СОЧИ

На полуфинал Западно-Украинской Лиги
КВН команда «Тіке_Тіхо» ехала, как обычно,
с довольно сильной программой и считалась
одним из фаворитов соревнований. В самых
пессимистичных планах было проиграть ко-
манде «Шиворот-Навыворот», но уже в фи-
нале, а в оптимистичных – получить заветный
денежный приз Чемпиона Лиги.

Для того, чтобы еще на шаг приблизиться
к реализации задуманного «Тіке_Тіхо» надо
было сыграть приветствие или домашку (на
выбор), БРИЗ (5 текстовых шуток) и размин-
ку со зрительным залом. Казалось бы, про-
блем возникнуть не должно (и, действитель-
но, приветствие, БРИЗ были и хорошо пред-
ставлены, и хорошо восприняты), зато воз-
ник барьер – языковой. Сумской команде
оказалось трудно играть в разминку с терно-
польским украиноязычным зрителем. Неко-
торые вопросы из-за акцента понять было
почти невозможно – не спасло даже наличие
в команде двух переводчиков по образова-
нию! Впрочем, когда объявлялись оценки,
уже и наличие журналиста, инженера и про-
граммиста вряд ли могло помочь. Получен-
ные баллы высотой не отличались, равно как
и объективностью.

В итоге, пропустив вперед две тернополь-
ские команды («Спецпроэкт» и «Варьяты»),
львовскую «Наблу», «Имени Степана Гыги»
из Хмельницкого и черновецких «Шиворо-
тов», «Тіке_Тіхо» досрочно прекратили вы-
ступления в Западно-Украинской Лиге.

Зато результаты третьей поездки в Тер-
нополь освободили команду от необходимо-
сти ехать туда в четвертый раз, а это факт не-
оспоримо положительный... Таким образом,
и денег на Сочинский фестиваль сэкономи-
ли, и время свободное появилось – теперь
можно будет сосредоточиться на подготовке
к новому сезону, обещающему быть не ме-
нее напряженным, однако, надеемся, более
победным! 

ЭТО не Я.

НА ФОТО: «Тіке_Тіхо». 

ÎÑÅÍÍÈÉ ÑÌÅÕÎÏÀÄ
Насыщенным выдался ноябрь для знаменитой команды Сумского

государственного университета «Тіке_Тіхо». Квнщики вряд ли могли
пожаловаться на избыток свободного времени. И не жаловались, а ра-
ботали над новыми программами, причем, судя по результатам выступ-
лений – вполне успешно.

Ювілей відзначив відомий вчений у га-
лузі гідродинаміки, вібронадійності та
герметичності роторних машин, результа-
ти праць якого використовуються не лише
в Україні, але й за кордоном, доктор
технічних наук, професор, заслужений
діяч науки й техніки України, завідувач ка-
федри загальної механіки та динаміки ма-
шин СумДУ Володимир Альбінович Мар-
цинковський. За 80 років зробив немало,
але зупинятися на досягнутому не зби-
рається. В оточенні молодих спів-
робітників та студентів почуває себе по-
вним сил та блискучих ідей, які чекають на
втілення.

Володимир Альбінович закінчив із
відзнакою Харківський політех, хоча до-
велося за сумісництвом викладати ще й
фізику в школі. Потім – науковий
співробітник Лабораторії гідромашин АН
України в Харкові, керівник розрахунко-
во-експериментального відділу, заступник
головного інженера з наукової роботи
Спеціального конструкторського бюро
живильних насосів у Сумах. 

У 1964 р. без відриву від виробництва
захистив кандидатську дисертацію і через
кілька років став завідувачем кафедри те-
оретичної механіки Сумської філії ХПІ,
згодом перейменованої на кафедру за-
гальної механіки та динаміки машин. Чи-
тав курси лекцій із багатьох дисциплін,
для більшості з них створивши лаборатор-
ну базу й відповідне методичне забезпе-
чення. Захистив докторську дисертацію,

отримав звання професора... Завдяки йо-
го зусиллям на базі кафедри раз у три ро-
ки проводяться міжнародні науково-
технічні конференції з проблем
вібраційної надійності, герметичності та
екологічної безпеки відцентрових машин.
Викликають вони велику зацікавленість
фахівців із країн СНД, Центральної та
Західної Європи, Північної Америки і
Японії. Кафедра має договір про навчаль-
но-методичну та наукову співпрацю з
Політехнічними університетами міст Вроц-
лава, Кельце та Глівіце (Польща).

За ініціативи Володимира Альбінови-
ча Міністерством хімічного та нафтового
машинобудування при кафедрі відкрита
галузева науково-дослідна лабораторія,
що значно покращило її експерименталь-
но-дослідницької базу. Під його науковим
керівництвом викладачами і співробітни-
ками кафедри захищено дві докторські та
24  кандидатські  дисертації. Ним створена
наукова школа з вібронадійності та герме-
тичності роторних машин. 

У 90-х роках тут почалася підготовка
інженерів зі спеціальності «Динаміка і
міцність», яка отримала вищій рівень ак-

редитацій, тож кафедра вже 14-й рік випу-
скає спеціалістів та магістрів відповідного
профілю, які користуються попитом про-
мислових підприємств і науково-
дослідних установ.

У московських видавництвах («Маши-
ностроение», «Энергоатомиздат», ЦИН-
ТИХимнефтемаш), а також у видавництвах
ХПІ та СумДУ видані навчальні та навчаль-
но-методичні посібники Володимира Мар-
цинковського. Він  автор 240-ка друкова-
них науково-методичних праць, із яких
дев’ять видань  використовуються як на-
вчальні посібники. Має п’ять монографій у
галузі гермомеханіки.

За вагомий особистий внесок у розви-
ток національної науки й освіти, успіхи у
вихованні молоді професор В.Марцин-
ковський нагороджений орденом «Знак
пошани», йому присвоєно звання «Заслу-
жений діяч науки і техніки України». Має
також кілька медалей. 

Сьогодні Володимир Альбіновиич є
незмінним головою оргкомітету Міжна-
родної науково-технічної конференції
«ГЕРВІКОН», головою спеціалізованої
вченої ради СумДУ, читає лекції, готує
аспірантів, докторантів, плідно співпра-
цює з вітчизняними та закордонними
фахівцями, пише наукові праці та на-
вчальні посіб-ники, одним словом, живе
повноцінним життям, яке  в значній мірі
сам і створив наполегливою працею,
відданістю улюбленій справі. 

Інна БИТЮК, група ЖТ-52.

n ЕСКІЗ ДОЛІ

ЖИТТЯ ЯК ВОНО Є



ГАЗЕТА  СУМСЬКОГО  ДЕРЖАВНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ

З метою сприяння утвердженню державного статуcу української мови, підне-
сенню її престижу серед студентства в СумДУ проведений комплекс заходів,
присвячений Дню рідної мови, а саме: участь наших студентів у написанні Всеук-
раїнського радіодиктанту та диктанту на виявлення найграмотнішого тощо.
Відбувся також  конкурс знавців української мови ім. Петра Яцика.  На першому
етапі взяли участь 117 студентів денної форми навчання всіх факультетів, яким
запропонували сім завдань, що стосувалися орфографічної та орфоепічної
вправності, перекладу, слововживання, редагування, визначення лінгвістичних
понять, написання твору тощо. Переможцями визнані: Уляна Дрючкова з гр.
ЖТ-62 (І місце),  Вікторія Киба та  Юлія Гайдіна з гр. ЖТ-41 (ІІ місце), Євгенія
Мосьпан з гр. ЖТ-62  (ІІІ місце).

Незабаром у СумДУ прой-
де низка заходів проф-
орієнтаційного характеру за
участю учнів з різних шкіл
області. Програмою перед-
бачається проведення брей-
н-рингу, турніру КВіК серед
шкільних команд, інших ціка-
вих конкурсів та змагань. 

№ 37-39 (238-240)Грудень 2006 р. * Розповсюджується безкоштовно

ПОЛЬСЬКІ ГОСТІ В СУМДУ

Днями на базі Сумського державного університету проведе-
но круглий стіл “Удосконалення системи контролю якості ви-
щої освіти і Болонський процес”. Організувала його прове-
дення кафедра перекладу СумДУ. Активну участь у ньому

взяла кафедра журналістики та філології. Найбільшу ж
цікавість виклакали виступи гостей – викладачів і студентів
Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (Польща). 

Матеріали про це читайте на 3-й сторінці.

РУКА ДОПОМОГИ
Наш університет зайняв перше місце на яр-

марку, який 18 листопада проводила Студентська
республіка на вулиці Соборній, тобто знаменитій
“сотні”. Усі зароблені гроші (300 грн.) студенти
СумДУ вирішили витратити на благочинність: для
двох груп сумського Будинку малютки купили
одяг, фрукти й солодощі. Малеча була дуже щасли-
ва отримати подарунки від небайдужих до дитячої
долі молодих людей і віддячила їм щирими
посмішками, читала віршики, співала, танцювала.
Звичайно ж, руку допомоги простягнуто не в ос-
танній раз. Студентський ректорат готує велику
благочинну акцію по всіх факультетах універу до
Дня святого Миколая та Нового року. Наші волон-
тери відвідають дитячі будинки не лише Сум, а й
області. Поспішайте зробити і свій внесок у велику
та шляхетну справу благочинності!   

НОВИННИМ
РЯДКОМ

За активну життєву позицію та
вагомий внесок у розвиток мо-
лодіжного руху сумської області
заступник голови ОДА Сергій
Грицай та начальник відділу
суспільно-політичного моніто-
рингу виконавчого апарату обл-
ради Наталія Розторгуєва вручи-
ли почесні грамоти кращим із
кращих, серед яких і студент
СумДУ Микола Гуменний.
*
У  центрі древньоруського Путив-
ля продовжуються археологічні
розкопки, які,  крім пошуків ма-
теріалів щодо дати заснування
міста, мають на меті подальшу
музеєфікацію цього історичного
об’єкта. Як повідомив  доцент
СумДУ Віктор Звагельський, не-
давно знайдені залишки житла, в
якому в Х сторіччі (час активного
активно формування Київської
Русі) проживали наші предки.
*
У Конотопі вперше за його
історію обрано керівний орган
студентського самоврядування,
до якого ввійшли представники
всіх навчальних закладів міста.
Президентом “Студентської рес-
публіки” стала учениця інду-
стріально-педагогічного техніку-
му СумДУ Світлана Моргун.
*
Завершилися факультетські дні
відкритих дверей. Щовихідного
протягом місяця актова зала
СумДУ зустрічала сотні зацікав-
лених учнів зі шкіл Сум, рай-
центрів, сіл. Їх та їхніх батьків де-
тально знайомили з умовами
вступу, навчальними програма-
ми, показували матеріально-
технічну базу. Судячи по кількості
відвідувачів, конкурс серед абі-
турієнтів цього року обіцяє бути
не меншим від минулорічного.
*
На 6 грудня призначені загально-
університетські вибори сту-
дентських деканів усіх факуль-
тетів. Бажаючим взяти в них
участь слід мати при собі сту-
дентський або читацький квиток.
*
У середині грудня на базі інфор-
маційно-бібліотечного корпусу
СумДУ відбудеться семінар-на-
рада бібліотекарів Сумщини.
*
16 грудня починається обласний
турнір команд клубу веселих та
кмітливих. Керівництво СумДУ
активно добивається права про-
вести його в приміщенні нашого
університету.

Не спи! До сесії – 3030
коротких грудневих днів!


