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«Давня історія 
вегетаріанства»

Вегетаріанство як особлива 
система харчування перекочу-
вало до Європи у стародавні 
часи швидше за все з Азії, від 
брахманів, йогів, буддистів і 
послідовників Зороастра. Вже в 
V-VI тисячолітті до нашої ери 
священнослужителі Стародав-
нього Єгипту не їли м’яса. 
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«Водоспади сліз або 
мерехтливі сонечка в очах»

Коли людина знаходиться 
під чиїмось захистом, вона 
відчуває опіку. Опіку, де їй 
тепло й затишно.Захист буває 
різним. Соціальним, юридич-
ним, дружнім, батьківським, 
люблячим. А чи існує захист від 
кохання?
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Продовження на сторінці 2

«Шана Вам, освітяни!»
У перший тиждень жовтня 

урочисто відзначають День 
працівника освіти, день, коли 
навчальні заклади прикрашені 
осінніми квітами і розквітають 
посмішки учнів та вчителів.
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Похід за творчим досвідом 
до «Газети по-українськи»

Суха теорія найкраще 
засвоюється з додаванням 
порцій виробничої практики. 
Щоб, як мовиться, можна було 
вочевидь побачити, помаца-
ти руками… В Україні таким 
виробничим колективом нового 
журналістського зразка є 
редакція «Газети по-українськи». 

.......................................2 стр.

«Сузір’я Гребенщикова»
До київського театру 

“Сузір’я” із п’ятиденним візитом 
завітав російський поет, музи-
кант та філософ Борис Борисович 
Гребенщиков і гурт “Акваріум”

  ...........................................5  стр.

Головний стадіон України 
офіційно відкрили. Свято 
відбулося 8 жовтня 2011 
року. Масштаби  стадіону 
вражають, вміщує арена 
приблизно 70 тисяч людей. 
Від по баченого можна з  
певністю сказати «Київ гото-
вий приймати Євро-2012». 

А тепер детальніше про 
саме шоу, про все те, що по-
бачили глядачі з телевізорів, 
та ті, хто були особисто 
присутні на арені. В пер-
шу чергу – це освітлення. 

Настільки яскраві прожекто-
ри, здавалося начебто сонеч-
ко світить до  кожного. Все 
настільки красиво, патріотичні 
жовто-блакитні сидіння, 
неймовірної форми стеля. 
Влада не пошкодувала коштів 
на сувеніри, це було дуже 
приємно, залишити части-
ночку стадіону собі, берегти і 
згадувати. 

Відкривали шоу масштаб-
ною театралізованою виста-
вою,  всі рухи її учасників були 
дуже  відточені, відчувалося, 

що все виконується з любов’ю 
до України, бо саме ця тема 
була взята за основу. Почалася 
все дійство від Київської Русі, 
до глядачів вийшли Кий, Щек, 
Хорив та сестра їх Либідь. 
Засновників Києва змінив 
епізод, де українські билинні 
герої захищали країну від 
триголового чудовиська, після 
чого танцюристи вишуку-
валися у хрест, що означало 
Хрещення Русі.

Відкриття стадіону «Олімпійський»Відкриття стадіону «Олімпійський»

ДОСВІД ДУШІ І СЕРЦЯ МОЛОДИМ УМАМ
Не кожна досвідчена людина зможе поділитися знаннями в 

доступній для більшості формі. Прожитий досвід потрібно про-
пустити крізь себе, відчути минулі події у повній силі. Особливо 
важко передати майстерність слова. Саме це ми підкреслили для 
себе, спілкуючись із журналістом, колишнім головним редакто-
ром газети “Правда Украины” та старшим викладачем факультету 
журналістики  Олександром Олександровичем Горобцем. 

Народився наш візаві 25 січня 1950 року в селі Джурин Шар-
городського району Вінницької області. Закінчив Факультет 
журналістики Київського державного університету імені Т. Г. Шев-
ченка і Вищу партійну школу при ЦК Компартії України.

У НОМЕРІ:У НОМЕРІ:
Випуск 3-го курсу Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна»

ДОСВІД ДУШІ І СЕРЦЯ МОЛОДИМ УМАМ
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ПОХІД ЗА ТВОРЧИМ ДОСВІДОМ 
ДО «ГАЗЕТИ ПО-УКРАЇНСЬКИ»

Закінчилося дійство 
битвою з монголо-татара-
ми, в якій козаки вийшли 
переможцями. На зміну 
танцювальному шоу при-
йшли повітряні гімнасти 
та акробати, яких запро-
сили із самої Італії, а саме 
легендарний цирк  «Sonics». 
Після цих чудових дійств 
нам продемонстрували на 
великих екранах історію 
«Олімпійського», особливо 
бурхливо реагували глядачі 
на появу Олега Блохіна та на 
перемоги «Динамо». 

Перша частина шоу за-
вершилась парадом футболь-
них юніорів із різних регіонів 
України та виходом на поле 
відомих спортсменів України. 
Слідом за цим вийшов 
президент України Віктор 

Янукович, який привітав 
усіх із відкриттям стадіону та 
виказав свою радість щодо цієї 
події. Після чого весь стадіон 

піднявся і заспівав гімн 
країни. 

Друга частина почалася 
виконанням українських 
народних пісень нашими 
вітчизняними співачками, 
такими як: Гайтана, Ані Лорак, 
Таїсія Повалій. Після кількох 

хвилин очікування на сце-
ну вийшла світова співачка 
Шакіра, яка радувала своїм 
співом цілих 40 хвилин, вико-

нуючи найвідоміші 
свої хіти, завер-
шила ж виступ 
офіційним гімном 
Чемпіонату світу з 
футболу 2010 «Time 
for Africa», його  
співав весь стадіон, 
на якому панувала 
неймовірна атмос-
фера. Складалося 
враження, що всі 
70 тисяч людей - це 

одна велика родина. Завер-
шилось шоу масштабним 
феєрверком.

Не залишимо без уваги й 
казуси, які трапились  під час 
відкриття стадіону. Перший 
відбувся ще до початку дійства. 
Дівчатка з феміністського руху 

Фемен (Femen) вибігли на 
поле у своїй звичній для всіх 
формі одягу, вони виступали 
проти Євро-2012, оскільки 
вважали цей захід протидією  
проституції в Україні. Дівчат 
досить швидко відтягли з 
поля, сталося це саме тоді,  
коли оголошували про 
присутність Віктора Федоро-
вича. 

Другий випадок — це 
пожежа. Під час феєрверку, 
який запускався над полем, 
на даху над 70-м сектором 
загорівся банер, який гасили 
близько 10 хвилин.

Загалом ці невеличкі події 
ніяк не вплинули на настрій 
глядачів. Я вітаю Україну з 
відкриттям найвеличнішої 
будівлі — стадіону 
«Олімпійський».

 
Вікторія Кутьїна

Журналістика — жанр 
людського життя, який, на ща-
стя, постійно видозмінюється. 
І не лише тим, що на зміну 
стеариновій свічці для 
освітлювання приміщень 
користуємось уже навіть не 
лампочкою Ілліча. Не тим, 
що від бузинового чорнила 
і гусячих пір’їн для напи-

сання текстів перейшли до 
комп’ютерного набору. А тим, 
що новину передаємо один 
одному замало не зі швидкістю 
думки і зовсім по-новому 
організовуємо роботу засобів 
масової комунікації. 

Гадаю, що не достат-
ньо нинішнього фахівця 
журналіста готувати ви-

ключно у стінах аудиторій і 
комп’ютерних класів. Суха 
теорія найкраще засвоюється з 
додаванням порцій виробничої 
практики. Щоб, як мовиться, 
можна було вочевидь побачи-
ти, помацати руками…

В Україні таким ви-
робничим колективом 
нового журналістського 

зразка є редакція «Га-
зети по-українськи». 
Редакція, підкреслю, 
європейського 
зразка.

Новизна її в тому, 
що один колектив 
одразу видає три  
інформаційні моделі 
ЗМІ. Тут народ-
жуються «Газета 

по-українськи», ілюстрований 
журнал «Країна». Також є 
потужний Інтернет–портал 
«Газета.ua» Три інформаційних 
потоки виходять, так би сказа-
ти, з одного флакону-джерела.

Загалом у редакції працює 
(із власкорами на місцях, 
технічними службами) понад 
дві сотні осіб. Мозок редакції – 

весь творчий колектив – близь-
ко сотні журналістів, трудяться 
за європейським стандартом 
– в одному приміщенні. (По-
гляньте на світлини поруч).

Тут назавж-
ди відмовилися  
від старої, ще 
радянської 
кабінетної систе-
ми із затяжними 
чаюваннями і сном 
після обіду в дві 
зміни. Людина при-
ходить на роботу 
для того, щоб пра-
цювати. А в роботі – відчувати 
плече і лікоть колеги, як видно 
на наших фото.

21 жовтня 2011 року група 
журналістів навчальних груп 
ЖР-21, ВС-21/10, ВСР-41, 
ЖР-61м провела творчий день 
серед журналістів «Газети 
по-українськи», яку очолює 
тямущий керівник Володимир 
Миколайович РУБАН.

Студентськими клопо-
тами в редакції опікувався, 
розповів майбутнім фахівцям 
ЗМІ і видавничої справи 
про всі тонкощі сучасної 
журналістської роботи за-
ступник головного редактора 

Сергій Юрійович ШЕВЧУК. 
За що йому щира подяка і 
шанування. 

Цікавими розповідями про 
організацію роботи підрозділів 

редакції, які вони очолю-
ють, поділилися завідуючі 
відділами: коментарів — Дми-
тро  ГАМАШ, ілюстрації – 
Кирило КУЛИКОВ,  скандалів 
– Роман ЗАПОРОЖЧЕНКО, 
оглядач видання Олександр 
ГУНЬКО. Про організацію ро-
боти Інтернет–порталу «Газета.
ua» розповів Павло ЧИГИР.

Нижче подаємо фото-
репортаж із місця події, 
організований зусиллями 
студентів. 

Стадіон працює на повну

 Олександр Горобець, 
старший викладач кафедри 

журналістики
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мось схожий на нього брю-
нетик безжально виривав 
щось із середини твоєї душі 
й кидав ниць на асфальт. Бо 
все було безнадійно погано. 
Бо я вигадала, що він — 
найкращий і... як не втри-
мувалась і не захищалась, а 
все ж закохалась. Так-так, 
банально «потонула в 
його очах». Ноги зроби-
лися пластилінові, долоні 
спітніли, а серденько опи-
нилося десь у районі шиї, 
опираючись своїми рученя-
тами та ніжками, заважа-
ючи дихати. А всі звивини 
вирівнялися і повторюва-
ли: «Яке сонечко-сонечко-
сонечко!» А він, білозубо 
посміхаючись, раптом став 
ближчим за мою подругу, 
ріднішим за маму, найкра-
щим, гарнішим за Костиля 
з серіалу «Баффі» (актор 
Джеймс Мастерс) та Макса 
Барських (співак, випуск-
ник другої української Фа-
брики Зірок), розумнішим 
за мою шкільну викладачку 
фізики і лагіднішим за 
махровий рушник. Він вбив 
поглядом. І з тих пір, коли 
я про нього згадувала, я 
падала ниць на землю і бо-
ляче вдарялася об асфальт, 
а в очах мерехтіли схожі на 
нього сонечка. Чому зараз, 
через 9 років, маючи таку 

Водоспади сліз або мерехтливі сонечка в очахВодоспади сліз або мерехтливі сонечка в очах
нагоду, я хочу до нього 
звернутися: «Ти був моїм 
першим коханням. Бо я не 
могла не кохати тебе. Бо ти 
знищив мене. Бо я була не 
я, а лише футляр для думок 
про тебе. Автоматичний 
пристрій… Я не хотіла цьо-
го, але так зійшлися зірки, 
як кажуть.

Це завдавало болю 
і мені терпіти було вже 
ніяк. А ти навіть мене не 
помічав. Але знаєш, саме 
зараз я хочу сказати тобі 
величезне Дякую, що зму-
сив мене відчути це шалене 
почуття!»

Вже тоді, у 13 років, я 
знала, що згодом забуду 
про Нього. Спогадів буде 
ставати все менше, і колись 
їх стане настільки мало, що 
я загублю їх десь по дорозі 
додому. А потім зустріну 
нове сонечко-сонечко-со-
нечко, можливо, таке ж ка-
рооке, як Він, і скажу: «Ти 
— перший такий у мене!» І 
він повірить, а я навіть не 
почервонію.

А зараз я з певністю 
можу сказати, що та 
подія, яка мала назву 
Перше кохання, залишила 
найвагоміший слід у моєму 
житті.

Третяк Юлія 

Ви може спитали: «Чи  
буває щастя без болю?» 
«Ще й як буває!», - відповім 
вам я. Звісно, якщо щастям 
можна назвати спокій.

Навіщо вам кохання? 
Адже без нього живеться 
зовсім інакше. «Нудно та 
сумно», - скажете ви. «Ні», 
- спокійно відповім вам я.

Щось у такому дусі я 
думала про кохання, коли 
була маленькою. Зви-
чайно, я не маю на увазі 
платонічну любов. Любов 
до батьків, друзів, цуценят, 
зрештою, я маю на увазі 
шалену пристрасть, яка 
вирує у серці майже кожної 
жінки до такого фантастич-
ного, незрозумілого мені 
індивіда, як чоловік.

Думала, аж доки у віці 
13 років не зустріла Його.

Я завжди думала, що 
боюся фізичного болю, а, 
як виявилося, морально-
го не терплю взагалі. Бо 
його не вилікуєш зелен-
кою та йодом. Бо лікар 
не прооперує душу та не 
накладе гіпс на зламане 
серце. Бо друзі нічого, крім 
співчутливого «все буде до-
бре», не могли вигадати. Бо 
кожна гарнюсінька парочка 
морально вбивала. Бо небо 
вважалося сірим, а трава 
чорною. І кожен хоч чи-

Коли людина знахо-
диться під чиїмсь захи-
стом, вона відчуває опіку. 
Опіку, де їй тепло й затиш-
но. Захист буває різним. 
Соціальним, юридичним, 
дружнім, батьківським, 
люблячим.

А чи існує захист від 
кохання?

Може виникнути питан-
ня: навіщо захищатися від 
такого чудового почуття? 
Мабуть, ви щось плутаєте, 
не знаєте, або ви справжній 
щасливчик, і вам поща-
стило в коханні. На ділі 
це — справжнісінька чума. 
Навіщо вам таке – німіють 
руки, ноги, взагалі все тіло, 
а тим паче звилини у вашо-
му мозку. Ви не можете ні 
про що думати, нічого не 
помічаєте. Всі ваші вчинки 
та слова, усе ваше жит-
тя починає належати тій 
людині, яку ви кохаєте. У 
результаті ви можете себе 
остаточно занапастити.

А навіщо вам постійні 
сумніви, роздуми, вагання 
та сподівання? Калюжі, озе-
ра, моря, водоспади, океани 
сліз? Любите водичку? То 
сходіть скупайтеся, або 
побродіть під дощиком, 
але не заливайтеся слізьми. 
Повірте, ви не дуже 
привабливі, коли рюмсаєте.

«Твоє емоційне майбутнє»
Улітку я відвідала виставку у ПінчукАРтЦентрі, 

яка не залишила мене  байдужою, і я хочу поділитися 
з тобою, читачу, своїми враженнями.  

Центр представляв першу персональну експозицію 
під назвою «Твоє емоційне майбутнє», автором якої 
є Олафур Еліассон – сучасний дансько-ісландський 
художник. Він досить довго працював над проек-
том, який охоплює п’ятнадцять робіт. Деякі з них 
демонструються вперше. Серед творчих праць є 
мінімалістичні, і як зазначає автор, - глядачу може 
здатися, що простір скоріше порожній, проте це 
оманливе враження. Роботи, навпаки,  достатньо 
відчутні.

Більшість із них  базується на природних про-
цесах, проте сама природа не є основною і кінцевою 
метою художника. Еліассон майстерно використовує 
такі базові природні елементи, як вода, світло, тем-

пература, тиск, пара, 
туман, веселка. Мене 
дуже вразила кімната 
з різнокольоровим  
туманом. Витяг-
нувши перед собою 
руки, я їх не поба-
чила. Та, рухаючись 
далі, відчуваємо, як 
змінюються   кольо-
ри туману. Потім було дуже важко знайти вихід, але я 
з цим упоралась. Також я побувала у  «ретро» кімнаті, 
в якій стає моторошно, коли бачиш,  як у цій кімнаті 
змінюється колір шкіри та одягу, вони стають жовтими.

Були також три  кімнати з елементами води, 
кімната -  ілюзія, численні фотографії та ще багато чого 
цікавого. 

 Якщо у Вас буде час, відвідуйте подібні заходи, 
бо це дуже вражає. 

Вікторія Кутьїна
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«Українські канікули»

Давня історія вегетаріанства
Вегетаріанство як особлива система харчування перекочувало до Європи у стародавні часи швидше за все з Азії, від 

брахманів, йогів, буддистів і послідовників Зороастра. Вже в V-VI тисячолітті до нашої ери священнослужителі Старо-
давнього Єгипту не їли м’яса. Вони ділили їжу на чисту і нечисту. Туші тварин були нечисті, тому не можна було до них 
навіть торкатися. Існували також у давнину товариства та ордена, членам яких заборонялося їсти м’ясо. 

Деякі з древніх філософів і вчених повідомляють нам про країни і племена, які були вегетеріанцями. Так, напри-
клад, Гекатей Мілетський, а за ним і Тацит стверджують про гіперборіанців, які проживають у північній частині Греції, у 
трації (що означає «чиста країна»), не їли м’яса взагалі, тому були названі «чистими» людьми і славилися своїм здоров’ям 
. Втім, навіть, в XX столітті, дослідники відкривають і описують деякі центри довгожителів, ізольовані в основно-
му у високогірних районах, де тисячоліттями живуть невеликі народи, або племена, що харчуються майже виключно 
вегетаріанським способом і вирізняються дуже гарним здоров’ям і довголіттям. Можна назвати, наприклад, «Щасливу до-
лину», або країну хунзів, у Гімалаях, долину вилкабамба в Андах, або плем’я Тубу, що живе у фініковому оазисі в середній 
частині Сахари. 

Публій Овідій у XV столітті у своїй праці «Метаморфози» знайомить зі вченням Піфагора, вкладаючи в його уста ти-
раду проти вживання м’яса. Піфагор згадує, що «золотий вік» був щасливим і не плямував себе убивствами. Адже люди 
мали багато прекрасної їжі, яку давала їм щедра природа без убивства і пролиття крові. 

Багато древніх філософів і засновників релігій були вегетаріанцями. Назвемо тут, наприклад, Будду, Зороастра, 
Піфагора, Сократа, Платона, Плутарха, Гіппократа, Овідія, Сенеку. Серед церковних служителів у перших століттях 
християнства вегетаріанцями були Оріген, Тертуліан, Хризостом, Климент Олександрійський. Потрібно визнати, що 
«безм’ясне» харчування через причини, насамперед релігійно-аскетичного характеру, було звичайним явищем серед чис-
ленних християнських ченців, пустельників і святих давнини та середніх віків. 

Пізніше вегетаріанства дотримувалися Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Ньютон, Спіноза, Руссо, Гете, Вагнер, 
Шиллер, Байрон, Шеллі, Шопенгауер, Метерлінк, Лінкольн, Ніцше, Вольтер, Ібсен, Сельма Лагерльоф, Бернард Шоу, 
Рабіндранат Тагор, Ганді, Баден, Пауелл, Лев Толстой, Заменгоф, Горький і Лестер Сміт, який відкрив вітамін В12. 

Звичайно, не всі відомі люди, яких із гордістю перераховує вегетаріанська література, були вегетаріанцями все 
своє життя, багато хто прийшов до нього у зрілому чи в літньому віці, в залежності від духовного розвитку. Прикла-
дом може слугувати Лев Толстой. Необхідно підкреслити, що літній вік — сприятливий період життя для переходу на 
вегетаріанство і це, в основному, з двох причин: по-перше, старіючий організм — менш активний, і м’ясо є для нього 
більш важкою і шкідливою їжею, що літні люди самі нерідко відчувають. По-друге, літня людина стає більш чутливою до 
етичних проблем і моралі через великий життєвий досвід і духовний розвиток. Хотілося б додати, що вегетаріанство є 
новим шляхом життя людини, який показуює її саморозвиток та гармонію із природою.

Олексій Кондаков

Уже другий рік поспіль на Полтавщині, у розкішному 
селі Клюсівка відбувається Всеукраїнський православний 
табір. Небайдужа та активна молодь прибуває сюди з різних 
куточків України. Приїжджає не лише відпочити, а й по-
бувати у середовищі цікавих та непосидючих однолітків. За 
кілька днів сюди приїдуть діти. 

І ось настає день зустрічі. 
Сонно-спокійний табір атакує 
дві черги «юного десанту». 
Лунає команда: «Курінні та 
духівники, вперед! Приїхали ті, 
на кого ви так довго чекали».  
Після реєстрації та поселення 
ділимо дітей на чотири курені. 
«Діти світла», «Кульбабки», 
«Божі бджілки», «Козаки й 
козачки» - саме такі назви от-
римують наші щойно створені 
курені. Наші таборяни знай-
омляться зі своїм місцем перебування. Розташований у со-
сновому лісі, серед розкішної природи, табір стає центром 
духовного, інтелектуального та спортивного життя. 

Пощастило нам і з духівниками. Як заведено, кожен 
курінь отримав свого священника, який відповідав за 
духовне зростання дітей. Отці - Роман Фірлей, Анатолій 

Куліш, Богдан Рудий, Микола …  
Ранок: восьма година. Отець Роман, взявши гучномовця, 

стає навпроти «БАГДАДА» (дитячий корпус) і виголошує 
довгоочікуваний: «Підйом!». З цього моменту розпочина-
ються усі робочі дні наших дітей. Адже навколо стільки 
нового та цікавого і досі небаченого.  

А дні таборового життя переважно проходять за таким 
розкладом: підйом, зарядка, 
ранкова молитва, молебень, 
духовні бесіди, ігри, гуртки та 
багато іншого. 

Цікаво, а  яка ж думка 
дітей про їхнє перебування у 
таборі? Всім подобається чи-
сте повітря і денна прохолода, 
яку так важко знайти у місті. 
Цікаві та захоплюючі бесіди 
зі священиками настільки 
захоплювали дітей, що всі 
навіть не встигали поставити 
свої запитання, як наставала 

пора обіду. 
Духівником нашого табору цьогоріч став отець Анатолій 

Куліш. Цікавий та непосидючий священик із невичерпним 
запасом позитиву та вогнем в очах. Отець Роман Фірлей 
– файний священик, дисципліна та послух для якого є 
основою всього. Отець Миколай за своє довге та насичене 
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життя пізнав багато, а тепер сповна 
віддається служінню Богу та людям. 
Є у нас і отець Богдан – суворий 
і жорсткий ззовні, а насправді – 
м’який і лагідний серцем духівник.

Таборові дні минають насиче-
но та легко. Щодня в душі наших 
вихованців лягають нові «зернят-
ка», які не зможе заглушити навіть 
найтернистіший кукіль. А в май-
бутньому ці зерна перетворяться 
на багаті та безцінні скарби миру, лагідності, милосердя і 
добра.

Минає час… Річка Ворскла тихоплин-
но несе свої води у синю далечінь. Неза-
баром ми повернемось додому. Сумно… 
Проте кожен із нас забере із собою не-
згасний вогник любові та щастя. Хлопці 
й дівчата, духівники й курінні – колись 
незнайомі люди, відтепер стали великою, 
міцною і дружньою родиною. Запалені 
вогники сердець скоро помандрують по 
всій Україні. Роз’їдуться, щоб зустрітися 
наступного року і радісно промовити: 

«Слава Ісусу Христу!»

Гордейчук Костянтин

Початок листопада 2011 
року здивував усіх цінителів 
гарної музики. Прохолод-
ну осінню погоду зігріла 
сенсація. До київського теа-
тру “Сузір’я” із п’ятиденним 
візитом завітав російський 

поет, музикант і філософ 
Борис Борисович Гребен-
щиков та гурт “Акваріум” на 
підтримку нового студійного 
альбому “Архангельск”. Гурт 
приїхав в оновленому складі: 
роль перкусії виконував 
Олег Іванович Шавкунов, на 
прізвисько “Шар”, на скрипці 
грав Андрій Суротдинов, на 
флейті грав ірландець Брайан 
Фінніган, а  вокалістом-
гітаристом незмінно висту-
пав Борис Гребенщиков.

 На вході до театру 
“Сузір’я”, ще задовго до 
початку зустрічі, зібралось 
чимало прихильників 
творчості Бориса Борисови-
ча. Згодом менеджер гурту 
запросив слухачів усередину. 
Піднімаючись сходами до 
камерної зали, було немож-

ливо не звернути увагу на 
інтер’єр театру в якому про-
ходила зустріч. Перший хол 
оформлений на замовлення 
Леоніда Петровича Родзянки 
— колишнього власника бу-
динку. На стелі надзвичайної 

краси написані фрески. Камін 
у холі прикрашає барельєф 
самого Леоніда Петровича. 

Далі, у фойє вже пропо-
нували платівки, які ще не 
вийшли масовим тиражем в 
Україні. Виявилося, що вони 
із особистих запасів гурту. 
Трохи далі, біля входу до 
зали, були представлені деякі 
картини, написані Гребенщи-
ковим. Камерна зала здивува-
ла своєю привітною обста-
новкою. Хоч і невелике, проте 
дуже затишне приміщення 
створювало приємну домаш-
ню атмосферу. “Ви при-
йшли у наш дім у гості, тож 
почувайте себе як вдома” — 
пояснив Гребенщиков перед 
початком зустрічі. Охочих 
послухати видатний гурт 
виявилося більше, ніж ка-

мерна зала могла розмістити. 
Не вистачило місць навіть 
на підлозі під сценою. Зала 
була переповнена, тож деякі 
слухачі могли бачити дійство 
за порогом камерної зали.

Разом із першим акордом 
гості одразу забули про всі 
незручності і просто насо-
лоджувалися спокійним, 
іноді етнічним, звучанням 
пісень. Особливо хотілося 
б відмітити флейтиста 
“Акваріума”. Брайан Фінніган 
просто неповторно додавав 
у пісні мелодійні, виконані 
на віртуозному рівні встав-
ки, які підкреслювали 
душевність пісень. Своїм 
звучанням мелодії Фіннігана 
відносили слухачів до про-
сторих лугів Ірландії, заспо-
коювали та насичували душу. 
На сцені музиканти вигляда-
ли бадьоро та невимушено. 
Основний лад зустрічі звучав 

у мінорній тональності, про-
те деякі композиції звучали 
бадьоро та ритмічно. 

Гурт виконував як усім 
давно відомі пісні, так пісні 
з нового альбому, а іноді, як 
зізналися музиканти, пісні, 
придумані за день до висту-
пу. Коли звучали знайомі 
мотиви старих композицій, 
гості зустрічі підспівували 
за Борисом Борисовичем. До 
речі, весь концерт записував-
ся. Тож голоси підспівуючих 
людей та бурні овації після 
кожної пісні назавжди 
увійдуть в історію гурту 
“Акваріум”. 

“За правилами театру ми 
обов’язково мусимо зроби-
ти антракт”, — попереджав 
Гребенщиков своїх слухачів, 
але щоб несподівано не пере-
ривати виступ, він зіграв ще 
одну пісню. Тим часом, охочі 
придбати новий альбом гурту 
поспішили придбати декілька 
примірників. Цінителі жи-
вопису розглядали картини 

Гребенщикова. Коли гурт був 
готовий продовжити виступ, 
всі гості знову стали однією 

Сузр’я ГребенщиковаСузр’я Гребенщикова
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Бабак Єгор

аудиторією — слухачами.
Друга половина зустрічі 

була присвячена відповіді на 
питання гостей. Усі пи-
тання збирали у капелюсі. 
Борис Борисович відповів 
на кожне поставлене йому 
питання, але він не читав 
вголос записки із подяками 
та зізнаннями у коханні (він 
вважав це занадто особи-
стим). Також він не читав 
записки, адресовані іншим 
учасникам гурту. Після усіх 
відповідей Гребенщиков 
давав поради не звертати 

увагу на прикрощі життя, не 
засмучуватись через дрібниці 
та мати завжди піднесений 
настрій.

 Гурт завершив зустріч 
невеликою імпровізацією 
Брайана та Суротдинова. 
На фінальні оплески музи-
канти вклонилися та щиро 
подякували присутнім за 
підтримку. Народ уже майже 
розійшовся, залишилися 
лише охочі взяти автографи. 
Першим “попався” Брайан, 
який уже із ранцем збирав-
ся залишити камерну залу. 

Він охоче фотографувався 
та підписував платівки та 
згодом швидко зник. 

Менеджер повідомив, що 
через кілька хвилин Борис 
Борисович буде готовий при-
йняти до гримерки гостей. 
Гребенщиков сидів за столом, 
вітальним жестом запросив 
до розмови — “А от тепер я 
радий Вас бачити”. Музикант 
представив свого звукорежи-
сера Джеррі Бойса, який за-
писував альбом “Навигатор” 
та інші студійні платівки.У 
розмові Борис Борисович 

розповів про тимчасову 
відпустку гурту, але після 
перерви дав згоду на зустріч 
в Університеті “Україна”. 
Після фотосесії та автографів 
музиканти розпрощались та 
збиралися відпочивати. Бо по-
переду ще два дні зустрічей.

Покидаючи театр 
“Сузір’я”, серце ще довго ви-
стукувало ритм пісень, а душа 
співала відомі з дитинства 
мотиви повчальних пісень 
Бориса Борисовича Гребенщи-
кова та гурту “Акваріум”.

У наш час у Києві залишилось так мало місць, де 
можна відчути себе справжнім українцем, побачити всю 
красу нашої Батьківщини, все, чим так пишаємося. Я 
відкрила для себе таке місце, але воно розташоване за 25 
кілометрів від Києва. Зрештою,  це не так уже й далеко, 
дорога у вас займе всього 35 хвилин. Треба буде рухатися 

у напрямку Житомира до села Бузова. Щоб вас більше 
заохотити з’їздити в цей мальовничий етнографічний 
комплекс під назвою «Українське село», я детальніше 
розповім про його красу. 

Перше, що вам впаде в око, як тільки ви зайдете через 
велику браму до парку, - це центральна і найвагоміша 
споруда - дерев’яний храм Святого Великомученика 
Димитрія Солунського. Збудовано зруб храму зі смере-
ки  у вигляді восьмикутної ротонди, що навіює почуття 
спорідненості із древніми староруськими кам’яницями. 
Завдяки округлій формі невелика ззовні споруда 
усередині справляє враження просторого храму, здатно-
го вмістити більше ста парафіян.  Найгарнішою прикра-
сою храму є іконостас, виконаний у стилі бароко XVII-
XVIII ст. Усі ікони намальовані з такою душею, що мовби 
оживають перед очима. Але це все треба бачити, слова-
ми таку красу не передати. А дзвони коли починають 
закликати людей на службу, так відлунюються у серці, 
що ти відпускаєш усі погані думки і тільки слухаєш 
цей Божественний дзвін, відчувається полегшення на 
душі.  Рушаємо далі в саме серце «Українського села». 

Проходимо тінистими алеями парку і бачимо декілька  
дитячих ігрових майданчиків та куточків відпочинку, де 
так легко дихається свіжим сосновим повітрям. Навко-
ло розташовані невеличкі альтанки, поруч із кожною 
- мангали, біля яких можна всією родиною перекусити з 
дороги. Але найголовніша прикраса – це справжнісінькі 
старовині хатки. 

Привертає увагу гуцульська хата, перенесена з гір 
Верховини й ретельно відреставрована. Ті, хто побуває в 
ній і побачить десятки предметів старожитності, поч-
не по-новому дивитися на світ наших предків. Вражає 
їх надзвичайна скромність та раціональність, краса 
предметів їхнього побуту й одягу. А поряд уже майже 
завершено відтворення хати з Полтавщини, зведеної в 
1888 році. Пройде небагато часу — і неподалік з’являться 
«сусідки» з Причорномор’я, українського степу та 
Полісся, тобто житла з усіх основних регіонів України. 

 У парку також є невеличкий зоопарк, в якому 
мешкають такі чудові тварини, як  кролики, свинки, 
овечки, качечки, що купаються у ставочку, в якому 
плаває велетенська риба. Посередині ставочка розташо-
вана маленька альтанка, з якої відкривається така краса. 

 Я ще багато можу описувати дивовижні споруди 
етнографічного комплексу, але хочу, щоб ви самі по-

бачили їх на власні очі і з таким же захопленням,  як я, 
розповідали своїм близьким.

Вікторія Кутьїна

Подорож у минулеПодорож у минуле
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— Олександре 
Олександровичу, 
коли ви почали 
свій творчий шлях 
у публіцистиці?

— Аж над-
то зарано – у 
шістнадцять хлоп-
чачих літ. Я тоді 
навчався у сільській 
подільській школі. 
Наука давалося 
мені легко, батьки 
не втручалися в мої 
шкільні справи. І 
вже із класу шосто-
го я активно писав 
вірші, й окремі з 

них друкував у районній газеті. А одного дня, виклика-
ють мене до директора. Думаю, хтось уже доповів, що я у 
нечищених чоботях (була весна, і в іншому взутті по селу 
було не пройти) до школи прийшов. Знічений заходжу до 
директора, бачу, а там чоловік якийсь сидить сивуватий. 
Директор каже: “Ось це наш новий головний редактор 
районної газети, Андрій Іванович Катеринич”. 

Тоді якраз новий район утворився, райцентр удвоє став 
ближчим до мого села. І в цьому виданні я вже видру-
кував дві добірки віршів, а також низку інформаційних 
матеріалів. А ще дуже милу статейку, озаглавлену «Тринад-
цять — число щасливе», про комсомольсько-молодіжний 
колектив доярок однієї з ферм нашого рідного колгоспу.

Як можна було зрозуміти, у редактора нової районної 
газети виникла справжня сутяга зі створенням газетярсь-
кого колективу, тому він і приїхав мене, майбутнього ви-
пускника школи, який подає літературні надії, так би ска-
зати, «сватати» на роботу. Причому почав наполягати, щоб 
я буквально з наступного дня, залишивши школу, йшов 
у літературні працівники, так тоді офіційно називалися 
кореспонденти. Звісно, я розхвилювався від несподіваної 
пропозиції, але погодився. 

А ось директор школи був непохитним: ніякої роботи, 
ніякого переведення на вечірнє навчання, як пропону-
вав усе владнати редактор газети. Нехай до літа закінчує 
навчання, а отримає атестат зрілості – хоч на ферму, хоч 
у редакцію – куди заманеться. І при цьому ще нехай на-
вчиться мити чоботи… 

І от отримав я атестат, і в перший же понеділок уже був 
під стінами редакції. Соромився зайти, години із три чи 
чотири стояв побіля приміщення, аж поки наважився одну 
зі співробітниць запитати про редактора. Вона мене взяла 
під руку і провела до сивуватого чоловіка з простреленою 
на фронті рукою. Той зустрів мене замало не обіймами. 
Допоміг написати першу в житті заяву. “Тепер ти — люди-
на особлива, - сказав він, - ти — журналіст…»

— А зараз ви ще пишете вірші?
— Розумієш, Горобець-прозаїк давно в душі 

повісив поета – Горобця. У мене тільки прозові твори. 
“Босоніж по битому склу” – есея про гарячі і пристрасні 
взаємостосунки влади та опозиційної преси; «Родинна ко-

лиска – Джурин» – художньо-публіцистична та історична 
розповідь про рідні мої подільські краї; “Заручник спокуси, 
або Записки гламурного коханця” – художній твір на вільні 
теми людських перепитій. Мої книжки, слава Богу, мають 
свого читача. Незважаючи на те, що з цим у літераторів 
нині, ой, іще й яка велика напруга…

— А чим іще порадуєте читачів, і коли?
— У мене вже практично готова до друку нова, думаю, 

що цікава праця: назвав її “Свічка на вітрі”. Основа книж-
ки — це матеріали аналізу сучасної суспільно-політичної 
доби. Вони пройшли попередній гарт у моїх блогах та 
авторських колонках на сайтах «Української правди», 
«Кореспондент.net», «Газета.ua», «ТелеКритика», на потралі 
міжнародної радіостанції ”ЭХО Москвы”. Ось вирішу пи-
тання із друком — і чекайте на нову книжку.

— Коли ви почали займатися викладацькою 
діяльністю?

— Коли я працював головним редактором газети “Прав-
да Украины”, мені доволі часто доводилося  спілкуватися із 
тодішнім працівником  адміністрації Президента України 
Валерієм Михайловичем Бебиком. Згодом я дізнався, що 
він тепер — проректор Університету “Україна». Під час 
однієї із зустрічей зайшла мова про мій фах. Він і запропо-
нував спробувати в студентській аудиторії поспілкуватися 
з молодою журналістською зміною. Адже мені справді є що 
розповісти молодим. Я тривалий час працював завідуючим 
відділом сільського господарства  і членом редколегії 
газети «Сільські вісті». На ту пору радянської доби якраз 
припав творчий розквіт цього видання, адже його тираж 
перевищував 2,5 мільйони примірників. За тим майже де-
сять років трудився головним редактором газети «Правда 
Украины», починаючи з найважчих часів – із вересня 1991 
року. Саме при  мені це видання побило своєрідний рекорд 
накладу часу незалежності молодої держави: ми набрали 
тираж у 632 тисячі примірників. Окрім того, я працював 
власкором московського Інтернет–видання «Правда.Ру» 
по Україні. В останні роки був прес-секретарем міністра 
аграрної політики України, а потім і прес-секретарем 
міністра вугільної промисловості… Маю не лише надійну 
теоретичну основу, а й чималу практику роботи в газет-
ному виробництві, діяльності Інтернет– технологій, а й 
взаємозв’язків преси із громадськістю…

Мені легко було прижитися на кафедрі журналістики, 
оскільки нею завідує колишній мій колега по редак-
торському цеху Віталій Опанасович Карпенко, колишній 
головний редактор «Вечірнього Києва», з яким раніше не 
раз пересікалися наші шляхи. Тут трудиться  ще один мій 
колега і старший товариш, головний редактор журналу 
«Вітчизна» Олександр Кіндратович Глушко, давній мій 
знайомий журналіст і поет, земляк-вінничанин Василь 
Васильович Губарець.  Словом, викладацькою справою  я 
займаюся ось уже чотири роки і почуваюся так, начебто 
цим займася все своє життя.

— А Ви не хочете взяти кураторство над студентами? 
Так би мовити, випустити спеціалістів із-під свого крила.

— Та я навіть не замислювався над цим. Мені б хотілося 
працювати там, де є віддача. І не задля заробітку додат-
кового. Головне, аби результат був. Щоб одного дня десь 
на якомусь сайті, на сторінках якогось видання, поруч зі 
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своєю, зустріти добротну статтю свого учня-студента. А 
тоді, дивись, і придбати його/її захоплюючу книжку. На-
писати на неї рецензію. 

— От ви у своїх творах часто використовуєте вдалі 
вислови, стилістичні прийоми. Де ви черпаєте натхнен-
ня?

— Та просто із життя. Ось цими днями виходжу на 
роботу, як мені дзвінок. Телефонує давній приятель і 
колега Петро Воробець. Я - Горобець, а він: Во-ро-бе-
ць. Мимохіть у розмові зачепили тему взаємостосунків 
українців та росіян. Він — чоловік доволі начитаний, для 
мене своєрідний авторитет, дарма, що мешкає в Самборі 
Львівської області. Ось Петро і каже: «А ти не знаєш, чому 
так іноді напружено в міждержавних стосунках у нас із 
ними складається?» «Та звісно ж, ні», - відповідаю. «А який, 
скажи, в українців народний інструмент?» «Мабуть, що 
бандура». «Правильно, - каже Воробець. – А скільки струн 
вона має?» «Важко відповісти, - зізнаюся. – Але точно знаю, 
що багато…» «Запам’ятай: у бандури 67 струн…» «Ого!», 
- не втримуюся в своєму захоплені-здивуванні. А Петро 
продовжує: «А який народний інструмент у росіян?» «Ма-
буть, що балалайка». «А скільки там струн?» «Чотири чи 
навіть три…» «Правильно, три», - резюмує розмову нашу 
мій майже побратим за прізвищем. – Тому вони, росіяни, і 
є такі простецькі, свої, як кажуть, у дошку, а ми – українці, 
такі доволі часто складні. Нам аби, прийти до спільного 
знаменника, необхідно перепробувати аж 67 струн. Сил не 
завжди вистачає, щоб прослухати кожну. А розібратися у 
трьох струнах, погодься, аж надто просто. Чи не так?»

Поміркував я над цією темою і того ж вечора щодо 
цього написав черговий пост у своєму блозі. На сайті 
міжнародної радіостанції «ЭХО Москвы» він з’явився під 
назвою «Почему иногда бывает, что украинец русского не 
понимает?» Можете лишень собі уявити, скільки там було 
різноманітних відгуків. А ще більше на наших українських 
сайтах. Кілька діб така точилася суперечка. Скажімо, на 
сайті Інтернет–порталу «Газета.ua» відвідувачі залишили 
під моєю статтею 169 відгуків. 

А ще обов’язково подібний приклад я наводжу на 
лекціях, чому українці іноді не можуть домовитися із 
росіянами… 

Але я не тільки сам пишу, а й багато читаю. Для мене 
цікавим є той автор, у якого можна чомусь навчитися. 
Щось підкреслити в тексті, щось розумне, цікаве, неорди-

нарне виписати для себе. Де знаходжу цікавий розвиток 
думки, сюжету. А буває, що береш книжку, починаєш 
читати і десь на півдорозі думаєш:  порожня вона. З жалем 
відкладаю назавжди у бік…

— Часто буває, що ваші блоги піддають критиці? Як 
ви реагуєте на подібні прикрощі?

— Спершу на всі зауваження, критику я реагував аж 
надто болісно. Мабуть, тому, що, готуючи кожен матеріал, 
я, що називається, вкладаю в нього душу. Нічого не роблю 
на замовлення, заради грошей. Тільки від чистого серця. Я 
завжди пишу по совісті та за переконанням, те, у що я вірю 
особисто. Тому кожна моя стаття – виплід розуму, власних 
співпереживань, моя приватна точка зору. І коли її вряди-
годи починають публічно топтати… Ну, надто болісно це. 
Повір…

А щодо реакції на написане читачами… Тут важли-
во, вважаю, вирізняти: людина справді не розуміє мене, 
помиляється, чи робить це зумисне, щоб, сховавшись 
за нікнеймом, як за парканом, просто познущатися з 
автора, обізвати лайливим словом. Це банальні хворі із 
загостреннями навесні і восени. Благо, незабаром у них 
завершується період активності. На таких учуся не зверта-
ти уваги, просто обходити стороною... 

А загалом, коментуючи коментарі на мої публікації, на-
самперед пишу для всіх таке: “В коментарях розумні люди 
пишуть про ідеї, посередні — говорять дурниці про інших 
людей, а бездарі — чіпляються до авторів.” 

Якось, коли вийшла друком у світ моя чергова книж-
ка, зателефонував із Вінниці давній приятель, письмен-
ник Василь Кібець. Каже, що, мовляв, нарешті розгадав 
секрет успіху моєї творчості. Себто, зрозумів, чому мої 
твори легко сприймаються тими, хто їх читає. Буцімто це 
виходить тому, що всі розповіді я веду від першої особи, 
усе світосприйняття своїх героїв пропускаю крізь себе. І 
це справді так. Можна написати про подію, подати фак-
таж, але без авторського я. Але таке чтиво, переконаний, 
не буде жваво сприйматися, за цих умов автор неначе 
відсторонений від подій. Тож, намагайтеся писати від душі, 
вкладайте свою сердечність у твори і на вас неминуче чека-
тиме успіх.

— Дякую за розмову, Олександре Олександровичу. 
— Дякую вам також. 

Бабак Єгор

ТЕРНІЇ
Мене вражає 

хворобливість сучасної 
молоді. Окрім захворю-
ваннь комп’ютерними 
іграми, соціальними 
мережами, дурненьки-
ми відео, картинками та 
пісеньками, ми маємо ще 
одну, страшнішу хворо-
бу. Ознаки її апатичність, 
безтурботність і лінощі.

Хто переслідує високі 
цілі? Хто обирає життєвий 
шлях, керуючись мораль-
ними ідеалами? Одиниці. 

Покоління, яке виплекано 
інтернетом і телебачен-
ням, не бачить життя 
навколо. Затягнуте те-
нетами світової мережі, 
воно розмінює свій час на 
дрібниці. Місто, в якому 
я виросла, завжди здава-
лося мені чорним виром, 
затягує, захоплює у полон 
молоду людину, знищуючи 
всі паростки мрій. 

Люди без жаги до 
життя, знекрилені. Ко-
жен думає лише про свій 

добробут, про своє майно 
і своє життя. Ніби сліпі й 
глухі, щодня роблять одне 
й те саме, не замислюю-
чись ні над чим. Навіть 
майбутнє  відпускаючи 
у вільне плавання. Не 
життя, а існування. Місто-
болото, де кожен загруз у 
безвиході, і немає шляху 
нагору!

Я теж загрузла у 
тому болоті. Першим 
промінцем сонця, за який 
можна було триматися, 

засвітило мені кохання. 
Зародкове, ніжне, як пе-
люсточки... Ми мріяли, що 
поїдемо з нашого містечка 
і разом крокуватимемо 
цим світом, не руйную-
чи, а створюючи нове. Я 
вперше побачила, що світ 
— ширший, ніж можна 
осягнути. Шляхи відкриті: 
обирай будь-який. Мрії 
справджуються – лишень 
доклади зусиль. Все мож-
ливо, все реально!

І я тримала його за 
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руку і прямо дивилася на 
світ відкритими очима. А 
він наклав на себе руки. 
Хоча я не вірю. Ніхто не 
вірить. 

Я не знала, не знала! 
Тоді ще – нічого. Ні як 
сильно покохала, ні що 
не зможу жити без його 
щодених телефонних 
дзвінків, що не тягнеться 
тоненька нитка. Не знала, 
що буде так лячно і боля-
че, і що порожнечу немож-
ливо нічим заповнити; що 
він вбачатиметься мені у 
натовпі, а серцем все одно 
відчуватиму: його нема 
поруч.

І що сльози – це не 
страшно, і крізь них 
також можна роби-
ти щоденні дурниці. І 
на кладовище можна 
приїжджати і відїжджати, 
посміхаючись... І що 
найжахливіший звук – це 
ота луна, що знічує, коли 
земля, пригоршня за при-
горшнею, засипає його 

труну...
Боляче!!!
Але він ніколи не 

зрозуміє цього. Вже 
ніколи. Ніколи... І це все, 
фінал.

Б’єшся на ліжку, ніби 
муха в павутинні. Не-
стерпний біль, майже 
фізичний, вивертає 
суглоби, роздирає шкіру, 
викручує тебе. Не хочеть-
ся дихати, бо кожен подих 
– це життя. Не хочеться 
прокидатися, бо навкру-
ги все сповнене болю. Не 
хочеться спати, бо страш-
но побачити його уві сні і 
зійти з глузду.

А перед очима лише 
ота дурна пляма крові на 
асфальті.

Я поринала у цю без-
одню повільно, повертаю-
чись у болотну безвихідь, 
з якої так і не встигла 
вистрибнути. Спочат-
ку просто не вірила, але 
розуміння приходило: я 
тепер сама. Я благала його 

прийти до мене, поговори-
ти, допомогти. Бо не сила 
самій нести цей тягар, бо 
сама тепер! 

Я вдячна тому, хто 
сказав мені, що любити 
можна і тихо, інакше я до 
сих пір кричала б. 

Я намагалася бути 
веселою, менше дума-
ти про смерть, більше 
про рутинне, щоденне. 
А стала злішою, на-
багато цинічнішою, і, 
що найгірше, перестала 
помічати життя. Так, щось 
відбувається, якісь події, 
але все воно не важливе. 
Так навіщо загострю-
вати на цьому увагу? 
Уваги заслуговує лише 
абсолютне. Та абсолютне 
трапляється так рідко...

Але життя саме по 
собі абсолютне, чи не 
так? Чому ж я пропускаю 
його крізь пальці? Чому 
не хапаюсь і не лечу у вир 
облич, зустрічей, мож-
ливостей? Чому я прово-

джу день у сльозах над 
чоловічою сорочкою?

Де тут двері? Де вихід 
з цього кола, в якому я 
обертаюся день за днем? 
Невже і життя моє буде 
лишень тільки колом? Не 
спіраллю, а колом?

Але я не хочу. Я вже 
йду. Ледь-ледь, поти-
хеньку, але йду! Я хочу 
дізнатися, що буде в кінці, 
на тому кінці спіралі. А 
не на узбіччях замкнутого 
кола.

Я хочу жити! Я хочу 
дихати на повні груди! 

Крок за кроком я 
йтиму і нестиму мрії двох. 
Якщо вже смерть принесла 
мені свої гіркі плоди, то і я 
до життя принесу свої. 

Не варто забувати 
нічого: ні страху, ні болю. 
В моєму серці вони про-
будили жагу до життя, 
пекучу і нахабну. І я йтиму 
вперед.

Бєлоногова Ксенія

можцем став Інститут 
комп’ютерних технологій, 
але, не зважаючи на це, 
інші інститути не лиши-
лися осторонь. Також на-
городжувалися: старости 
найкращих груп, коледж 
«Освіта», АВС «Талан - 
студіо», ректорат, колек-
тив охоронців та колектив 
господарської частини.

  Після вручення 
нагород розпочався 
конкурс «Україна має 
талант». Учасниками 
стали освітяни нашого 
університету: Коляда О. 
П., Кривоносов О. С., 
Нікуліна А. Ф., Шведова Г. 
О., Іщенко Р., Зєнцев В. В., 
Поліновський В. В.. У журі, 
звичайно, були студен-
ти. Кожен з  учасників 
хотів розкрити свій 
талант якнайяскравіше: 
хтось читав вірші, хтось 
намагався підкорити 
серця грою на гітарі та 
співом  пісень та навіть 
показуючи слайд - шоу. 

Але насправді шокувати 
публіку своїм виступом 
зміг помічник президента 
з навчально-виховної ро-
боти Олександр Кривоно-
сов. Незважаючи на ризик 
травмуватись, педагог, 
знявши сорочку, ліг на 
розбите скло, а зверху на 
нього поклали дошку, на 
яку стало троє студентів. 
Щоб додати «гостроти», 
Олександр Сергійович у 
такій, не досить зручній 
позі, почав співати, чим 
і закінчив святкування 
«Дня учителя».

Отож, можна ска-
зати впевнено: День 
працівника освіти не за-
лишив нікого байдужим. 
А на завершення хотілося 
б щиросердно побажа-
ти нашим «освітянам» 
міцного здоров’я, благо-
получчя, великих творчих 
успіхів та наснаги.

Шана Вам, освітяни!Шана Вам, освітяни!

Балко Вікторія

нагородження студентів. 
Серед молоді університету 
десятеро щасливчиків 
отримали «Нагороду за 
відмінне навчання» та 
годинники від президента 
університету Петра Талан-
чука. Серед них: Прокоп-
чук Ганна,  Білан Сергій, 
Овдієнко Марина, Ри-
балка Вікторія, Наумець 
Денис, Тарасов Олександр, 
Романов Антон, Боженко 
Павло, Сєдов Ігор. Далі 
отримували привітання ті, 
зусиллями яких творится 
майбутнє нашого краю, 
всієї нашої держави, ті хто 
служать обраній справі – 
шановні освітяни. Ведуча 
свята Вікторія Дика за-
прошувала до мікрофона 
педагогів та під щирі 
оплески вручала скромні 
подарунки від студентів. 
Серед існтитутів пройшов 
конкурс «Кращий інститут 
2011-2012 року». Пере-

Серед багатьох свят 
у календарі є день, коли 
настрій усієї країни 
особливо піднесений 
та радісний. У перший 
тиждень жовтня уро-
чисто відзначають День 
працівника освіти, день, 
коли навчальні заклади 
прикрашені осінніми 
квітами і розквітають 
посмішки учнів та 
вчителів.

Це свято також не 
оминуло Університет 
«Україна». В актовій залі 
зібрався педагогічний 
колектив та студен-
ти, які підготували 
чудові концертні но-
мери та привітання. 
Свято відкрила Євгенія 
Бородіна, виконавши 
композицію «Батьківська 
пісня».

Зачаровані співом 
глядачі незчулися, як роз-
почалося найцікавіше —  
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На зарядку кроком руш!
Найважливішим у житті 

кожної люди, напевно, є 
здоров’я. Але живемо ми в 
ті часи, коли ніхто його не 
береже, при цьому постійно 
скаржачись на те, що його не 
вистачає. Зичимо менше хво-
роб, більше грошей та щастя, 
а отримуємо – тяжкі інфекції, 
недешеве лікування, ще й на 
додачу проблеми фінансові, 
політичні та соціальні. Зви-
нувачувати когось у цьому 
просто немає сенсу, бо ми самі 
є причинами  таких проблем, і 
самі ми здатні їх вирішити.

Хочеш змінити світ – почи-
най із себе. Скільки негараздів 
отримує людина від пияцтва, 
паління та наркоманії? А саме 
це в першу чергу руйнує наше 
здоров’я та тих, хто нас оточує. 
У світі проводяться мільйони 
семінарів проти різних видів 
залежності, пишеться багато 
книг та відкриваються  тисячі 
клінік, що допомагають боро-
тися з цим.

В Україні ж із цією справою 
борються іншим методом – за-
охочуючи молодь до спорту та 
відкриваючи нові, безкоштовні, 
спортивні майданчики. Про 
це заявив народний депу-
тат Віктор Корж на прес-

конференції в Укрінформі, що 
відбулася 10-го жовтня цього 
року. Також він розповів, що 
було відкрите міжфракційне 
об’єднання «Спортивного роз-
витку України» , яке буде за-
йматися питаннями боротьби 
з алкоголізмом, наркоманією 
та тютюнопалінням серед 
молоді, адже саме діти — це 
майбутнє країни. Також де-
путат говорив про вирішення 
проблеми безпритульних 
дітей за допомогою спорту. 
Планується піддати рекон-
струювати луганський манеж, 
харківський стадіон «Динамо», 
львівські, сімферопольські 
та інші спортивні комплек-
си. Відбувається активна 
робота щодо структури 
лікарських препаратів. Внесена 
пропозиція щодо обмеження 
реклами ліків, так як більшість 
громадян навіть не кон-
сультуються у лікарнях, що 
сприяє пониженню здоров’я 
суспільства. Приблизно вісім 
мільярдів гривень витрачено 
на ліки без рецептів, цією 
статистикою теж поділився з 
нами Віктор Петрович. Було 
зазначено, що за підрахунками 
незалежних соціологічних 
досліджень, в середньому 

українська сім’я витрачає соту 
частину сімейного бюджету 
на спортивний інвентар, тоді 
як за кордоном ця цифра 
значно вища,  оскільки всі 
усвідомлюють, що здоров’я 
людини залежить від її способу 
життя. Намічаються програми 
щодо уроків фізичного у серед 
закладах освіти, включаючи 
й ВНЗ. Серед дітей спорт не 
популярний, 10 % із них за-
ймаються спортом регулярно, 
але все ж буде робитися масова 
пропаганда, за допомогою 
зірок світового та українського 
спорту, що вже почалася за 
сприяння Юрія Івановича 
Чижа, який у фехтуванні от-
римав близько 150 нагород. 
«На даний час по Україні 
функціонує 2500 спортивних 
залів для безкоштовних за-
нять, що діють на постійній 
основі, але це число буде 
підвищуватись, ми будемо цьо-
му сприяти», - заявив депутат 
Партії Регіонів. Було згадано 
про студентський спорт, який 
також занепадає. В медичних 
інститутах, взагалі відмінені 
заняття з фізичного виховання, 
це питання активно обговорю-
ють у Верховній Раді.

Народний депутат також 

повідомив, про намір розви-
вати спорт серед засуджених, 
так як це сприяє інтеграції 
їх у суспільство та вихован-
ню їх соціальної поведінки. 
Вже проводиться спартакіада 
серед засуджених Куряжської 
виправної колонії, і це тільки 
початок, наголосив нардеп.

     За словами Віктора 
Коржа, проводиться активна 
робота у розвитку спортивного 
життя країни та молоді в тому 
числі. Але чи дійсно це так і чи 
зможемо ми позбутися сумних 
статистичних цифр? Напри-
клад, п’яте місце у світі по вжи-
ванню алкоголю (пересічний  
громадянин вживає за рік 
15,6 літрів спиртного, пише 
Всесвітня організація охорони 
здоров’я), перше місце у світі за 
палінням серед дітей. Високий 
рівень наркоманії та захворю-
вання на ВІЛ. 

І з кожним днем ці дані 
стають більш сумними, тому 
закликаю Вас, шановні читачі, 
краще слідкувати за своїм 
здоров’ям та частіше займати-
ся спортом, заради себе, своїх 
дітей та майбутнього України.

Олексій Кондаков

Про близькі стосунки 
Канади та України відомо ще з 
1860 року. В ті часи була перша 
хвиля еміграції до країни. 
Переселенці організували в 
Канаді найбільшу українську 
діаспору. Канадці, навіть, пер-
шими визнали незалежність 
України. Тому й сьогодні 
співпраця двох держав 
продовжується і стає все більш 
плідною. 23 листопада студен-
ти “Вищої політичної школи” 
пересвідчилися у цьому.

Організована Олексан-
дром Кривоносовим зустріч 
із радником із політичних 
питань Посольства Канади 
Грегорі Лемермейєром прой-
шла на пристойному рівні. В 
посольстві студентам виділили 
конференцзал, де і проходила 

зорієнтувався в обстановці 
в Україні, тому попросив 
студентів показати йому точку 
зору молоді на державні про-
блеми. І тоді просто посипали-
ся скарги. На корумпованість, 
на непорядність чиновників та 
на безглузді законопроекти та 
реформи. Але посол побачив і 
хороший бік: якщо вже молодь 
зацікавлена у політичному 
житті країни, то це, безперечно, 
великий крок до благополуччя. 

Закінчилася зустріч усе ж 
на позитивній ноті. Посол та 
радник сфотографувалися зі 
студентами на згадку, в свою 
чергу Олександр Кривоносов 
вручив дипломатам подарун-
ки і запросив навідуватися до 
Університету “Україна”. 

Бабак Єгор

відповів, що це — не просто 
тиск, це удар по підприємцях. 
Також порушувалися питання 
двомовності держав. На це рад-
ник відповів, що в них також 
є певні проблеми із цим. Були, 
навіть спроби відокремити 
англомовну частину Канади 
від франкомовної. Проте, 
Григорі не радив нам засто-
совувати таку політику, тому 
що в нас — “інший випадок”. 
Про корумпованість владних 
структур конкретної поради не 
було, хоча ідея замінити кадри 
та виховувати в них порядність 
пану раднику не здалася такою 
безнадійною. 

Пізніше до зали завітав сам 
посол Канади Трой Лулашник. 
Він повідомив, що він — но-
венький і поки ще не зовсім 

зустріч. Хоча радник тільки 
два місяці в Україні, але вже 
вправно володіє українською 
мовою. Пан Грегорі почав зі 
вступу про роботу Посоль-
ства в Україні. Розповів про 
відділи культури, торгівлі та 
еміграційні відділи, які прово-
дять мости між державами на 
різних рівнях. Також зазна-
чив важливість зацікавлення 
молоді політичними спра-
вами в державі. Мовляв, 
справи підуть краще, якщо 
в українській політиці на-
дати свободу молодіжному 
потенціалу. 

Після доповіді радник 
вислухав питання студентів 
та щиро відповідав на них. На 
питання про тиск держави на 
великий бізнес Лемермейєр 

Канадська гостинність
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На початку жовтня 
відбулася дуже важлива 
подія для жителів столиці 
- відкриття міської елек-
трички. Твердять, що це 
сприятиме розвантаженню 

метрополітену та іншого 
київського транспорту. Те-
пер кияни за короткий час 
зможуть дістатися до своїх 
робочих місць, позбудуться 
проблем «пікових» заторів.

 Міська електричка 
працює саме у так звані 
години пік - із 6 до 8 ранку 
та із 17 до 20 години вечора. 
На маршруті мають кур-
сувати два шестивагон-
них потяги, рухаючись із 

інтервалом у 15 хвилин. 
Час перебування у дорозі 
– 7 хвилин. Зауважимо, 
що електричка об’їжджає 
навколо міста не за 50 
хвилин, як повідомляється 
офіційно, а за 1 годину 10 
хвилин.

Вартість проїзду 
становить 1,70 
гривні у порівнянні з  
метрополітеном (2 грн) 
та маршрутними таксі 
(2.5 - 3 гривні). Не важко 
підрахувати, що кияни змо-
жуть заощадити приблизно 
12-15 гривень на місяць, а 
за рік ця сума сягне 144-150 
гривень. Може, й не багато, 
але в наш час - це також 
гроші. 

 Для того, щоб пере-
конатися у зручності та 
впевнитися в надійній 
якості послуг, я вирішила 
здійснити подорож навко-
ло міста, скориставшись 
міським електропоїздом. 
На вигляд - це звичайна 
електричка,  вагони не нові, 
а відреставровані. Про-
стору дуже багато, тому 
можна спокійно перевезти 

валізи, ще є спеціальні 
турнікети для перевезен-
ня велосипедів. Сидіння 
не м’які, але зручні. У час 
«пік» людей не дуже багато, 
не має скупчень, у вагонах 
тепло і комфортно. 

На тлі загалом позитив-
них вражень впадають в око 
й окремі недоліки.

Платформи ще не 
повністю облаштовані, 
незручно добиратися до 
станцій, бо ще не зро-
блено маршрутів під’їзду 
до них. Графіки при-
буття і відправлення, що 
розташовані на стендах, 
не дуже зрозумілі: бага-
то цифр захаращують 
найважливішу інформацію. 
Не подобаються пейзажі, 
що відкриваються під час 
поїздки. Маршрут про-
кладено повз гаражі,  таке 
враження, ніби їдемо не 
містом – столицею великої 
країни, а якимись глухими 

задвірками.
Я розпитую людей, які 

користуються міською 
електричкою майже щод-
ня. Першою  погодилась 
дати відповідь 19-ти річна 
студентка Київського 

університету: 
«Користуючись 
електропоїздом,  я 
виграю у двох ви-
падках. По-перше, я 
живу за 10 хвилин від 
станції Борщагівка, 
по-друге, вартість 
квитка за проїзд мене 

дуже влаштовує і я кори-
стуюсь з метою економії. 
Я дуже швидко і безпеч-
но дістаюся до станції 
Петрівка - всього за 20 
хвилин. Якщо раніше дорога 
до університету займала 1 
годину 20 хвилин, то зараз я 
доїжджаю за 30 хвилин».

На мою думку, міська 
електричка та її послуги 
користується належним по-
питом і багато киян мають 
змогу зручно добиратися 
до робочих місць, еконо-
мити, свій час… Вона й 
для студентів Університету 
«Україна» дає чимало 
переваг і зручностей. Отже, 
ставаймо пасажирами!

Вікторія Кутьїна

Міську 
електричку - киянам

9 грудня, в п’ятницю 
відбулося урочисте свят-
кування 13-ї річниці 
Відкритого міжнародного 

університету розвитку 
людини «Україна». Місцем 
святкування обрали Буди-
нок культури “КПІ”. Було 
запрошено педагогів  та 
студентів  Університету 
«Україна» та КПІ. По-

чаток запланували на 11 
годину, але у зв’язку з 
тим, що запрошені гості 
запізнювались, концерт 

розпочався об 
11:20. Зала була 
повністю запо-
внена. Концерт 
відкрився про-
мовою  президен-
та університету 
Петра Таланчука, 
який щиро вітав 
та дякував усім 

за пройдений шлях. Але, на 
жаль, Петро Михайлович 
не зміг залишитися до кінця 
тому, що квапився на запла-
новану нараду в КМДА.

Концерт продовжувався 
більше години і на сцені 

виступили різні виконавці, 
такі як: К. Гордійчук, який 
виконав композицію «Ти 
моя Україно», В. Гуменюк 
з піснею «Я — України 
син», гурт «Дніпрові зорі» 
зі славнозвісною піснею 
«Гай, зелений гай» та багато 
інших. Між виступами на-
городжувалися студенти 
та викладачі, переможці 
студентського фестивалю 
творчості «Сяйво надій».

Найбільше вразив 
глядачів тіньовий етюд, 
який приховував у собі 
цікавий зміст. Також хвилю 
емоцій викликав виступ 
Олени Чинки — дівчини з 
обмеженими можливостя-
ми, яка танцювала в парі. 
Протягом усього виступу 
глядачі співпереживали 

дівчині, що танцює, і, ледь 
дочекавшись закінчення ви-
ступу, стоячи  аплодували.

На річницю 
університету завітав гість 
із Польщі з університету 
«Вістула». Він привітав усіх 
присутніх зі святом та по-
бажав успіхів у подальшому 
розвитку.

Гучне відзначення 13-ї  
річниці  від  дня заснуван-
ня університету, мабуть, 
пам’ятатимуть ще довго. 
Свято справило незабутнє 
враження і всі залишились 
задоволені. А на майбутнє 
хочеться побажати 
університету  добробуту, 
процвітання і лише найкра-
щих студентів.

Балко Вікторія

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, «УКРАЇНО»!
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Це зводить з розумуЯ просто скаженію.Я хочу заспокоїтись,Але, чомусь, не вмію.

Це робить боляче,Від цього я страждаю,Знаходячись вхолодній 
темряві,

Немов в вогні палаю.

Я хочу заспокоїтись,Від цього буду вільна.Кохаю просто я тебе,А люди кажуть: «Божевільна» 

Божевільна

Коли проходиш ти повз мене,

Я знаю – все це не даремно.

Я знаю – Бог пустив цю стежку,

Щоб привела тебе до мене.

Коли ж поглянеш ти на мене,

Мені здається - зірка сяє.

Бог не даремно вимкнув світло,

Вночі зірки на небі грають.

Коли всміхнешся ти до мене,

Мені щораз два сонця сяють.

Я знаю, завтра буде зустріч,

Коли проходиш ти...

Літературна сторінка
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та масових комунікацій Університету 
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СІЧ

Я хочу заблукати в спогадах.Не забирайте мене звідти, я благаю!Я хочу залишитись в своїх мріях.І не прокинутись, коли я засинаю.

Не хочу мати сліз – 
Жорстоких капель зради.

Я мрію бути скрізь – 
Це все тебе заради.

Я ладна вбити себе,Щоб все погане з пам’яті своєї стерти.Заради тебе, розумієш,
Ладна я померти.

Навіщо ж так гарно?Навіщо прикраси?
Навіщо трембіта?
Навіщо цей спів?
Нащо сяє сонце?

Нащо зірки грають?Навіщо страждати,
Коли чуєш «Ні»?

Ти можешь не знати,Ти можешь не чути,Але все-одно тобі не збагнути,За що ти страждаєш,
А я не зважаю.

Від чого радієш,
А мені все-одно.

Я можу сказати,
Що може змінитись,Як впаде сльоза у червоне вино.

Якщо ж вона твоя – Мені стане прикро.
Якщо ж то моя – 
Я тобі не скажу.
Але заспокойся,
Я маю сказати,

Заради тебе

Червоне вино

Юлія Третяк

Вирішувати, споглядати речіТак сумно, не завжди корисно.Пройти крізь стіни марно, Все забувши, і завжди навмисно.

Не кажіть мені нічого!


